
Vilja – ja öljykasvimarkkina analyysi

26.7.2022 





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

26.7.2022  eur/usd 1,02:

Maissi fob Baltia/Puola 310 eur, 

Rehuvehnä Matif joulukuu -10 eur

Myllyvehnä 12,5 % Baltia, Puola, Saksa +30/+32

Myllyvehnä 14 %: Baltia, Puola, Saksa +35/+37

Rehuohra (-20/-21) Saksa, 295 eur fob Puola

Ruis (-40)

Triticale -28/-29

Rapsirouhe fob Baltic Sea, Rostock, Hamburg 325 eur/tn,

Soijarouhe fob Hamburg 49 % (profat): 560 eur

 Sadon -22 puinnit ovat vauhdissa kansainvälisillä vilja- ja öljykasvimarkkinoilla. 
Ranskan vehnän puinnit ovat 84 %:n ja USA:n syysvehnien puinnit 70 %:n tasolla.  
Satonäkymät Venäjällä ovat hyvät ja EU-alueella laskevat. Pohjois-Euroopan 
tilanne on kohtuullinen, Etelä-Eurooppa kärsii enemmän. Kuivuus vaikuttaa 
erityisesti keväällä kylvetyihin kasveihin mm. maissiin. Ukrainan keskisadot ovat 25 
% viime vuotta alhaisempia. USA:ssa syysvehnien kuntoluokitus on ollut alhainen, 
kevätvehnät (71 % hyvä/erinom.) ovat paremmassa kunnossa. Ukrainan 
viljavientien toteutumista seurataan Venäjän tulitettua Odessan satamaa. Paljon 
on  kysymyksiä edelleen - miten varustamot ja vakuutusyhtiöt suhtautuvat 
viljakuljetuksiin etc. Vehnän Globaali tuotanto -21  (USDA kesäkuu) pidettiin 
ennallaan. Satokauden 22/23 vehnäsatoarviota ja kysyntää laskettiin 771 
miljoonaan tonniin (-1,5 MT) ja varastot ovat vuositasolla laskemassa 13 MT. EU:n 
laskevien satonäkymien johdosta tuontitarpeet kasvavat ja mm. Brasilian safrinha
maissia tuodaan merkittäviä määriä Espanjaan. USDA laski maailman soijan 
tuotantoarviota 4 miljoonaa tonnia edelliseen arvioon verrattuna (USA:n alan 
lasku). Satokaudella 22/23 USDA arvioi soijasadoksi 391 miljoonaa tonnia (352 MT 
-21/22) . Maissin maailmantuotantoarvio 22/23 on (USDA) 1185 miljoonaa tonnia. 
Satokaudella 22/23 USDA arvioi maailman maissisadon laskevan 35 miljoonaa 
tonnia edelliseen vuoteen verrattuna. Rahtien hinnat ovat edelleen tavanomaista 
korkeammalla tasolla ja lähellä pariteettia oleva dollari (eur/usd 1,02) tukee 
osaltaan hintoja vilja- ja rehuraaka-aineissa. Viljojen tarve sadon 21 osalta on 
kotimaassa katettu ja hinnat ovat sadonkorjuuta odottaen laskeneet 
kansainvälisen hintatason alapuolelle. Niukan taseen johdosta tuonti nousee 190 
miljoonaan kiloon. Vienti on  pääosin kauraa. Kotimaan uuteen satokauteen -22 
lähdetään 43 % alemmilla varastotasoilla.



USDA maailman taseet; vehnä ja soijapapu

heinäkuu 2022



Matif joulukuun 2022 

myllyvehnäfutuuri
• Matifin joulukuun myllyvehnäfutuuri on 317 euron tasolla. Trendi on jatkanut laskussa.

Mahdollisista tukitasoista 61,8 % Fibonacci on 315 euroa. 50 päivän keskiarvo on 365 euroa. 
MACD on neutraali (punainen sinisen käyrän tasolla). Sadonkorjuun ajan paineessa laskua
on yli 100 euroa, 315 euron tukitaso on kuitenkin toistaiseksi pitänyt.

• Vehnän viimeisin maailman tuotantoennuste (USDA 12.7.2022) 20/21 776 MT -> 21/22 
779 MT 22/23 771 MT, varastojen lasku vuositasolla 13 MT (280 MT -> 267 MT)

• USDA:n heinäkuun raportti arvioi maailman vehnävarastojen 22/23 laskevan vuositasolla
noin 13 MT.

• Maailman vehnäsadon -22 arvioidaan laskevan 771 miljoonaan tonniin ja varastojen
ennakoidaan laskevan edelleen.

• EU:n, Ukrainan, Argentiinan ja Australian sadot laskevat. Venäjän, USA:n ja Kanadan
satojen arvioidaan nousevan viime syksystä.

• Maailman päävientimaiden varastot ovat laskeneet 4 vuotena viimeisen 5 vuoden aikana.

• Mustanmeren vehnän satonäkymät ovat kohtuullisen hyvät. Venäjän vehnäsatoarviot
ovat nousseet yli 90 miljoonaan tonniin. Vientiarviot ovat 40 miljoonan tonnin molemmin
puolin ovat historiallisesti 2. korkeimmat. Venäjän Heinäkuun vienti on 2 miljoonaa
tonnia ja elokuun arvioidaan olevan 4 miljoonaa tonnia. Ukrainan vehnän keskisadot ovat
olleet 25 % viime vuotta alhaisempia.

• Venäjän vehnällä ei tällä hetkellä ole vientikiintiöitä (quota free).

• Strategie Grains arvioi EU vehnäsadon nyt 123.3 miljoonaksi tonniksi vs 124.4 mmt (kesäkuu), vienti
30,4 mmt. EU vienti 21/22 oli n. 34 MT

• Ranskan puinnit 84 %:n tasolla, Agritelin satoarvio on 33.25 miljoonaa tonnia. Ranskan viennin
arvioidaan kasvavan 17 % 10,3 miljoonaan tonniin.

• Saksan vehnäsadon arvioidaan kasvavan +5.3%  22.51 miljoonaan tonniin.

• USA:n syysvehnien puinnit ovat 70 %:n tasolla. Kevätvehnien kuntoisuusluokitus on 71%.

• Argentiinan vehnäsatoarviota on laskettu 17,7 miljoonaan tonniin ja viennin arvioidaan
laskevan 10 miljoonaan tonniin (14 MT)



Matif Rapsifutuuri marraskuu 2022

➢ Matifin joulukuun -22 futuurilla kauppaa käydään 635 

eurossa. 50 päivän keskiarvo on 734 euroa. Rapsifutuuri

liikkuu nyt 620 ja 670 euron välillä (Fibonacci 61,8 ja 

76,4  %). MACD on lievästi myyntisignaalin puolella

(punainen viiva sinisen yläpuolella.). Trendi on painunut

sadonkorjuun ajan laskuun.

➢ Uuteen satoon liittyvä epävarmuus on lieventynyt

sadonkorjuun paineen lähestyessä. Satonäkymät ovat

kohtuulliset kaikilla öljykasveilla (rapeseed, sunseed, 

soyabean). Rapsifutuurin satojen välinen hintaero

(elokuu-marraskuu) on kaventunut 5 euroon.

➢ EU:n rapsikasvustot ovat kohtuullisia, Saksan rapsisadon

arvioidaan kasvavan 8,2 % 3,77 miljoonaan tonniin.

➢ 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 5 miljoonaa tonnia

➢ Tuontia pääasiassa Kanadasta, Australiasta ja Ukrainasta. 

➢ Rapsin tase on niukka ja tarjonnan niukkuus on pitänyt

futuurimarkkinaa käänteisenä. Hyvät sato-odotukset ovat kuitenkin

laskeneet lähipositiota suhteellisesti kauempia enemmän ja kuukausien



Chicagon soijarouhe joulukuun 2022 futuuri

 Chicagon joulukuun soijarouhefutuurilla kauppaa käydään 387 dollarin
tasolla. Heinä-elokuun säämarkkina heiluttaa vielä markkinaa. All time 
high taso vuosina 2012-2014 hieman yli 500 dollarissa. 50 päivän keskiarvo
on 397 dollarissa ja se on kääntynyt laskuun. Tukitasona 23,6 % Fibonacci on 
381 dollaria. MACD (punainen käyrä sinisen yläpuolella) on myyntisignaalin
puolella.

 USDA nosti maailman soijapapusatoarviota kesäkuun arviosta (+1 MT) 352 
miljoonaan tonniin (20/21 366 MT) varastot 85  MT (20/21 99 MT) –
Varastot ovat vuositasolla laskemassa 14 MT

 Satokaudella -22/23 USDA arvioi sadon nousevan 391 miljoonaan tonniin.

 USDA:n USA:n soijapavun tuotantoarvio 120 MT, Brasilia 126 MT, Argentiina
44 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 sadon 22/23 kylvöissä alan arvioidaan kasvavan 4 %.

 USA:n soija-ala laskenut kesäkuun arviosta, 91 -> 88 miljoonaa bu.

 USA:n soijakasvustojen luokitus (hyvä/erinom.) on 61 % vs. 58 % viime
vuonna

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

 Rahdit ja vahva dollari nostavat osaltaan EU hintoja

 Euroopassa soijarouheen fob hintataso elokuu 2022 on 560 euron tasolla.



Kauran markkinakommentit
 Chicagon kaurafutuuri on ollut laskussa Pohjois-

Amerikan satojen palautuessa viime syksyn sadon

kuivuuskatastrofin jälkeen. Markkina hakee

tasapainoa hyvien sato-odotusten ja ennätysalhaisten

varastojen välillä. Hintataso on edelleen

keskimääräistä korkeampi.

 Chicagon (Dec. 22) kaurafutuurilla kauppaa käydään

421 dollarissa bushel tonnilta. 50 päivän keskiarvo

on 547 dollaria. MACD on myyntisignaalin puolella. 

 Kanadan kaura-ala arvioidaan n. 1,3 miljoonaan

hehtaariin ja kokonaissadon ennakoidaan nousevan yli

4 miljoonan tonnin.

 Espanjan kaurasato laskee 36 %, 840000 tonniin

 VYR:n tasearvion mukaan kauran vienti Suomesta

21/22 oli 309 miljoonaa kiloa. Alhainen sato

yhdistettynä vahvaan kysyntään kotimaassa ja 

viennissä laskee kotimaan varastot 420 miljoonasta

kilosta 135 miljoonaan kiloon satokauden loppuun

mennessä. Haasteellinen tilanne loi myös totutusta

poikkeavia kauppavirtoja markkinoiden sisällä.


