HAFTALIK DIŞ PİYASA YORUMLARI
(6 Nisan 2018)
Mısır, pamuk ve buğday fiyatları yükselirken, soya fasulyesi değer kaybetti. Geçtiğimiz hafta
tarımsal ürünlerin piyasası açısından kırılgan bir haftaydı. Geçtiğimiz hafta Çin tarafından
ABD’nin tarımsal ürünleri (soya fasulyesi, mısır, buğday, pamuk, sorgum ve sığır eti)
üzerinde tarifeler uygulanması kararının açıklanması en önemli olaydı. Bu tarifeler henüz
uygulamaya koyulmadı ancak yakın gelecekte uygulanacağına dair açıklama yapıldı. Eğer
tarifeler uygulamaya konulursa ABD’nin Çin’e ihracat konusunda bağımlı olduğu soya
fasulyesi ve pamuk gibi ürünleri açısından olumlu bir durum oluşmayacaktır.
Tarifelerin Çarşamba günü yayımlanmasıyla beraber tarımsal ürünleri fiyatlarında büyük
oranlarda düşüşler olduğu gözlemlendi. Soya fasulyesi kontratı 40-50 cent/bu, mısır kontratı
10-15 cent/bu, buğday kontratı 10-15 cent/bu ve pamuk kontratı da 1,5-2,5 cent/lb değer
kaybı yaşadı. Ancak Perşembe günü kapanışına kadar dört tarımsal ürün de kayıplarının
tamamını toparladı.

MISIR
Mayıs 2018 mısır kontratının değeri 0,02 $/bu artış göstererek 3,89 $/bu seviyesine yükseldi.
Geçen hafta içinde, Mayıs 2018 mısır kontratı 3,72 $/bu ile 3,92 $/bu arasında işlem gördü.
Teknik göstergeler Mayıs 2018 mısır kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. 23 Mart-29
Mart arasında mısırda net ihracat satışları 0,89 milyon ton olarak beklentilerin altında
gerçekleşti. İhracat satışları 1,25 milyon ton olarak geçen haftaya göre azaldı. Mısır ihracat
satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın 2017/18 sezonu tahminlerinin %84’ü seviyesine yükseldi.
Etanol üretiminde ve etanol stoklarında geçen haftaya göre azalma yaşandı.
Temmuz 2018 mısır kontratı 0,02 $/bu artarak 3,98 $/bu seviyesine yükseldi. Aralık 2018
mısır kontratının değeri 0,02 $/bu azalarak 4,13 $/bu seviyesine yükseldi.

PAMUK
Mayıs 2018 pamuk kontratı 0,97 cents/lb değer kazanarak 82,57 cents/lb seviyesine yükseldi.
Mayıs 2018 pamuk kontratının değer kazanma eğiliminde olduğu rapor edildi. Mayıs 2018
pamuk kontratı geçen hafta içerisinde 78,62 ile 82,81 cents/lb arasında işlem gördü. Pamukta
ihracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları geçen haftaya göre artarak 367.600
balya seviyesine yükseldi. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki haftaya göre artarak
452.400 balya seviyesine yükseldi. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın
2017/18 sezonu tahminlerinin %108’i seviyesine kadar yükseldi.
Temmuz 2018 pamuk kontratı 0,35 cents/lb değer kazanarak 82,15 cents/lb seviyesine
yükseldi. Aralık 2018 pamuk kontratı 0,14 cents/lb değer kazanarak 77,87 cents/lb
seviyesinden kapandı.

SOYA FASULYESİ
Mayıs 2018 soya kontratının değeri 0,13 $/bu azalarak 10,31 $/bu. seviyesine geriledi. Mayıs
2018 soya kontratı 9,83 $/bu ile 10,60 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Mayıs
2018 soya kontratının değerinin yükseleceğini gösteriyor. Mayıs 2018 soya fasulyesi ve mısır
kontratı oranı 2,65 olarak gerçekleşti. İhracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları
beklentilerin üzerinde olarak 1,12 milyon ton gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat rakamları da
bir önceki haftaya göre azalarak 0,58 milyon ton seviyesine geriledi. Soya fasulyesinde
ihracat satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %92’si seviyesine yükseldi.
Kasım 2018 soya kontratı 0,13 $/bu azalarak 10,34 $/bu seviyesine geriledi. Kasım 2018 soya
kontratı ve Aralık 2018 mısır kontratı oranı 2,50 olarak gerçekleşti.

BUĞDAY
Mayıs 2018 buğday kontratının değeri 0,13 $/bu artarak 4,64 $/bu seviyesine yükseldi. Mayıs
2018 buğday kontratı 4,45 $/bu ile 4,66 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Mayıs
2018 kontratının değer kazanma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Buğdayda ihracatçılar
tarafından rapor edilen net satış miktarı beklentiler seviyesinde ve 0,11 milyon ton olarak
gerçekleşti. İhracat rakamı bir önceki haftaya göre artarak 0,42 milyon ton seviyesine
yükseldi. Buğdayda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %92’si
seviyesinde gerçekleşti. Mayıs 2018 buğday ve mısır oranı 1,19 olarak gerçekleşti.
Temmuz 2018 buğday kontratı 0,13 $/bu artarak 4,81 $/bu seviyesine yükseldi. Ürün Gelişim
Raporu’na göre kışlık buğdayın %32’sinin çok iyi durumda olduğu, %30’unda ise problem
bulunduğu rapor edildi. Temmuz 2018 buğday kontratının mısır kontratına oranı 1,19 olarak
gerçekleşti. Eylül 2018 buğday kontratı 0,13 $/bu değer kazanarak 4,98 $/bu seviyesine kadar
yükseldi.

