DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, soya fasulyesi ve buğday fiyatları yükselirken; pamuk fiyatı dengeli seyir izledi. Aralık
2017 mısır kontratı psikolojik sınır olan 4,00 $/bu seviyesine Cuma günü çok yaklaştı. Eğer
gelecek hafta 4,00 $ seviyesi aşılırsa, gelecek hafta içerisinde üreticilerin satışlarında artış
olması beklenebilir. Soya fasulyesinde de geçen haftaki düşüşten sonra bu hafta içerisinde
fiyatlarda yükselme yaşandı. Mısırda olduğu gibi soya fasulyesinde de uzun vadede yükseliş
trendi öngörülmektedir. Ancak, Aralık ayının başından itibaren Kasım 2017 soya kontratı
9,75 $ ile 10,43 $ arasında seyretmeye devam ediyor.
Yakın dönem pamuk kontratı bu hafta değer kaybederken, hasat dönemi pamuk kontratı
yükselişe geçti. Mart 2017 pamuk kontratında ise kırılgan yapı devam etmektedir. Mart 2017
pamuk kontratı 75 cent/lb seviyesinin üzerinde çıkarsa, daha yukarı seviyeleri zorlamak
açısından büyük bir direnç ile karşılaşacağı aşikârdır. Buğday, ABD Tarım Bakanlığı’nın
Tarımsal Raporu’na göre fiyatı yükselen tek ürün olarak göze çarpmaktadır. Dünya genelinde
stok tahminlerinde bir önceki aya göre azalma olduğu rapor edildi. Ancak, stoklar bir önceki
yılın üzerinde gerçekleştiği için bahar sezonuna girerken 5,00 $/bu seviyesinin altında
kalacağı tahmin ediliyor.
Perşembe günü, ABD Tarım Bakanlığı Dünya Tarımsal Arz Talep Tahminleri Raporu’nu
yayımladı. Rapor genel olarak buğday ve pamuk için durağan-yükseliş, mısır ve soya
fasulyesi için ise durağan-azalış durumu oluşturmuştur. Rapor çok büyük oranda mısır, soya
fasulyesi, pamuk ve buğday açısından sürpriz içermemektedir.

MISIR
Mart 2017 mısır kontratı 0,09 $/bu. değer kazanarak 3,74 $/bu. seviyesinden kapandı. Teknik
göstergeler Mart 2017 mısır kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Bu hafta mısırda Mart
2017 kontratı 3,62 $/bu. ile 3,75 $/bu. arasında işlem gördü. 27 Ocak – 2 Şubat arasında
mısırda ihracat satışları geçen haftaya göre artarak 1,3 milyon ton seviyesine yükseldi. İhracat
satışlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın 2016/17 sezonu tahminlerinin %73’ü seviyesinde
olduğu belirtildi. Mayıs 2017 mısır kontratının değeri 0,10 $/bu artarak 3,82 $/bu seviyesine
yükseldi.

PAMUK
Mart 2017 pamuk kontratı 0,59 cents/lb değer kaybederek 75,82 cents/lb seviyesine geriledi.
Mart 2017 pamuk kontratı 75,05 cents/lb ve 76,05 cents/lb arasında işlem görürken,
düzenlenmiş dünya fiyatları 1,07 cents/lb değer kazanarak 66,45 cents/lb seviyesine yükseldi.
Mart 2017 pamuk kontratının değer kazanma eğiliminde olduğu rapor edildi. Pamukta
haftalık ihracat rakamları geçen haftaya göre artarak 452.100 balya seviyesine yükseldi.
Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %86’ı
seviyesine ulaştı. Aralık 2017 pamuk kontratı 0,11 cents/lb değer kazanarak 74,10 cent/lb
seviyesine yükseldi.

SOYA FASULYESİ
Mart 2017 soya kontratı 0,32 $/bu. değer kazanarak 10,59 $/bu. seviyesine yükseldi. Teknik
göstergeler Mart 2017 soya kontratının fiyatının yükseleceğini gösteriyor. Mart 2017 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 10,26-10,63 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre artarak 1,65 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde
2016/17 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %91’i seviyesine
yükseldi. Kasım 2017 soya kontratı ile Aralık 2017 mısır kontratının oranı bu hafta içerisinde
2,58 olarak gerçekleşti.

BUĞDAY
Mart 2017 buğday kontratının değeri 19 cent değer kazanarak 4,49 $/bu. seviyesinden
kapandı. Teknik göstergeler Mart 2017 buğday kontratının fiyatının artacağını gösteriyor.
Mart 2017 buğday ve mısır kontratı oranı 1,20 olarak gerçekleşti. İhracat rakamları geçen
haftaya göre artarak 0,6 milyon ton seviyesine yükseldi. Buğday ihracat satışları 2016/17
sezonunda ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %89’u seviyesine yükseldi. Temmuz
2017 buğday kontratı 0,18 $/bu cent değer kazanarak 4,74 $/bu seviyesine yükseldi.

DR. AARON SMITH
TENNESSEE ÜNİVERSİTESİ, ABD
10 ŞUBAT 2017 (HAFTALIK ÜRÜN YORUMLARI)

