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EUR/USD 1,1872

CRUDE OIL (WTI Nymex/New York) 39,18 $

BRENT OIL (ICE Lontoo) 41,44 $

CBOT Soijarouhe ylin alin eilisen eilinen muutos

muutos päätös nyt

SOY MEAL OCT0 318,90 313,70 -1,90 314,30 3,00

SOY MEAL DEC0 323,90 318,70 2,20 319,20 3,10

SOY MEAL JAN1 325,70 320,60 -0,80 321,20 3,10

SOY MEAL MAR1 326,20 321,30 -2,20 321,60 2,80

SOY MEAL MAY1 325,70 321,10 -2,80 321,40 2,60

SOY MEAL JUL1 325,40 321,30 -2,00 321,70 2,50

SOY MEAL AUG1 324,20 321,20 -2,30 321,10 1,60

SOY MEAL SEP1 321,10 318,30 -3,70 318,80 1,60

CBOT Maissi ylin alin eilinen eilinen muutos

muutos päätös nyt

CORN DEC0 369,50 365,25 8,50 366,00 -0,75

CORN MAR1 378,75 374,75 6,25 375,75 -1,00

CORN MAY1 384,25 380,50 2,25 381,25 -1,00

CORN JUL1 388,00 384,00 0,25 385,00 -1,25

CORN SEP1 383,75 380,50 -7,00 381,25 -0,75

CBOT vehnä ylin alin eilinen eilinen muutos

muutos päätös nyt

WHEAT SRW DEC0 547,00 533,75 -10,25 538,25 -1,75

WHEAT SRW MAR1 555,75 542,75 1,50 547,25 -2,00

WHEAT SRW MAY1 561,00 548,50 -1,75 552,75 -2,00

WHEAT SRW JUL1 559,75 548,25 -8,25 551,75 -2,00

WHEAT SRW SEP1 564,75 554,50 -1,00 558,00 -2,00

MATIF Rapsi ylin alin eilinen eilinen

muutos päätös

RAPESEEDEUNOV0 392,00 384,00 3,25 387,50

RAPESEEDEUFEB1 394,50 388,00 2,00 390,50

RAPESEEDEUMAY1 393,50 388,75 1,50 390,25

RAPESEEDEUAUG1 380,00 376,00 0,75 377,25

RAPESEEDEUNOV1 380,25 378,75 1,00 380,25

RAPESEEDEUFEB2 #N/A #N/A 2,25 382,50

RAPESEED EU NOV4 #N/A #N/A 2,25 384,00

RAPESEED EU FEB5 #N/A #N/A 2,25 378,25

MATIF vehnä ylin alin eilinen eilinen

muutos päätös

M.WHEATEURDEC0 189,00 186,50 -2,00 186,75

M.WHEATEURMAR1 189,50 187,75 -1,75 187,75

M.WHEATEURMAY1 190,25 188,50 -1,75 188,75

M.WHEATEURSEP1 182,00 181,00 -1,00 181,25

M.WHEATEURDEC1 184,25 183,50 -1,00 183,50

M.WHEATEURMAR2 186,00 185,50 -0,50 185,75

M.WHEATEURMAY2 #N/A #N/A 0,25 188,00

M.WHEATEURSEP2 #N/A #N/A 0,00 187,75
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Yleistä:

Kotimaan puinnit etenevät hitaasti sateiden välissä. Toistaiseksi viljan laatu näyttää kuitenkin hyvältä. Syysviljat saatiin korjattua ennen sateita pääosin 
hyvänlaatuisena. Syysvehnän laatu on viime vuoden tasolla, rukiilla on enemmän alhaisen sakoluvun eriä, nekin markkinoille mahtuvat, mutta ns. "ajan 
kanssa".  
Ohran laatu on ollut käytännössä toistaiseksi lähes viime vuoden tasolla, hieman pienempi jyväkoko rajoittanee mallasohraksi hyväksymistä. 
Kauran laatu on ennakko-odotuksia parempi, pelättyjä vihreitä jyviä ei ole ollut  liikaa elintarvikekäyttöön. Samoin satokommentit ovat ennakoitua parempia. 
Kevätvehnän sakoluvut ovat toistaiseksi kestäneet hyvin korjuuolosuhteita, mutta pelko on että ne kääntyvät laskuun jos sateet jatkuvat. Ennakkoanalysointi 
kannattaa tehdä viipymättä. Rehuvehnällä on kuitenkin hyvä kysyntä kotimaassa ja myös kansainvälisesti. Pohjois-Euroopan vehnäsato korjattiin pääosin 
hyvälaatuisena ja laatusyistä ei lähialueilla ole juurikaan rehuvehnää tarjolla, käytännössä rehuvehnän hintataso onkin aika lähellä alhaisempien mylllaatujen 
hintaa. 

Kansainväliset viljamarkkinat elävät vielä selkeästi säämarkkinoita. Sadonkorjuu on jossain vielä käynnissä lähes kaikilla viljoilla. Ainoastaan ohran ja vehnän 
kohdalla ollaan loppusuoralla, kauraa on vielä pelloilla Skotlannissa, Suomessa ja Ruotsissa. Soijan ja maissin kohdalla ollaan vasta alussa.  

Epävarmuutta markkinoille on  synnyttänyt myös Saksan sianlihan viennin pysähtyminen löytyneen ensimmäiset ASF-tapauksen takia. Tämä ei kuitenkaan ole 
vielä realisoitunut mitenkään kysynnän kautta.
Sijoittajat ovat erittäin aktiivisesti mukana, erityisesti Chicagon soijapavun sekä -rouheen ja -öljyn johdannaismarkkinoilla ennen sadonkorjuuta, nämä 
johdannaisostot ovat osaltaan vahvistaneet ko. tuotteiden pörssihintojen nousua. Soijapavun johdannaispositiosta yli 20% on sijoittajilla. Myös maissilla 
sijoittajat ovat kaksinkertaisteet hintojen noustessa positionsa yli 4%:iin avoimista johdannaissopimuksista.

Maissi

USDA alensi mailman maissisatoennustetta yli 8 milj.tn syyskuun ennusteessa. Uusi ennuste on 1.162 milj tn (viime satok. 1.113 milj.tn). Tästä suurin muutos 
tuli USA:n arvion laskusta, nyt jo huomioitiin elokuun myrskytuhoja keski-lännessä. Ukrainan satoennustetta laskettiin myös 1 milj.tn. laskusta. Maissin puinti 
on käynnissä ja vaikka kylvöalat olivat suurempia, ovat ensimmäiset hehtaari-satoennusteet Etelä-Euroopassa ennusteiden mukaisia eli kuivan kesän jälkeen 
alhaisia. UkrAgro ennustee Ukrainan sadoksi 35 milj.tn (viime vuonna 36 milj.tn ja uusi USDA ennuste 38,5). Rehuteollisuus EU:ssakin odottaa maissisatoa ja 
kysyntä on ollut aktiivista, hinnat ovatkin olleet loivasti nousevia. Matifin marraskuun maissifutuuri on noussut kuukauden aikana noin 5 euroa. Chicagon 
joulukuun futuuri on noussut noin 10% 3,3 USD/bushel tasolta 3,7 USD/bushel tasolle. Lähiajan odotukset ovat, että maissin sadonkorjuun edetessä tarjonta 
kasvaa ja markkina hieman rauhoittuu. Mutta pidemmällä aikavälillä kysynnän (erityisesti Kiina) arvioidaan kohdistuvan USA:n maissiin, jolla olisi taas 
markkinaa tukeva vaikutus. Isoihin hinnan laskuihin ei markkinoilla uskota.

Soija ja rapsi

USDA laski syyskuun raportissa maailman satoennustetta soijalla vajaa 1 milj. tn, tasolle 369,7 milj.tn (ed.satov. 337,3). Laskua tuli erityisesti USA:ssa, noin 3 
milj tn). Brasilian satoennustetta nostettiin 2 milj. tn, tasolle 133 milj.tn (ed. satov. 126). Vaikka uusikin USA:n arvio on kaikkien aikojen 3. suurin, tämä yllätti 
selvästi markkina, markkina reagoi voimakkaalla nousulla ja soijapapu on noussut nyt kuukauden aikana noin 10% ja hetkellisesti ylitettiin 10 dollarin 
hinta/bushel. Nousua on voimistanut rahastojen johdannaisostot. Soijapavun puinti on alkamassa, mutta vielä jonkin aikaa sadon suhteen on epävarmuutta, 
satotappioita on tullut sekä kuivuuden että ensimmäisten yöpakkasten takia ja tämä on riittänyt markkinoiden ylösvetoon. Kiinan ostojen hidastumista 
ennustellaan ja myös tulevan puintipaineen ennakoidaan rajoittavan hinnan nousun mahdollisuuksia. Koko soija-kompleksi, mukaan lukien rouhe ja öljy olivat 
voimakkassa nousussa raportin jälkeen. Euron suhden dollariin on hieman rajoittanut soijarouheen EU-hinnan nousua, mutta markkina on noussut viimeisen 
kuukauden aikana noin 20/25 euroa, Tällä hetkellä soijarouheen FOB-hinnat ovat 340/345 eur tasolla lähikuukausille ja 320/325 eur tasolla ensi 
keväälle/kesälle. 

EU:n alueella rapsin satotasot sisällä ovat hyvin vaihtelevia, kokonaisuudessa Euroopassa ollaan kuitenkin viime vuosien tasolla, Strategie Grainsin syyskuun 
satoennuste nousi hieman tasolle 17,1 milj.tn (vime satok. 17,1), mikä tarkoittaa n. 6 miljoonan tonnin tuontitarvetta. EU:n tilanne jatkuu tiukkana. 
Rapsirouheen korkea kysyntä on nostanut hintatasoa selvästi. Tämän hetken rapsirouheen hinnat syksyllä ja talvella n. 220 €/tn, kuten myös ensi kesä, viime 
viikkoina nousua on tullut n. 20 €/tn.

Vehnä

USDA kasvatti syyskuun raportissa maailman vehnän tuotantoennustetta 4,3 milj.tn ( 770,5 milj.tn vs. viime vuosi 764,03 milj.tn). Raportti ei tarjonnut 
markkinoille suuria yllätyksiä. Yleisesti hämmästellään Venäjän satoennustetta jonka USDA piti 78 milj. tonnissa. Puinnit etenevät hyvin ja markkinat 
ennustavan sadon olevan selvästi yli 80 milj.tn (esim. SovEcon ennuste 83,3). Vehnän ostotendereitä on ollut viime päivinä monia: Saudi-Arabia osti 13.9 
sunnuntaina 745.000 tn. 685.000 tn 12,5 valk, vehnää hinnalla 251,13 USD CIF (n. 211 eur) marras-tammikuun toimitukseen ja 60.000 tn 11% hinnalla 245,37 
USD CIF (n. 206 eur) marraskuun toimitukseen. Turkin 500.000 tn ostotenderi oli tiistaina 15.9 juuri menossa ja Pakistan 170.000 tn seuraa näitä. Egyptin 
tender päättyi juuri ja halvin tarjous Puolasta 228,43 USD CIF (n. 192,50 eur) Ko. tenderit ja erityisesti seuravat antavat suuntaa lähiajan hintakehitykselle. Matif 
oli  laskussa tiistaina 15.9 illansuussa 187,5 tasolla Chicagon loivan laskun perässä. Viimeisen kuukauden aikana hinnoissa on kuitenkin ollut selvää nousua 
kysynnän pysyessä hyvänä ja isojen tendereiden seuratessa toisiaan. Mustallamerellä (FOB Novorossiysk) hintanoteeraukset ovat nousseet kuukauden aikana 
yli 10 dollaria.  Matif joulukuun vehnäfutuuri on noussut elokuun puolivälistä 180 tasolta nykytasolle eli +7/7,5 eur.  

Kotimaan kevätvehnän puinnit ovat pahasti kesken ja toivottavasti sakoluvut kestävät, ainakin suurelta osin tulevat saderintamat, mutta tottakai laaturiski 
kasvaa kaiken aikaa. Vehnän ensimmäisten tase-ennusteiden perusteella vienti on jäämässä pieneksi ja pääosa sadosta löytää kysynnän kotimaasta kauden 
aikana.

Toivottavasti puinnit saadaan syyskuun aikana päätökseen sateista huolimatta ja viljat korjattua. 
Kysyntää on sekä teollisuuteen kotimaassa, että ulkomailla. Ottakaa yhteyttä viljakauppojen merkeissä.

- - - - - - - - -
Vastuuvapauslauseke - Disclaimer & Disclosure
Hankkija pidättää oikeuden annettuun markkinainformaatioon. Markkinakommentit eivät ole suositus minkään markkina -position puolesta tai sitä vastaan. 
Markkinakommentit kuvaavat sen hetkistä kirjoittajan kuvaa markkinoiden kehityksestä. Informaatiota voidaan muuttaa ilman enn akkovaroitusta.
Markkinakommentit perustuvat useilta luotettavilta toimijoilta ja useista luotettavista lähteistä saatuihin markkinoiden julk isiin hintanoteerauksiin sekä markkinoilta toimivilta 
analyysilaitoksilta saatuihin raportteihin. Hankkija ei vastaa tekstissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä.
Markkinakommentit ovat tarkoitettu Hankkijan organisaation sekä asiakkaiden henkilökohtaiseen käyttöön ja niitä ei saa jakaa kolmannelle osapuolelle.  

   


