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Kotimaan öljykasvisato kasvoi kolmanneksella viime vuodesta
Luonnonvarakeskus Luken 24.11. julkaiseman ennakollisen satotilaston mukaan kotimaan rypsin ja rapsin
yhteenlaskettu sato nousi tänä vuonna 41 miljoonaan kiloon. Kasvua viime vuoteen tuli 33 prosenttia. Luomurypsin ja -rapsin sato kasvoi 3 miljoonaan kiloon, kun se vuonna 2020 oli 1,8 miljoonaa kiloa. Luke julkaisee
ennakolliset syyskylvöalat 14.12., jolloin saadaan myös arvio syksyllä 2021 kylvetyistä syysöljykasvialoista.
Ennakkoarvioiden mukaan syysrypsin ja -rapsin kylvöala on kasvanut merkittävästi.
Kotimaan rypsin ja rapsin spot-hinnat ovat kirjoitushetkellä (9.12.) 658–674 €/tonni paikkeilla. Helmikuun
toimitusten hinnat ovat tasolla 662–684 €/tonni. Hinnat ovat laskeneet kuukaudentakaisesta noin 20 €/tonni.

EU:n tasetilanne pysyy tiukkana uuteen satoon saakka
Rapsin lähin futuurinoteeraus (helmi -22) Pariisin pörssissä NYSE Euronextissä on kirjoitushetkellä (9.12.)
709,25 €/tonni. Toukokuun -22 noteeraus on 661,50 €/tonni.

Rapsimarkkinoilla kärsitään edelleen ankarasta niukkuudesta, joten EU:n rapsitase on nyt äärimmäisen
tiukka. Strategie Grains ennustaa EU:n rapsivarastojen painuvan heinäkuun 2022 lopussa historiallisen matalalle, 0,7 milj. tonniin. EU:n tasetilanne auringonkukan ja soijan osalta 2021/22 sen sijaan on lähellä tasapainoa. Strategie Grains on laskenut ennustettaan EU 27 -alueen rapsin tuotannosta 2021/22, kun virallisia
tilastoja on julkistettu. Tuorein ennuste 16,9 milj. tonnia on kuitenkin edellisen kauden tuotantoa korkeampi
(2020/21: 16,6 milj. tonnia).
Myös ennustetta EU:n rapsin tuonnista 2021/22 on edelleen laskettu viime kuun arviosta, koska myös maailmalla on tarjonnasta niukkuutta ja kehittyvien maiden rapsin kysyntä on kovempaa kuin viime vuonna. Samalla ennustetta rapsin puristusmääristä on edelleen laskettu, vaikka marginaalit ovat hyviä. Tuonnin Kanadasta ennakoidaan laskevan kuluvalla kaudella jyrkästi.

Kanadan katastrofaalisen heikon sadon ja raakaöljyn nousevan hinnan ansioista EU:n rapsin hinnat ovat edelleen korkealla. Statistics Canadan viimeisimmän arvion mukaan Kanadan canolasato jäi pienimmäksi sitten
vuoden 2007. Tiukan tasetilanteen takia Strategie Grains ennustaakin hintojen pysyvän historiallisen korkealla kuluvalla kaudella 2021/22. Hintojen ennustetaan kuitenkin laskevan tämänhetkisestä tasosta, kun EteläAmerikan soijasato saapuu markkinoille vuoden 2022 alussa ja kun uusi rapsisato lähestyy. Odotukset uuden
rapsisadon suhteen ovat vielä tässä vaiheessa kautta korkealla.
Rapsin hinnat Pariisin pörssissä Euronextissä ovat ensi kaudelle 2022/2023 paljon matalammat kuin kuluvalle
kaudelle. Tästä syystä ostajien voi olettaa viivyttävän ostojaan markkinointikauden loppupuolelle. AHDB:n
mukaan myös uutisointi koronatilanteen pahenemisesta saattaa vaikuttaa kysyntään. Omikron-muunnos on
nimittäin heiluttanut myös öljykasvimarkkinoita. Huoli matkustusrajoituksista ja polttoaineen sekä öljyn kysynnän laskusta painoi myös öljykasvimarkkinoita marraskuun lopussa. Sittemmin markkinat ovat elpyneet
ja hinnat palautuneet laskua edeltäneelle tasolle.
Ensimmäiset tuotantoennusteet kaudelle ensi kaudelle on julkaistu – odotuksissa kasvua
Euroopassa rapsin kylvö venyi monin paikoin pitkälle syksyyn. Tuotantomäärien kasvua odotetaan vuonna
2022 lähinnä läntisiin ja pohjoisiin EU-maihin. Myös keskisen Euroopan maihin odotetaan vielä tässä vaiheessa kautta korkeampia satoja. Rapsin tuotannon ennustetaankin nousevan Tšekeissä ja Slovakiassa.
Muissa Keski-Euroopan maissa laskeva rapsin viljelyala rajoittaa kokonaistuotannon kasvua.
Strategie Grainsin ensimmäinen ennuste EU 27 -alueen tuotannosta ensi kaudella 2022/23 on 18 milj. tonnia.
Toteutuessaan tämä tarkoittaisi 1,1, milj. tonnin kasvua kauden 2021/22 tuotantoon verrattuna. Tällöin EU:n
rapsin keskisato olisi 3,21 tonnia/ha. Toteutuessaan kokonaissato olisi suurempi kuin kolmena viimeisimpänä
markkinointivuonna, mutta edelleen kaukana vuosien 2009–2018 keskimääräisistä tuotantomääristä.
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