HAFTALIK DIŞ PİYASA YORUMLARI
(02 Şubat 2018)
Mısır ve buğday fiyatları yükselirken; soya fasulyesi ve pamuk fiyatları haftayı kapanışla
kapattı. Yakın dönem mısır kontratı 3,45 $/bu ile 3,70 $/bu arasında işlem gördü; Mart 2018
mısır kontratı üç hafta üst üste yükselişle kapandı. Mısırda fiyat yükselişleri bir önceki dönem
ürün satışları açısından fırsat olarak görülmelidir. Yeni sezon ürünü mısır şu anda 4,00 $/bu
altında işlem gördü. Bir önceki sezon ürünü mısıra benzer olarak, fiyatlar üç hafta üst üste
yükseliş dönemindeydi. ABD genelinde mısır arzının yüksek olduğunu düşündüğümüzde 4,00
$/bu seviyesinde olan 2018 ürünü fiyatlarının değerlendirilmesi önem arz etmektedir.
Bu haftanın soya fasulyesi ihracat satış rakamları düşük olduğundan dolayı soya
kontratlarında azalma yaşandı. İhracat satışlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın rakamlarına
ulaşması isteniyorsa, önümüzdeki iki ay içerisinde ihracat satışlarının artması kritik olacaktır.
Soya fasulyesinde Güney Amerika ürünlerinin piyasaya çıkması için yalnızca birkaç ay kaldı.
Yeni hasat soya kontratı 10,00 $/bu seviyesinde seyrederken 2018 yılı ürünlerini
fiyatlandırmak açısından büyük bir olanak sunmaya devam ediyor. İhracat pazarlarındaki ve
ticari antlaşmalardaki büyük belirsizlik, soya fasulyesi piyasasında büyük değişiklikler
olmasına neden olabilir.
Yakın dönem pamuk kontratı fiyatları ikinci hafta üst üste kayıp yaşadı. Pamukta ihracat
hızının ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin üzerinde olmasından dolayı, yakın dönem
kontratlarında kırılgan yapı olası görünüyor. 75 cent civarında olan yeni ürün satışları göz
önüne alınmalıdır.
Güneydeki ovalardaki kurak havadan dolayı buğday fiyatları yükselişe geçti, ancak dünya
genelindeki stokların yüksek olmasından dolayı 5,00 $/bu üzerine geçmesi zor görünüyor.

MISIR
Mart 2018 mısır kontratının değeri 0,05 $/bu artarak 3,61 $/bu seviyesinde yükseldi. Geçen
hafta içinde, Mart 2018 mısır kontratı 3,56 $/bu ile 3,62 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler Mart 2018 mısır kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. 19-25 Ocak arasında
mısırda net ihracat satışları 1,82 milyon ton olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İhracat
satışları 1,03 milyon ton olarak geçen haftaya göre yükseldi. Mısır ihracat satışları, ABD
Tarım Bakanlığı’nın 2017/18 sezonu tahminlerinin %66’sı seviyesine yükseldi. Etanol üretimi
ve etanol stoklarında geçen haftaya göre azalma yaşandı.
Mayıs 2018 mısır kontratı 0,04 $/bu artış göstererek 3,69 $/bu seviyesine yükseldi. Aralık
2018 mısır kontratı 0,03 $/bu artış göstererek 3,92 $/bu seviyesine yükseldi.

PAMUK
Mart 2018 pamuk kontratı 3,18 cents/lb değer kaybederek 77,30 cents/lb seviyesine geriledi.
Mart 2018 pamuk kontratının dengeli olduğu rapor edildi. Mart 2018 pamuk kontratı geçen

hafta içerisinde 76,52 ile 80,62 cents/lb arasında işlem gördü. Pamukta ihracatçılar tarafından
rapor edilen net satış rakamları geçen haftaya göre artarak 303.300 balya seviyesine yükseldi.
Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki haftaya göre artarak 305.100 balya seviyesine
yükseldi. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın 2017/18 sezonu tahminlerinin
%85’i seviyesine ulaştı.
Mayıs 2018 pamuk kontratı 2,61 cents/lb değer kaybederek 78,61 cents/lb seviyesine geriledi.
Aralık 2018 pamuk kontratı 0,43 cents/lb değer kaybederek 75,08 cents/lb seviyesinden
kapandı.

SOYA FASULYESİ
Mart 2018 soya kontratının değeri 0,07 $/bu azalarak 9,78 $/bu. seviyesine geriledi. Mart
2018 soya kontratı 9,77 $/bu ile 10,04 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Mart
2018 soya kontratının değerinin yükseleceğini gösteriyor. Mart 2018 soya fasulyesi ve mısır
kontratı oranı 2,71 olarak gerçekleşti. İhracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları
beklentilerin altında olarak 0,36 milyon ton gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat rakamları da
bir önceki haftaya göre azalarak 1,21 milyon ton seviyesine geriledi.
Kasım 2018 soya kontratı 0,03 $/bu azalarak 9,99 $/bu seviyesine yükseldi. Kasım 2018 ve
Aralık 2018 soya kontratı oranı 2,55 olarak gerçekleşti.

BUĞDAY
Mart 2018 buğday kontratının değeri 0,05 $/bu artarak 4,46 $/bu seviyesine yükseldi. Mart
2018 buğday kontratı 4,43 $/bu ile 4,58 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Mart
2018 kontratının değer kazanma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Buğdayda ihracatçılar
tarafından rapor edilen net satış miktarı beklentilerin altında ve 0,27 milyon ton olarak
gerçekleşti. İhracat rakamı bir önceki haftaya göre azalarak 0,37 milyon ton seviyesine
geriledi. Buğdayda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %77’si
seviyesinde gerçekleşti.
Mart 2018 dönemine ait buğday/mısır oranı 1,24 olarak gerçekleşti. Temmuz 2018 buğday
kontratı 0,07 $/bu artış göstererek 4,73 $/bu seviyesinden kapandı.

