DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, pamuk ve buğday fiyatları yükselirken; soya fasulyesi değer kaybetti. Bu hafta
Tennessee bölgesinde mısır, soya fasulyesi ve pamuk ürünlerinde sigorta konusunda kritik bir
döneme girmiş bulunuyoruz. 3 Şubat 2017 itibariyle beklenen fiyatlar mısırda 3,94 $/bu, soya
fasulyesinde 10,13 $/bu ve pamukta ise 0,73 $/lb olarak tahmin edilmektedir.
Şubat ayının sonuna kadar fiyatlar büyük oranda değişebilir; ancak, mevcut durumda, üç
emtiada da fiyatlar geçen yıla göre beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 2016 yılında, mısırda
beklenen fiyat 3,86 $/bu seviyesindeyken hasat dönemi fiyatı 3,49 $/bu olarak, soya
fasulyesinde beklenen fiyat 8,85 $/bu seviyesindeyken hasat dönemi fiyatı 9,75 $/bu olarak ve
pamukta beklenen fiyat 0,60 $/lb seviyesindeyken hasat dönemi fiyatı 0,69 $/lb olarak
gerçekleşmişti.
2016 yılında, fiyat belirleme döneminden geçerken pamuk, mısır ve soya fasulyesi fiyatları
değer kaybı yaşadı. Pamuk fiyatı 3 Şubat’ta 0,63 $/lb seviyesindeyken 29 Şubat’ta 0,56 $/lb
seviyesine geriledi. Mısır fiyatı 2 Şubat’ta 3,94 $/bu seviyesindeyken 29 Şubat’ta 3,76 $/lb
seviyesine geriledi.

MISIR
Mart 2017 mısır kontratı 0,03 $/bu. değer kazanarak 3,65 $/bu. seviyesinden kapandı. Teknik
göstergeler Mart 2017 mısır kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Bu hafta mısırda Mart
2017 kontratı 3,55 $/bu. ile 3,69 $/bu. arasında işlem gördü. 20-26 Ocak arasında mısırda
ihracat satışları geçen haftaya göre azalarak 0,85 milyon ton seviyesine geriledi. İhracat
satışlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın 2016/17 sezonu tahminlerinin %71’i seviyesinde
olduğu belirtildi. Mayıs 2017 mısır kontratının değeri 0,03 $/bu artarak 3,72 $/bu seviyesine
yükseldi.

PAMUK
Mart 2017 pamuk kontratı 1,41 cents/lb değer kazanarak 76,41 cents/lb seviyesine yükseldi.
Mart 2017 pamuk kontratı 74,06 cents/lb ve 77,40 cents/lb arasında işlem görürken,
düzenlenmiş dünya fiyatları 1,30 cents/lb değer kazanarak 65,38 cents/lb seviyesine yükseldi.
Mart 2017 pamuk kontratının değer kazanma eğiliminde olduğu rapor edildi. Pamukta
haftalık ihracat rakamları geçen haftaya göre artarak 354.400 balya seviyesine yükseldi.
Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %84’ü
seviyesine ulaştı. Aralık 2017 pamuk kontratı 2,20 cents/lb değer kazanarak 73,99 cent/lb
seviyesine yükseldi.

SOYA FASULYESİ
Mart 2017 soya kontratı 0,22 $/bu. değer kaybederek 10,27 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Mart 2017 soya kontratının fiyatının dengeli kalacağını gösteriyor. Mart 2017
soya kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 10,17-10,44 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık

ihracat rakamı bir önceki haftaya göre artarak 1,35 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya
fasulyesinde 2016/17 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %90’ı
seviyesine yükseldi. Kasım 2017 soya kontratı ile Aralık 2017 mısır kontratının oranı bu hafta
içerisinde 2,81 olarak gerçekleşti.

BUĞDAY
Mart 2017 buğday kontratının değeri 10 cent değer kazanarak 4,30 $/bu. seviyesinden
kapandı. Teknik göstergeler Mart 2017 buğday kontratının fiyatının artacağını gösteriyor.
Mart 2017 buğday ve mısır kontratı oranı 1,18 olarak gerçekleşti. İhracat rakamları geçen
haftaya göre artarak 0,35 milyon ton seviyesine yükseldi. Buğday ihracat satışları 2016/17
sezonunda ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %87’si seviyesine yükseldi. Temmuz
2017 buğday kontratı 0,07 $/bu cent değer kazanarak 4,56 $/bu seviyesine yükseldi.
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