Vilja- ja öljykasvimarkkinoiden aamukommentit 8.6.2022
Viljamarkkinat - Matif myllyvehnäfutuuri (Dec. 22) eur/tn

Vehnän futuurimarkkinoilla on ollut voimakasta heiluntaa Ukrainan satamien mahdollisiin vientikäytäviin liittyen. Venäjän pommitukset Ukrainan vientisatamaan nostivat markkinaa viikon alkuun.
IGC:n Global vehnäsatoarvio 769 miljoonaa tonnia. EU:n -22 vehnäsatoarvio on 130,1 miljoonaa tonnia, EU kasvustoluokituksissa lasku jatkuu, Ranskan kuivuus huolena (kasvustojen hyväkuntoisuus 67 %).
Eqyptin vehnän kosteusraja 13,5 ->14 %. Australian vehnätuotantoarvio 30 miljoonaa tonnia (36 MT -21). USA:n syysvehnien luokitus (30 %). Kevätkylvöt 82 % vs. 99 % (-21). Matifin joulukuu 382 eur.
Itämeren loppusadon -21 myyntieriä tarjolla pääosin vehnää ja maissia.

Sadon -22 (dec. 22) hintapyynnöt fob myllyvehnä 12,5 % (+12) 14 % (+28), ohra (-35) ja triticale (-45)

Maissin hintataso Itämereen satamissa kesä- heinäkuulle on 335/340 eur fob. Myös ukrainalaista maissia on pieniä määriä Itämeren satamissa. Eur/usd 1,07 euro tasainen viikon aikana.

Öljykasvimarkkinat Matif (Nov. 22) rapsifutuuri eur/tn

Matifin rapsifutuuri on laskenut alle 800 euroon. Rapsin 2022-23 näkymät heiluvat mm. Ukrainan mahdollisen tuontikäytävän arvuuttelujen mukana.
EU:n rapsisatoarvio on 18.7 MT, lisäystä viime vuoteen +7%. SG on nostanut EU:n auringonkukan satoarviota 10.9 miljoonaan tonniin, kasvua viime vuoteen verrattuna +5%.
Australian canolan tuotantoarvio 2022/23 on 5.2 miljoonaa tonnia (-17%). EU:n rapsikasvustot (5,64 mha) ovat kohtuullisessa kasvukunnossa. Kanadan Canola-alan ennuste on -7 %.
Matifin elokuun rapsifutuuri on 787 euron tasolla ja marraskuun futuurin on 781 eurossa.

Rapsin globaali tase tiukin 20 vuoteen. Sadon -22 onnistumisella iso merkitys. Ukrainan tilanne myös -22 sadon osalta vaikuttaa vahvasti rapsi- ja auringonkukkarouheen markkinoihin.

Chicagon July. 22 kaurafutuuri (usd/bu tn) X 0,64842 = eur/tn

Chicagon kaurafutuurit (usd/bu tn) x 0,64842 = eur/tn

Chicagon kaurafutuuri tasapainoilee nousevien kylvöalojen ja ennätysalhaisten varastojen välillä. Heinäkuun futuuri on 678 dollaria ja joulukuun 2022 futuuri on 637 dollaria.
Global kauratuotannon 2022-23 arvioidaan nousevan 11% viime satokaudesta ja olevan 7% keskiarvon (5 v. yläpuolella). Kauran kysyntä sekä kotimaassa että vientiin vaikuttaa vahvalta myös 22/23.
Kanadan kaura-alaan ennakoidaan jopa 17%:n lisäystä (+ 230 Kha) vs. 2021-22 1.6 miljoonaan hehtaariin. Pohjois-Amerikan kylvöissä ollut viiveitä.
EU:n, Itämeren ja kotimaan vanha sato on myyty. Vahva kysyntä laskee kotimaan ja EU:n kauravarastoja satokauden loppuun. Uuden sadon tarjonta vähäistä.

Valkuaisrouheet
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Rapsirouheen sadon 2021 tarjonta vähäistä, fob EU hintataso (june/july) on 525/530 eur/tn, vanhan sadon niukkuus ylläpitää hintatasoa (myyty loppuun). Hintojen heilunta on tasaantunut.
Uuden sadon hintataso jatkaa pienessä laskussa 358/360 euron tasolla, mikä on edelleen 2-kertainen totuttuun verrattuna. EU:n rapsituotantoarvio 2022/23 18,7 miljoonaa tonnia, +8%.
Venäläisen ja ukranainalaisen rapsi-/aurinkokukkarouheen epävarmuudesta johtuen EU:n tuonti painottuu Kanadaan ja Australiaan. EU:n tuontitarve arvio 4-5 MT 22/23.

Chicagon soijarouhefutuuri July 2022 ($/short tn)
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USA:n soijakylvöt 78 % tehtynä. Viime vuonna vastaava 89 %. Soijarouheen hinta säämarkkinassa heiluu ja samaa on odotettavissa USA:n soijapapujen kasvukauden aikana.
USDA:n soijapavun Global satoarvio 21/22 349 miljoonaa tonnia, 22/23 sato arvioidaan tällä hetkellä 395 miljoonaksi tonniksi. Soijamarkkina heilunut USA:n hitaasti etenevien kylvöjen mukana.
Fob EU hintataso touko-syyskuu 525 eur, hinta kääntynyt nousuun, suurin vaikuttava tekijä Etelä-Amerikan alkukesän tarjonta. USDA arvio; Kiinan kysyntä 21/22 92 MT ja 22/23 99 MT.
Fob EU hintataso loka-tammikuu 530 eur, suurin vaikuttava tekijä USA:n soijan kylvöalat ja tulevan syksyn soijasato. Korkeiden hintojen nähdään kannustavan sekä US että EA soija-alan kasvuun.

Disclaimer – markkinoiden aamukommentit
• Vastuuvapauslauseke - Disclaimer & Disclosure VYR pidättää oikeuden
annettuun markkinainformaatioon. Markkinoiden aamukommentit eivät
ole suositus minkään markkina-position puolesta tai sitä vastaan.
Markkinoiden aamukommentit 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 riskienhallinnan valmiuden ja markkinatiedon
lisääminen. Markkinoiden aamukommentit perustuvat useilta luotettavilta
toimijoilta ja useista luotettavista lähteistä saatuihin markkinoilla oleviin
hintanoteerauksiin. VYR ei vastaa tekstissä mahdollisesti ilmenevistä
virheistä. Markkinakommentit ovat tarkoitettu VYR jäsenistön käyttöön.

