DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, pamuk, soya fasulyesi ve buğday fiyatları haftayı değer kaybıyla kapattı. Mısır, soya
fasulyesi ve buğday piyasası açısından yatay seyreden bir haftayı geride bıraktık. ABD Tarım
Bakanlığı tarafından Mart ayına ait raporlar yayınlandıktan sonra, piyasa şu anda ekim
durumu ve hava koşulları tahminlerini beklemeye başladı.
Ekim ayının başından beri, Aralık 2017 mısır kontratı 3,75 $/bu– 4,00 $/bu arasında işlem
görmeye devam ediyor. Kasım 2017 soya kontratı Mart ayının başından beri 70 cent değer
kaybı yaşadı. Yakın dönem pamuk kontratı geçen hafta içerisinde yaklaşık olarak 3 cent değer
kaybı yaşayarak 75 cent/lb seviyesinin altına düştü. Pamukta hasat kontratı ise yaklaşık olarak
1,8 cent değer kaybı yaşayarak 73 cent/lb seviyesinin altında işlem gördü.
2017 yılına ait olan ilk Ürün Durum Raporu geçen hafta Pazartesi günü yayımlandı. Bu
raporda, ABD genelinde üretilen kışlık buğdayın %51’nin durumunun iyi olduğu rapor edildi.
Temmuz 2017 buğday kontratı geçen üç hafta içerisinde 4,30 $/bu ile 4,40 $/bu arasında
yatay seyir izledi.

MISIR
Mayıs 2017 mısır kontratı 0,05 $/bu. değer kaybederek 3,59 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Mayıs 2017 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta
mısırda Mayıs 2017 kontratı 3,57 $/bu. ile 3,71 $/bu. arasında işlem gördü. 24-30 Mart
haftasında mısırda ihracat satışları geçen haftaya göre artış göstererek 2 milyon ton seviyesine
yükseldi. İhracat satışlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın 2016/17 sezonu tahminlerinin %86’sı
seviyesinde olduğu belirtildi. Aralık 2017 mısır kontratının değeri 0,04 $/bu değer kaybederek
3,84 $/bu seviyesine geriledi.

PAMUK
Mayıs 2017 pamuk kontratı 3,87 cents/lb değer kaybederek 73,46 cents/lb seviyesine geriledi.
Mayıs 2017 pamuk kontratı 73,38 cents/lb ve 78,07 cents/lb arasında işlem görürken,
düzenlenmiş dünya fiyatları 0,62 cents/lb değer kaybederek 67,41 cents/lb seviyesine geriledi.
Mayıs 2017 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor edildi. Pamukta
haftalık ihracat rakamları geçen haftaya göre artarak 447.300 balya seviyesine yükseldi.
Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %103’ü
seviyesinde gerçekleşti. Aralık 2017 pamuk kontratı 1,80 cents/lb değer kaybederek 72,29
cent/lb seviyesine geriledi.

SOYA FASULYESİ
Mayıs 2017 soya kontratı 0,04 $/bu. değer kaybederek 9,42 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Mayıs 2017 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Mayıs 2017 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 9,36-9,49 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre azalarak 0,70 milyon ton seviyesine geriledi. Soya
fasulyesinde 2016/17 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin

%100’ü seviyesine yükseldi. Kasım 2017 soya kontratı ile Aralık 2017 mısır kontratının oranı
bu hafta içerisinde 2,47 olarak gerçekleşti.

BUĞDAY
Mayıs 2017 buğday kontratının değeri 2 cent/bu değer kaybederek 4,24 $/bu. seviyesinden
kapandı. Teknik göstergeler Mayıs 2017 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor.
Mayıs 2017 buğday ve mısır kontratı oranı 1,18 olarak gerçekleşti. İhracat rakamları geçen
haftaya göre artarak 0,65 milyon ton seviyesine yükseldi. Buğday ihracat satışları 2016/17
sezonunda ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %97’si seviyesinde gerçekleşti. Temmuz
2017 buğday kontratı 3 cent değer kaybederek 4,36 $/bu seviyesinden kapandı. Kışlık
buğdayın %51’nin çok iyi durumda olduğu, %14’ünde ise problemler bulunduğu rapor edildi.
Temmuz 2017 buğday ve mısır kontratı arasındaki oranın 1,19 seviyesinde gerçekleştirildiği
belirtildi.
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