HAFTALIK DIŞ PİYASA YORUMLARI
(8 Mart 2019)
Mısır, pamuk, soya fasulyesi ve buğday fiyatları haftayı kayıpla kapattı. ABD Tarım
Bakanlığı Cuma günü Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri Raporu’nu yayımladı.
Raporun ABD genelinde mısır, pamuk, soya fasulyesi ve buğday açısından çok büyük
değişiklikler getirmesi beklenmiyordu. Raporda yer alan verilere göre mısır ihracatı ve etanol
kullanımında azalma, soya ezmesi üretiminde artış, pamuk fiyatlarında azalma ve buğday
kullanımında ve ihracatında azalma meydana geldiği belirtildi.
Rapor, piyasa reaksiyonlarında yumuşamaya neden oldu. Ne yazık ki, raporun hububat ve
yağlı tohumlarda geçen hafta görülen fiyat düşüşlerini ters yöne çevirmede olumlu bir etkisi
olmadı.
Temmuz 2019 buğday fiyatlarında 14 Şubat tarihinden itibaren 74,25 cents/bu değer kaybı
yaşandı. Dünya genelinde buğday arzının çok yüksek olması ve ihracat yarışları, dünya
genelinde buğday piyasaları üzerinde ağırlığını hissettirmeye devam ediyor. ABD genelinde
buğday ekim alanlarının azalmasının buğday fiyatları üzerinde olumlu etki oluşturması
bekleniyor, ancak hava şartları ve baharlık buğday ekimleri de fiyatların yönünü
belirleyecektir.
Aralık 2019 mısır kontratı iki haftadır değer kaybederek 25 Şubat tarihinden itibaren 15,5
cents/bu değer kaybı yaşadı. ABD genelinde mısır ekim alanlarının artması, Güney
Amerika’daki mısır üretim tahminlerindeki artış ve devam eden ticari belirsizlikler, fiyatların
daha düşük seviyelerde kalmasına yol açtı.
Kasım 2019 soya kontratı dört aylık yükseliş trendi bu hafta tersine dönerek daha düşük
seviyelere doğru ilerledi. 18 Eylül – 4 Mart tarihleri arasında Kasım 2019 soya kontratı 71,25
cents/bu değer kazanırken, geçen haftayı 20 cents/bu değer kaybıyla kapattı. Piyasaların
birinci derecedeki odak noktası Çin ile yapılan ticari anlaşmalar üzerindeyken ikinci
derecedeki odak noktaları ise ABD genelinde soya ekim durumu ve Brezilya ve Arjantin’de
soya üretim tahminleri üzerineydi.
Aralık 2019 pamuk kontratı 73 cents/lb seviyesinde destek gördü, ancak dünya genelinde
ticaret durumu ve ABD genelinde artan üretim miktarlarına bağlı olarak bu desteğin kalıcı
olmadığı söylenebilir.

MISIR
Mayıs 2019 mısır kontratının değeri 0,09 $/bu azalarak 3,64 $/bu seviyesine geriledi. Geçen
hafta içinde, Mayıs 2019 mısır kontratı 3,62 $/bu ile 3,77 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler Mayıs 2019 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Etanol üretiminde
azalma ve etanol stoklarında azalma olduğu rapor edildi. 22-28 Şubat tarihleri arasında ihracat
satışlarının 1,05 milyon ton civarında olduğu belirtildi. İhracat satışlarının ABD Tarım
Bakanlığı’nın yıllık tahminlerinin %65’i seviyesine ulaştığı belirlendi.

Aralık 2019 mısır kontratı geçen haftaya göre 0,06 $/bu değer kaybederek 3,88 $/bu
seviyesinde kaldı.

PAMUK
Mayıs 2019 pamuk kontratı 0,36 cents/lb değer kaybederek 73,49 cents/lb seviyesine geriledi.
Mayıs 2019 pamuk kontratı geçen hafta 73,05 cents/lb ile 74,9 cents/lb arasında işlem
görmeye devam etti. Mayıs 2019 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor
edildi. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %87’si seviyesine
ulaştı. Temmuz 2019 pamuk kontratı 0,22 cents/lb değer kaybederek 74,63 cents/lb seviyesine
geriledi.
Aralık 2019 pamuk kontratı da 0,28 cents/lb değer kaybederek 73,5 cents/lb seviyesine
geriledi.

SOYA FASULYESİ
Mayıs 2019 soya kontratının değeri 0,16 $/bu azalarak 8,95 $/bu. seviyesine geriledi. Mayıs
2019 soya kontratı 8,92 $/bu ile 9,24 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Mayıs
2019 soya kontratının değerinin azalacağını gösteriyor. Mayıs 2019 soya fasulyesi ve mısır
kontratı oranı 2,46 olarak gerçekleşti. Soya fasulyesinde ihracat rakamları ABD Tarım
Bakanlığı’nın tahminlerinin %77’si seviyesine ulaştı. Temmuz 2019 soya kontratı 0,19 $/bu
değer kaybederek 9,06 $/bu seviyesine geriledi.
Kasım 2019 soya kontratı 0,15 $/bu değer kaybederek 9,30 $/bu seviyesine geriledi ve Kasım
2019 soya kontratının değerinin azalacağı öngörülüyor. Kasım 2019 soya kontratı ile Aralık
2019 mısır kontratının oranı 2,40 olarak gerçekleşti.

BUĞDAY
Mayıs 2019 buğday kontratının değeri 0,18 $/bu azalarak 4,39 $/bu seviyesine geriledi. Mayıs
2019 buğday kontratı 4,34 $/bu ile 4,64 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Mayıs
2019 buğday kontratının değer kaybedeceğini belirtiyor. Mayıs 2019 buğday ve mısır kontratı
oranı 1,21 olarak gerçekleşti. Geçen hafta buğdayda ihracat miktarı 0,72 milyon ton civarında
gerçekleşti. İhracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %83’ü seviyesine
ulaştı.
Temmuz 2019 buğday kontratı 0,16 $/bu değer kaybederek 4,47 $/bu seviyesine geriledi.
Temmuz 2019 buğday kontratının değer kaybedeceği belirtildi.

