HAFTALIK DIŞ PİYASA YORUMLARI
(09 Şubat 2018)
Mısır, soya fasulyesi ve buğday fiyatları yükselirken; pamuk piyasası dengeli seyir izledi. Bu
hafta mısır, soya fasulyesi, pamuk ve buğday fiyatları dar bir bantta yatay seyir izledi. Bu
durum, son on günde görülen büyük değişimlerden farklı olarak gerçekleşti.
Mart 2018 mısır kontratı 3,45 $/bu ile 3,67 $/bu arasında işlem gördü. Cuma günü itibariyle,
piyasa en yüksek seviyeye yakın yerde işlem görmeye devam etti. Aralık 2018 mısır kontratı
iki aylık yükseliş trendi gösterdi.
Mart 2018 soya fasulyesi kontratı geçen haftanın düşüşünü dengeleyerek 9,83 $/bu
seviyesinden kapandı. Kasım 2018 soya kontratı 10,00 $/bu seviyesinde dalgalanmaya devam
ediyor. Güney Amerika’daki üretim rakamları belirlenene kadar piyasa, daha yüksek
seviyelere çıkma açısından isteksiz görünüyor.
12 Ocak’ta 84,65 cents/lb seviyesine yükseldikten sonra yakın dönem pamuk kontratı değer
kaybetmeye devam ediyor. Pamuk kontratının 80 cents/lb seviyesinin üzerine tekrar çıkması
imkansız olmasa da çok zor görünüyor. Pamuk kontratının 74 ile 79 cents/lb arasında işlem
görmeye devam etmesi bekleniyor. Hasat dönemi pamuk kontratı 74 ile 76 cents/lb arasında
dengelenmiş görünüyor.
Perşembe günü, ABD Tarım Bakanlığı Şubat ayına ait Dünya Tarımsal Arz ve Talep
Raporu’nu yayımladı. Mısır, pamuk ve soya fasulyesi Perşembe gününü yükselişle
tamamlarken buğday değer kaybıyla kapandı.

MISIR
Mart 2018 mısır kontratının değeri 0,01 $/bu artarak 3,62 $/bu seviyesinde yükseldi. Geçen
hafta içinde, Mart 2018 mısır kontratı 3,56 $/bu ile 3,67 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler Mart 2018 mısır kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. 26 Ocak-1 Şubat
arasında mısırda net ihracat satışları 1,74 milyon ton olarak beklentiler seviyesinde
gerçekleşti. İhracat satışları 0,95 milyon ton olarak geçen haftaya göre azaldı. Mısır ihracat
satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın 2017/18 sezonu tahminlerinin %70’i seviyesine yükseldi.
Etanol üretimi ve etanol stoklarında geçen haftaya göre artış yaşandı.
Mayıs 2018 mısır kontratında herhangi bir değişiklik olmadı ve 3,69 $/bu seviyesinde kaldı.
Aralık 2018 mısır kontratında da herhangi bir değişiklik olmadı ve 3,92 $/bu seviyesinde
kaldı.

PAMUK
Mart 2018 pamuk kontratı 0,62 cents/lb değer kaybederek 76,68 cents/lb seviyesine geriledi.
Mart 2018 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor edildi. Mart 2018
pamuk kontratı geçen hafta içerisinde 75,74 ile 77,91 cents/lb arasında işlem gördü. Pamukta

ihracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları geçen haftaya göre artarak 402.400
balya seviyesine yükseldi. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki haftaya göre artarak
432.200 balya seviyesine yükseldi. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın
2017/18 sezonu tahminlerinin %88’i seviyesine ulaştı.
Mayıs 2018 pamuk kontratı 0,98 cents/lb değer kaybederek 77,63 cents/lb seviyesine geriledi.
Aralık 2018 pamuk kontratı 0,44 cents/lb değer kazanarak 75,52 cents/lb seviyesinden
kapandı.

SOYA FASULYESİ
Mart 2018 soya kontratının değeri 0,05 $/bu artarak 9,83 $/bu. seviyesine yükseldi. Mart 2018
soya kontratı 9,67 $/bu ile 9,96 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Mart 2018 soya
kontratının değerinin dengeli seyredeceğini gösteriyor. Mart 2018 soya fasulyesi ve mısır
kontratı oranı 2,72 olarak gerçekleşti. İhracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları
beklentilerin üzerinde olarak 0,74 milyon ton gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat rakamları da
bir önceki haftaya göre artarak 1,53 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde ihracat
satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %75’i seviyesinde kaldı.
Kasım 2018 soya kontratı 0,01 $/bu artarak 10,00 $/bu seviyesine yükseldi. Kasım 2018 ve
Aralık 2018 soya kontratı oranı 2,55 olarak gerçekleşti.

BUĞDAY
Mart 2018 buğday kontratının değeri 0,03 $/bu artarak 4,49 $/bu seviyesine yükseldi. Mart
2018 buğday kontratı 4,38 $/bu ile 4,64 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Mart
2018 kontratının değer kazanma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Buğdayda ihracatçılar
tarafından rapor edilen net satış miktarı beklentiler seviyesinde ve 0,36 milyon ton olarak
gerçekleşti. İhracat rakamı bir önceki haftaya göre artarak 0,43 milyon ton seviyesine
yükseldi. Buğdayda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %79’u
seviyesinde gerçekleşti.
Mart 2018 dönemine ait buğday/mısır oranı 1,24 olarak gerçekleşti. Temmuz 2018 buğday
kontratı 0,01 $/bu artış göstererek 4,74 $/bu seviyesinden kapandı.

