DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, soya fasulyesi ve buğday fiyatı düştü; pamuk ise dalgalı seyir izledi. Perşembe günü
yayımlanan Dünya Tarımsal Arz & Talep Raporu’na göre Brezilya’da soya rekoltesinin ve
Güney Amerika’daki mısır üretiminin çok yüksek seviyelerde olacağı tahmin ediliyor. Şu
anda soya ihracatında azalma beklenmiyor, ancak Güney Amerika’daki soya üretiminin
yüksek seviyelerde olması ve doların yükselmesi soya ihracatını olumsuz yönde etkileyebilir.
Geçen ayın raporuna göre; ABD genelinde tahmin edilen mısır arzında herhangi bir değişme
yaşanmadı; yem kullanımı azalırken etanol üretiminde artış olduğu rapor edildi. Dünya
genelindeki mısır stoklarında artış olduğu belirtildi. Bir önceki dönem ile karşılaştırıldığında
dünya genelindeki kapanış stoklarının da % 4,6 oranında artacağı tahmin ediliyor.
Geçen ayın raporu ile karşılaştırıldığında, ABD genelinde soya fasulyesi arzında herhangi bir
değişme olmadığı belirtildi. Soya ezmesi üretiminde artış, soya ihracatında azalma, ABD
genelinde soya kapanış stoklarında artış olduğu rapor edildi. ABD dışındaki ülkelerdeki soya
stoklarında artış olduğu belirtildi. Mevcut durumda, bir önceki döneme göre dünya
genelindeki soya kapanış stoklarının %8,1 oranında artış olduğu rapor edildi.
Geçen ayın raporu ile karşılaştırıldığında, ABD genelinde pamuk üretiminde artış olduğu
belirtildi. ABD genelinde ihracat rakamları ve ABD dışındaki ülkelerdeki stoklar artarken,
ABD kapanış stoklarında azalma olduğu rapor edildi. Şu anda, dünya genelindeki pamuk
stoklarının bir önceki yıla göre %6,8 oranında azaldığı belirtildi.
Geçen ayın raporu ile karşılaştırıldığında, buğday ithalatında, ABD kapanış stoklarında
azalma olduğu, ABD dışındaki ülkelerdeki stokların ise artış gösterdiği rapor edildi. Şu anda,
dünya genelindeki kapanış stoklarının bir önceki döneme göre %4 oranında artış gösterdiği
belirtildi.

MISIR
Mayıs 2017 mısır kontratı 0,16 $/bu. değer kaybederek 3,64 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Mayıs 2017 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta
mısırda Mayıs 2017 kontratı 3,62 $/bu. ile 3,83 $/bu. arasında işlem gördü. 24 Şubat – 2 Mart
arasında mısırda ihracat satışları geçen haftaya göre azalarak 1,60 milyon ton seviyesine
geriledi. İhracat satışlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın 2016/17 sezonu tahminlerinin %78’i
seviyesinde olduğu belirtildi. Temmuz 2017 mısır kontratının değeri 0,13 $/bu azalarak 3,72
$/bu seviyesine geriledi.

PAMUK
Mayıs 2017 pamuk kontratı 0,70 cents/lb değer kaybederek 77,29 cents/lb seviyesine geriledi.
Mayıs 2017 pamuk kontratı 77,10 cents/lb ve 78,15 cents/lb arasında işlem görürken,
düzenlenmiş dünya fiyatları 1,75 cents/lb değer kazanarak 68,34 cents/lb seviyesine yükseldi.

Mayıs 2017 pamuk kontratının değer kazanma eğiliminde olduğu rapor edildi. Pamukta
haftalık ihracat rakamları geçen haftaya göre artarak 529.000 balya seviyesine yükseldi.
Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %96’sı
seviyesine ulaştı. Aralık 2017 pamuk kontratı 0,35 cents/lb değer kazanarak 75,29 cent/lb
seviyesine yükseldi.

SOYA FASULYESİ
Mayıs 2017 soya kontratı 0,31 $/bu. değer kaybederek 10,06 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Mayıs 2017 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Mayıs 2017 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 10,03-10,48 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre azalarak 1,0 milyon ton seviyesine geriledi. Soya fasulyesinde
2016/17 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %95’i seviyesine
yükseldi. Kasım 2017 soya kontratı ile Aralık 2017 mısır kontratının oranı bu hafta içerisinde
2,59 olarak gerçekleşti.

BUĞDAY
Mayıs 2017 buğday kontratının değeri 13 cent değer kaybederek 4,40 $/bu. seviyesinden
kapandı. Teknik göstergeler Mayıs 2017 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor.
Mayıs 2017 buğday ve mısır kontratı oranı 1,21 olarak gerçekleşti. İhracat rakamları geçen
haftaya göre artarak 0,45 milyon ton seviyesine geriledi. Buğday ihracat satışları 2016/17
sezonunda ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %91’i seviyesinde gerçekleşti. Temmuz
2017 buğday kontratı 0,12 $/bu cent değer kaybederek 4,56 $/bu seviyesine geriledi.
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