HAFTALIK DIŞ PİYASA YORUMLARI
(03 Kasım 2017)
Pamuk fiyatı yükselirken buğday fiyatı haftayı kayıpla kapattı. Mısır ve soya fasulyesinde ise
piyasa dalgalı seyir izledi. Ekim ayı açısından, Aralık 2017 mısır kontratı 3,54 $/bu açılırken
3,45 $/bu seviyesinden kapandı. ABD genelinde mısırda verim rakamlarının beklentilerin
üzerinde gerçekleşmesi mısırda arz miktarını arttırdı.
Kasım 2017 soya fasulyesi kontratı ise 9,67 $/bu seviyesinde başladığı Ekim ayını 9,73 $/bu
seviyesinden kapattı. Soya fasulyesinde fiyatların bir nebze de olsa yükseliş trendinde olduğu
söylenebilir. Ancak soya fasulyesinde fiyatlar Temmuz ayındaki seviyenin 50 cent aşağısına
kadar geriledi. Soya fasulyesi fiyatlarındaki kırılganlık devam ediyor çünkü piyasa ihracat
satışları ve Güney Amerika ürün durumuna odaklanmış durumdadır.
Ekim ayı açısından, Aralık 2017 pamuk kontratı 68,80 cents/lb seviyesinden 68,38 cents/lb
seviyesine geriledi. Eylül ayı içerisinde kasırgadan dolayı yükseliş trendine giren pamuk
kontratı, 66-71 cents/lb arasında işlem görmeye devam etti. Pamuk fiyatları daha büyük
potansiyel ile mevcut seviyede ilerlemeye devam ediyor.
Ocak 2018 buğday kontratı Ekim ayı içerisinde 4,89 $/bu seviyesinde açılırken 4,63 $/bu
seviyesinde kapandı. Dünya genelinde buğday stoklarının yüksek olmasına bağlı olarak
buğday fiyatları baskı halindedir. Rusyadaki buğday üretiminin rekor düzeyde olması buğday
ihracatında rekabet düzeyini artırırken ABD genelindeki buğday arzının da yüksek olması
ABD genelindeki rekabeti de etkiliyor.

MISIR
Aralık 2017 mısır kontratının değeri değişmeyerek 3,48 $/bu seviyesinde seyretti. Geçen hafta
içinde, Aralık 2017 mısır kontratı 3,45 $/bu ile 3,52 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler Aralık 2017 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. ABD genelinde
ekimi yapılan mısırın %54’nün hasadının tamamlandığı belirtildi. Ekimi yapılan mısırın
%66’sının çok iyi durumda olduğu %11’inde ise problemler bulunduğu açıklandı.
20 Ekim-26 Ekim tarihleri arasında mısırda ihracatçılar tarafından rapor edilen net satışlar
0,81 milyon ton seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentilerinin seviyesindeydi. İhracat
rakamları ise bir önceki haftaya göre azalarak 0,60 milyon ton seviyesine geriledi. Mısır
ihracat satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın 2017/18 sezonu tahminlerinin %36’sı seviyesinde
gerçekleşti. Bir önceki haftaya göre etanol üretiminde ve etanol stoklarında artış yaşandığı
rapor edildi.

PAMUK
Aralık 2017 pamuk kontratı 0,52 cents/lb değer kazanarak 68,72 cents/lb seviyesine yükseldi.
Aralık 2017 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor edildi. Pamukta
ihracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları geçen haftaya göre azalarak 209.500

balya seviyesine geriledi. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki haftaya göre azalarak
86.800 balya seviyesine yükseldi. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın
2017/18 sezonu tahminlerinin %62’si seviyesine ulaştı.
ABD genelinde ekimi yapılan pamuğun %93’ünün koza açımı evresinde olduğu ve %46’sının
da hasadının tamamlandığı rapor edildi. Ekimi yapılan pamuğun %55’inin çok iyi durumda
olduğu, %15’inde ise problemler bulunduğu rapor edildi. Mart 2018 pamuk kontratı 0,66
cents/lb değer kazanarak 68,77 cents/lb seviyesine yükseldi.

SOYA FASULYESİ
Ocak 2018 soya kontratının değeri değişmeyerek 9,86 $/bu. seviyesinde gerçekleşti. Ocak
2018 soya kontratı 9,82 $/bu ile 10,00 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Ocak
2018 soya kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. ABD genelinde ekimi yapılan soya
fasulyesinin %83’ünün hasat dönemini tamamladığı rapor edildi.
İhracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları beklentilerin üzerinde olarak 1,97
milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki haftaya
göre artış göstererek 2,69 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde ihracat rakamları
ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %50’si seviyesine yükseldi. Mart 2018
soya kontratı 0,01 $/bu değer kazanarak 9,97 $/bu seviyesine yükseldi.

BUĞDAY
Aralık 2017 buğday kontratının değeri 0,02 $/bu değer kaybederek 4,25 $/bu seviyesine
geriledi. Aralık 2017 buğday kontratı 4,16 $/bu ile 4,29 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler Aralık 2017 kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor edildi. Buğdayda
ihracatçılar tarafından rapor edilen net satış miktarı beklentiler seviyesinde ve 0,34 milyon ton
olarak gerçekleşti. İhracat rakamı bir önceki haftaya göre artarak 0,38 milyon ton seviyesine
yükseldi. Buğdayda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %59’u
seviyesinde gerçekleşti.
Aralık 2017 dönemine ait buğday/mısır oranı 1,22 olarak gerçekleşti. ABD genelinde kışlık
buğday ekiminin %84’ünün tamamlandığı ve ekimi yapılan kışlık buğdayın %65’inin
filizlendiği rapor edildi. Temmuz 2018 buğday kontratının değeri 0,03 $/bu azalarak 4,71 $/bu
seviyesine geriledi.

