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Mısır, soya fasulyesi ve pamuk fiyatları yükselirken; buğday fiyatı dengeli seyir izledi. Kasım
ayı hububat kontratları açısından iyi bir dönem olmadı. Aralık 2017 mısır kontratı bu ay
içerisinde 4 cent değer kaybı yaşayarak 3,41 $/bu seviyesine ve Aralık 2017 buğday kontratı 9
cent değer kaybederek 4,09 $/bu seviyesine geriledi. Ocak 2018 soya kontratı 1 cent değer
kazanarak 9,85 $/bu seviyesinde kapandı. Pamuk kontratları açısından Kasım ayı oldukça iyi
geçti ve Aralık 2017 pamuk kontratı bu ay içerisinde 6,33 cents/lb değer kazanarak 75,04
cents/lb seviyesine yükseldi.
Geçtiğimiz ay içerisinde birçok faktör fiyatları etkilemiş olduğu halde ihracat satışı taahhütleri
ürün kontratlarının piyasa fiyatları açısından yönünü belirleyici etkide bulundu. Pamukta
ihracat satış taahhütleri geçen yıla göre %41 oranında artış gösterdi ve ABD Tarım
Bakanlığı’nın tahminlerinin %72’si seviyesine ulaştı. Soya fasulyesinde toplam ihracat satış
taahhütleri geçen yıla göre %18 oranında azaldı ve ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin
%56’sı seviyesine ulaştı. Mısırda ise ihracat satışları bir önceki yıla göre %27 oranında
azalırken ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %45’i seviyesinde kaldı. Buğdayda da
geçen yılın tahminlerine göre ihracat satış taahhütleri %9 oranında azalırken ABD Tarım
Bakanlığı’nın tahminlerinin %63’ü seviyesinde kaldı.
İhracat rakamları dört tarımsal ürün için de güçlü bir kaynak talebi oluştururken bir önceki
yılda oluşan arz fazlasını bir sonraki yıla taşımaya yardımcı oldu. Aralık ayından geçerken ve
2018 yılına girerken, Güney Amerika’da tarımsal ilerleme, dünya genelinde ekonomik
büyüme ve doların diğer kurlara göre yüksek olması dört tarımsal ürün açısından da ihracat
satışlarının hızını belirleyecektir.

MISIR
Aralık 2017 mısır kontratının 0,02 $/bu artarak 3,44 $/bu seviyesinde yükseldi. Geçen hafta
içinde, Aralık 2017 mısır kontratı 3,35 $/bu ile 3,45 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler Aralık 2017 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. ABD genelinde
ekimi yapılan mısırın %95’inin hasadının tamamlandığı belirtildi.
Mart 2018 mısır kontratının değeri 0,03 $/bu artarak 3,58 $/bu seviyesine yükseldi. 17 Kasım23 Kasım tarihleri arasında mısırda ihracatçılar tarafından rapor edilen net satışlar 0,59
milyon ton seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İhracat
rakamları ise bir önceki haftaya göre azalarak 0,65 milyon ton seviyesine geriledi. Mısır
ihracat satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın 2017/18 sezonu tahminlerinin %45’i seviyesine
yükseldi. Bir önceki haftaya göre etanol üretiminde azalma ve etanol stoklarında ise artış
yaşandığı rapor edildi.

PAMUK
Aralık 2017 pamuk kontratı 3,20 cents/lb değer kazanarak 75,43 cents/lb seviyesine yükseldi.
Aralık 2017 pamuk kontratının değer kazanma eğiliminde olduğu rapor edildi. Pamukta
ihracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları geçen haftaya göre azalarak 276.500
balya seviyesine geriledi. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki haftaya göre artarak
112.200 balya seviyesine yükseldi. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın
2017/18 sezonu tahminlerinin %72’si seviyesine yükseldi.
ABD genelinde ekimi yapılan pamuğun %79’unun hasadının tamamlandığı rapor edildi.
Ekimi yapılan pamuğun %55’inin çok iyi durumda olduğu, %15’inde ise problemler
bulunduğu rapor edildi. Mart 2018 pamuk kontratı 1,35 cents/lb değer kazanarak 73,28
cents/lb seviyesine yükseldi.

SOYA FASULYESİ
Ocak 2018 soya kontratının değeri 0,01 $/bu artarak 9,94 $/bu. seviyesine yükseldi. Ocak
2018 soya kontratı 9,85 $/bu ile 10,01 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Ocak
2018 soya kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Ocak 2018 soya fasulyesi ve Aralık
2017 mısır kontratı oranı 2,89 olarak gerçekleşti.
İhracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları beklentiler seviyesinde olarak 0,94
milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki haftaya
göre artarak 2,2 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde ihracat rakamları ABD
Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %56’sı seviyesine yükseldi. Kasım 2018 soya
kontratı 0,05 $/bu değer kazanarak 10,09 $/bu seviyesine yükseldi.

BUĞDAY
Aralık 2017 buğday kontratının değeri 0,01 $/bu azalarak 4,14 $/bu seviyesine geriledi. Aralık
2017 buğday kontratı 4,05 $/bu ile 4,17 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Aralık
2017 kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor edildi. Buğdayda ihracatçılar
tarafından rapor edilen net satış miktarı beklentilerin altında ve 0,19 milyon ton olarak
gerçekleşti. İhracat rakamı bir önceki haftaya göre artarak 0,34 milyon ton seviyesine
yükseldi. Buğdayda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %63’ü
seviyesinde gerçekleşti.
Aralık 2017 dönemine ait buğday/mısır oranı 1,20 olarak gerçekleşti. ABD genelinde kışlık
buğdayın %92’sinin filizlendiği rapor edildi. Ekimi yapılan buğdayın %50’sinin çok iyi
durumda olduğu ve %12’sinde problemler bulunduğu belirtildi. Temmuz 2018 buğday
kontratının değeri 0,03 $/bu artarak 4,64 $/bu seviyesine yükseldi.

