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Disclaimer - markkinakommentit

• Vastuuvapauslauseke - Disclaimer & Disclosure VYR pidättää oikeuden 
annettuun markkinainformaatioon. Markkinakommentit eivät ole suositus 
minkään markkina-position puolesta tai sitä vastaan. Markkinakommentit 
kuvaavat sen hetkistä tekijän kuvaa markkinoiden kehityksestä. 
Informaatiota voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Hintaindikaatiot 
ja markkinatiedot voivat jo julkaisuhetkellä olla muuttuneita ja niiden 
käyttötarkoitus on vain indikatiivinen sekä yleisen markkinatiedon 
lisääminen.  Markkinakommentit perustuvat useilta luotettavilta toimijoilta 
ja useista luotettavista lähteistä saatuihin markkinoiden julkisiin 
hintanoteerauksiin, sekä markkinoilta toimivilta analyysilaitoksilta saatuihin 
raportteihin. VYR ei vastaa tekstissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä. 
Markkinakommentit ovat tarkoitettu VYR jäsenistön käyttöön. 



EU:n vilja/rehuraaka-aine yleiset markkinakommentit

Itämeren alueen satamahintaindikaatioita (offer) fob

13.5.2022  eur/usd 1,04:
Maissi fob Baltia/Puola 340 eur, 
Rehuvehnä (Matif syyskuun futuuri -10 eur)
Myllyvehnä 12,5 % Baltia, Puola, Saksa -2/+5
Myllyvehnä 14 %: Baltia, Puola, Saksa +10/+12
Rehuohra (Matif syyskuu -10), sato 2022 (-10/-15)
Rapsirouhe fob Baltic Sea, Rostock, Hamburg 525 eur/tn,
Sato -22 380 eur
Soijarouhe fob Hamburg 49 % (profat): 505 eur

• Sadon -22  kasvustonäkymiä seurataan kansainvälisillä vilja- ja öljykasvimarkkinoilla.
Kasvustonäkymät Mustanmeren alueella ovat hyvät ja EU-alueella kohtuulliset. USA:ssa oli 
talvehtimisten suhteen haasteita ja kylvöt ovat olleet viime vuodesta jäljessä.

• Mustanmeren tarjontaan nyt ja sadon 22/23 osalta tulee vahvasti vaikuttamaan 
sotatilanteen kehitys. Markkinoiden volatiliteetti on rauhoittunut sodan ensimmäisistä 
viikoista. Vehnän Globaali tuotanto -21  (USDA toukokuu) pidettiin ennallaan. Satokauden 
22/23 vehnäsato arvio on jo tässä vaiheessa 25 miljoonaa tonnia alhaisempi.

• Etelä-Amerikan soijan sato- ja laatunäkymät ovat vakiintuneet ja Chicagon pörssin 
soijapapu-, -rouhe ja -öljyfutuurit ovat rauhoittuneet. USDA laski maailman soijan 
tuotantoarviota 1,5 miljoonaa tonnia edelliseen arvioon verrattuna, johtuen Argentiinan 
lasketusta arviosta. varastot ovat kääntyneet selkeään laskuun. USDA:n arvio on näin 
lähellä markkinoilla pidempään olleita arvioita mm. Brasilian sadon osalta.

• Maissin maailmantuotantoa nostettiin (USDA) 1215 miljoonaan tonniin. Se on 6 % viime 
vuotta korkeampi. Maissin kysyntä arvioitiin 1199 miljoonaksi tonniksi ja globaalit 
maissivarastot arvioidaan hieman vuodentakaista korkeammiksi. Satokaudella -22 USDA 
arvioi maailman maissisadon laskevan 35 miljoonaa tonnia. 

• Rahtien hinnat ovat edelleen tavanomaista korkeammalla tasolla ja pariteettia lähestyvä 
dollari (eur/usd 1,04) tukee osaltaan hintoja vilja- ja rehuraaka-aineissa. 

• Viljojen  tarjontatilanne Suomessa jatkuu haastavana. Niukan taseen johdosta tuontiarvio 
(vehnä, ohra ja maissi) on ollut 120 miljoonaa kiloa. Haastavan kotimaan tarjontatilanteen 
jatkuessa ja kylvöjen siirtyessä tuontitarve voi nousta tätä korkeammaksi. Vienti keskittyy 
pääosin kauraan . 



USDA maailman taseet; vehnä ja soijapapu
toukokuu 2022



Matif joulukuun 2022 
myllyvehnäfutuuri
• Matifin joulukuun myllyvehnäfutuuri on 411 euron tasolla. Trendi on 

jatkanut nousevana. Mahdollisista tukitasoista 23,6 % Fibonacci on 375 euroa
on ja 50 päivän keskiarvo on 347 euroa. MACD on ostosignaalin puolella
(punainen sinisen käyrän alapuolella). Kaupankäynnin heilunta ja herkkyys
kasvukauden olosuhteille sekä sodan uutisten otsikoille jatkuu.

• Vehnän viimeisin maailman tuotantoennuste (USDA 12.5.2022) 20/21 776 
MT -> 21/22 779 MT, varastojen lasku vuositasolla 12 MT (291 MT -> 279 MT)

• USDA:n toukokuun raportti arvioi mailman vehnävarastojen laskevan
vuositasolla noin 12 MT.

• Maailman vehnäsadon -22 arvioidaan laskevan 25 MT.

• Mustanmeren vehnä vientiin liittyy paljon epävarmuuksia. Sodan
aiheuttamat tuhot Ukrainassa estävät viennin normalisoitumista pitkään. 
Venäjän osalta sanktiot, erityisesti maksuliikenteessä sekä rahdeissa sekä
asiakkaiden suhtautuminen Venäjän vehnään vaihtelee.

• Mustanmeren vehnän satonäkymät ovat kohtuullisen hyvät

• EU komissio on laskenut hieman satoarviota 130 miljoonaan tonniin. EU 
arvioi vehnäviennin 22/23 nousevan jopa 40 miljoonaan tonniin, mikä
tarkottaisi suurehkon roolin ottamista maailmanmarkkinoiden
epävarmuudessa. EU vienti 21/22 on n. 34 MT.

• USA:n tulevan syksyn satoon liittyy kuivuushaasteita, US syysvehnien
kuntoisuusluokitus 29 % on historiallisen alhainen

• Ranskan vehnien kuntoisuusluokitus on 90 %:n tasolla

• Intia asetti viljan vientikiellon, poikkeuksena vienti Eqyptiin



Matif Rapsifutuuri marraskuu 2022
 Matifin joulukuun -22 futuurilla kauppaa käydään 857,50 

eurossa. Tukitasoista 50 päivän keskiarvo ja Fibonacci 23,6 5 % 
on 787 eur tasolla. MACD on lievästi myyntisignaalin puolella
(punainen viiva sinisen yläpuolella.). Trendi on säilynyt
nousevana.

 Uuteen satoon liittyvä epävarmuus näkyy markkinoiden
hinnoittelussa. Uuden sadon rapsifutuuri (marraskuu 22) reagoi
vahvasti pieniinkin sää epävarmuuksiin ja se on noussut 857 
euroon. Rapsifutuurin satojen välinen hintaero (elokuu-
marraskuu) on kaventunut n. 15 euroon.

 EU:n rapsikasvustot ovat toistaiseksi kohtuullisia. Sateita
kuitenkin kaivataan mm. Tanskassa ja Pohjois-Saksassa.

 EU 27  -21 rapsisato 16,88 milj. tonnia (+2,5 % v. 2020). Sato oli 3,5 % 5 
vuoden keskiarvon alapuolella. 

 EU:n rapsialan nousee 5,6 miljoonaan hehtaariin kaudella 2022/23 
(2021/22: 5,23 milj. ha).

 EU.n kulutusarvio 22,78 miljoonaa tonnia

 EU tuontitarve 6 miljoonaa tonnia

 Tuontia pääasiassa Kanadasta, Australiasta ja Ukrainasta. Ensi syksyn
Ukrainan satoon ja logistiikkaan liittyy huomattavia epävarmuuksia.

 Rapsin tase on niukin 20 vuoteen ja tarjonnan niukkuus pitää
futuurimarkkinaa käänteisenä, lähipositiot kauempia kalliimpia elokuulle 2024 
(701 eur) saakka. 



Chicagon soijarouhe heinäkuun 2022 futuuri
• Chicagon heinäkuun soijarouhefutuurilla kauppaa käydään 409 dollarin

tasolla. All time high taso vuosina 2012-2014 hieman yli 500 dollarissa.
50 päivän keskiarvo on 450 dollarissa ja se on kääntynyt laskuun. 61,8 % 
Fibonacci on 382 dollaria MACD (punainen käyrä sinisen yläpuolella) on 
myyntisignaalin puolella.

• USDA laski maailman soijapapusatoarviota Argentiinan sadon laskun
seurauksena maaliskuun arviosta 349 miljoonaan tonniin (20/21 366 
MT) varastot 85  MT (20/21 99 MT) – Varastot ovat vuositasolla
laskemassa 14 MT

• Satokaudelle -22 USDA arvioi sadon nousua 395 miljoonaan tonniin.

• USDA:n USA:n soijapavun tuotantoarvio 120 MT, Brasilia 125 MT, 
Argentiina 41,5 MT, EU 3 MT, USDA on asteittain laskenut arvionsa
markkinoiden mukaiseksi.

• USDA:n arvio; Kiinan kysyntä -21/22 92 miljoonaa tonnia ja 22/23 99 MT

• Brasilian sadonkorjuu on pääosin tehtynä. Argentiinaa puidaan.

• USA:n kylvöt jäljessä viime vuotta 18 % vs. 40%, soijan ennakoidaan
ottavan kylvöalaa maissilta

• EU:n soijapavun kulutus 17,2 miljoonaa tonnia, tuonti 14,6 miljoonaa
tonnia

• Rahdit ja vahva dollari nostavat osaltaan EU hintoja

• Euroopan soijarouheen fob hintataso keväälle 2022 on laskenut 505 
euron tasolle ja syksyn hintataso on 504 euroa.



Kauran markkinakommentit
• Chicagon kaurafutuuri tasapainoilee nousevien kylvöalojen ja 

ennätysalhaisten varastojen välillä. Voimakkaasta
korjausliikkestä ja heilunnasta huolimatta hintataso on 
edelleen selvästi tavanomaista korkeampi.

• Chicagon (July. 22) kaurafutuurilla kauppaa käydään 617 
dollarissa bushel tonnilta. 50 päivän keskiarvo on 671 
dollaria. MACD on myyntisignaalin puolella. 

• EU:n sisällä markkinatilanne oli satokauden alkupuolella
tasapainoinen vahvojen lähtövarastojen tukemana, mutta vahvan
kysynnän myötä loppuvarastot pienenevät Strategie Grainsin
ennusteen mukaan. USDA korjasi huhtikuun raportissaan 
maailman kauratuotantoa 21/22 alaspäin. 

• Tarjonnan niukkuus satovuoden loppupuolella on vahvistanut 
vanhan sadon hintatasoa. Itämeren vientitarjonta vähäistä.

• Pohjois-Amerikan tilanteen kehittymistä on syytä seurata EU:n
sisämarkkina tilanteen lisäksi myös sadon -22 osalta.

• Kanadan kaura-alan arvioidaan kasvavan 9,6 %

• VYR:n tasearvion mukaan kauran vienti Suomesta nousee
309 miljoonaan kiloon. Alhainen sato yhdistettynä vahvaan
kysyntään kotimaassa ja viennissä laskee kotimaan varastot
420 miljoonasta kilosta 135 miljoonaan kiloon satokauden
loppuun mennessä. Haasteellinen tilanne on luonut myös
totutusta poikkeavia kauppavirtoja markkinoiden sisällä.



Teknisen kuvan indikaattorien tulkinnasta
Teknisestä kuvasta voi saada tukea omalle markkinanäkemykselle. Perustekijöiden (fundamenttien;  
sato, kysyntä etc.) ja teknisen kuvan “painoarvo” vaihtelee markkinatilanteen mukaan. Esimerkiksi
hyvät sadot yhdistettynä korkeisiin varastoihin pitävät hinnat matalina fundamentteihin perustuen. 
Toisessa ääripäässä alhaiset sadot ja pienet varastot voivat aiheuttaa hintavaihteluita joita on enää
vaikea perustella fundamenttien perusteella. Tässä tapauksessa tekninen kuva voi antaa vihjeitä
markkinoiden tulevista liikkeistä ja tasoista. Teknisen analyysin idea lähtee siitä että kaikki tieto on jo 
hinnoissa ja kuvan/indikaattoreiden perusteella haetaan tukea markkinaliikkeiden suunnalle ja tasoille.

- Fibonaccin luvut 011235…luku on aina kahden edellisen luvun summa - markkina muodostaa tuki ja vastustustasoja Fibonaccin tasoille, 
yleisimmin seuratut tasot 50 % ja 61,8 %.

- 50 ja 200 päivän keskiarvot toimivat usein tuki/vastustustasoina ja trendin suunnannäyttäjinä. 50 päivän keskiarvon yläpuolella oleva hinta
kertoo usemmin nousevasta kuin laskevasta trendistä ja päinvastoin.

- Bollinger bands – 20 päivän keskiarvon ja 2 keskihajonnan muodostamaan pilvi. Mitä isompi heilunta (keskihajonta), sitä suurempi pilvi. 
Noin 90 % markkinan liikkeistä tapahtuu pilven sisällä pidemmällä aikavälillä. Hinnan ollessa pilven yläpuolella puhutaan yliostetusta
markkinasta. Vastaavasti pilven alapuolella oleva hinta kertoo ylimyydystä markkinasta. Hintaheilunnan (volatiliteetti) kasvaessa pilvi
laajenee ja vastaavasti heilunnan pienentyessä pilvi pienenee.

- MACD – 26:12:2 kun Lyhyempi keskiarvo > pidempi keskiarvo , markkina vahvistumassa ja päinvastoin
- Volyymi, kertoo markkinan luotettavuudesta/vahvuudesta
- Open interest, avoimet sopimukset suhteessa markkinoiden liikkeeseen

- OI laskee, hinta nousee = markkina on heikentymässä
- OI laskee, hinta laskee = markkina on heikko
- OI nousee, hinta laskee = markkina on vahvistumassa
- OI nousee, hintaa nousee = markkina on vahva
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