HAFTALIK DIŞ PİYASA YORUMLARI
(7 Eylül 2018)
Mısır ve soya fasulyesi fiyatları yükselirken; pamuk ve buğday fiyatları haftayı kayıpla
kapattı.
Bu hafta içerisinde soya fasulyesi ve mısır fiyatları genelde yatay seyir izledi çünkü piyasalar
ABD Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanacak verim ve üretim rakamlarını beklemektedir.
ABD genelinde ve Tennessee eyaletinde hem mısır hem de soya fasulyesi açısından verim
rakamlarının yüksek olması bekleniyor. ABD Tarım Bakanlığı Eylül ayının Dünya Tarımsal
Arz ve Talep Raporu’nu 12 Eylül’de yayımlayacaktır.
Aralık 2018 pamuk kontratı 80,5 cents/lb – 84,5 cents/lb seviyesinde işlem görmeye devam
etti. ABD’de pamuk hasadı sırasında hava şartlarının değişimine bağlı olarak gelecek ay
içerisinde pamuk fiyatlarında aşağı ya da yukarı yönlü bir hareket yaşanabilir. Geleneksel
olarak piyasa hasat dönemindeki hava şartlarını yakından takip etmeyi sürdürecektir. Ticari
ilişkiler ve kota sınırları pamuk ve diğer tarımsal ürünler açısından her iki yönde de harekete
yol açabilecektir.
Aralık 2018 buğday kontratı 2 Ağustos’ta 6,13 $/bu seviyesini gördükten sonra büyük bir
düşüşle 5,11 $/bu seviyesine kadar geriledi ki bu durum bir ay içerisinde 1,01 $/bu değer
kaybını ifade ediyor. Fiyatlar uluslararası dengelere bağlı olarak kırılgan yapısını sürdürüyor.
Rusya’da buğday üretiminin azalması Rus hükümetinin buğday ihracatını azaltacağı yönünde
korkuları tetikledi. Politik belirsizlik ve tarımsal ürünlerin gümrük vergilerindeki değişimler
Arjantin’deki belirsizliği de arttırdı. Dünya genelinde buğday üretiminde azalma olması
beklenirken stokların yüksek kalacağı tahmin ediliyor.

MISIR
Aralık 2018 mısır kontratının değeri 0,02 $/bu artarak 3,67 $/bu seviyesine yükseldi. Geçen
hafta içinde, Aralık 2018 mısır kontratı 3,61 $/bu ile 3,69 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler Eylül 2018 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. 24 Ağustos-30
Ağustos arasında mısırda net ihracat satışları 1,03 milyon ton olarak beklentiler seviyesinde
gerçekleşti. İhracat satışları geçen haftaya göre %10 oranında azalma gösterdi. Mısır ihracat
satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın 2017/18 sezonu tahminlerinin %99’u seviyesine yükseldi.
Etanol üretiminde ve etanol stoklarında artış olduğu rapor edildi.
Ürün Gelişim Raporu’na göre ekimi yapılan mısırın %67’sinin çok iyi durumda olduğu,
%12’sinde ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan mısırın %96’sının tane
dolum aşamasında olduğu, %75’inin çentik oluşturma aşamasında olduğu rapor edildi. Ekimi
yapılan mısırın %22’sinin olgunlaştığı belirtildi. Mart 2019 mısır kontratı da 0,02 $/bu değer
kaybederek 3,79 $/bu seviyesine yükseldi. Aralık 2019 mısır kontratı 0,02 $/bu değer
kazanarak 3,96 $/bu seviyesine kadar yükseldi.

PAMUK
Aralık 2018 pamuk kontratı 0,23 cents/lb değer kaybederek 81,99 cents/lb seviyesine geriledi.
Aralık 2018 pamuk kontratı geçen hafta 81,2 cents/lb ile 83,4 cents/lb arasında işlem görmeye
devam etti. Aralık 2018 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor edildi.
Pamukta ihracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları %3 oranında artış yaşanarak
177.300 balya seviyesinde gerçekleşti. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın
2018/19 sezonu tahminlerinin %61’i seviyesindedir.
Ürün Gelişim Raporu’na göre ekimi yapılan pamuğun %41’inin çok iyi durumda olduğu,
%33’ünde ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan pamuğun %96’sının ise koza
oluşturma evresinde, %29’unun ise koza açımı evresinde olduğu belirtildi. Aralık 2018 pamuk
kontratı 0,23 cents/lb değer kaybederek 81,99 cents/lb seviyesine geriledi.

SOYA FASULYESİ
Kasım 2018 soya kontratının değeri 0,01 $/bu azalarak 8,44 $/bu. seviyesine geriledi. Kasım
2018 soya kontratı 8,34 $/bu ile 8,51 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Kasım
2018 soya kontratının değerinin azalacağını gösteriyor. Kasım 2018 soya fasulyesi ve Aralık
2018 mısır kontratı oranı 2,30 olarak gerçekleşti. İhracatçılar tarafından rapor edilen net satış
rakamları beklentiler seviyesinde olarak 0,67 milyon ton gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları da bir önceki haftaya göre %26 oranında azalma gösterdi. Soya fasulyesinde ihracat
satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %103’ü seviyesindedir.
Ürün Gelişim Raporu’na göre ABD genelinde ekimi yapılan soya fasulyesinin %66’sının çok
iyi durumda olduğu, %11’inde ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan soya
fasulyesinin %16’sının yapraklarını döktüğü belirtildi. Kasım 2019 soya fasulyesi / Aralık
2019 mısır kontratı oranı haftanın sonunda 2,27 olarak belirlendi.

BUĞDAY
Aralık 2018 buğday kontratının değeri 0,34 $/bu azalarak 5,11 $/bu seviyesine geriledi. Aralık
2018 buğday kontratı 5,07 $/bu ile 5,42 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Aralık
2018 kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğunu belirtiyor. Aralık 2018 buğday ve mısır
kontratı oranı 1,39 seviyesinde gerçekleşti. Buğdayda net satış rakamları beklentiler
seviyesinde ve 0,35 milyon ton olarak gerçekleşti. İhracat rakamlarında geçen haftaya göre
%29 oranında azalma yaşandı. Buğdayda ihracat rakamlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın
tahminlerinin %34’ü seviyesine ulaştığı rapor edildi. Baharlık buğdayın %87’sinin hasat
edildiği açıklandı.
Mart 2019 buğday kontratı 0,34 $/bu değer kaybederek 5,31 $/bu seviyesine kadar geriledi.
Temmuz 2019 buğday kontratı ise 0,28 $/bu değer kaybederek 5,42 $/bu seviyesinden
kapandı.

