HAFTALIK DIŞ PİYASA YORUMLARI
(13 Ekim 2017)
Mısır ve soya fasulyesi fiyatları yükselirken; buğday fiyatı değer kaybetti. Pamuk piyasası
dalgalı bir seyir izledi. 12 Ekim 2017 Perşembe günü ABD Tarım Bakanlığı Ekim ayına ait
olarak Dünya Tarımsal Arz ve Talep Rakamları Tahminleri Raporu’nu yayımladı. ABD
Tarım Bakanlığı Üretim Tahminleri Raporu’nu da aynı gün yayımladı.
ABD genelinde mısırda ortalama verim tahmini yaklaşık olarak 12 kg/dekar artarak 1091
kg/dekar seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde ise ortalama verim tahmini yaklaşık olarak 3
kg/dekar düşerek 337 kg/dekar seviyesine geriledi. Soya fasulyesi verimindeki azalma
piyasalar tarafından beklenmiyordu. Bu yüzden raporun yayımlandığı gün soya fasulyesi
kontratları 25-30 cent değer kazandı.

MISIR
Aralık 2017 mısır kontratı 0,02 $/bu değer kazanarak 3,52 $/bu seviyesine yükseldi. Geçen
hafta içinde, Aralık 2017 mısır kontratı 3,42 $/bu ile 3,54 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler Aralık 2017 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. ABD genelinde
ekimi yapılan mısırın %92’sinin fizyolojik olgunluğa ulaştığı evrede (R6 evresinde) olduğu
rapor edildi. Hasadı tamamlanan mısırın oranın ise %22 seviyesine yükseldiği belirtildi.
Ekimi yapılan mısırın %64’ünün çok iyi durumda olduğu %11’inde ise problemler bulunduğu
açıklandı.
29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında mısırda ihracatçılar tarafından rapor edilen net satışlar 1,59
milyon ton seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentilerinin üzerindeydi. İhracat rakamları ise
bir önceki haftaya göre azalarak 0,67 milyon ton seviyesine geriledi. Mısır ihracat satışları,
ABD Tarım Bakanlığı’nın 2017/18 sezonu tahminlerinin %29’u seviyesinde gerçekleşti. Bir
önceki haftaya göre etanol üretiminde ve etanol stoklarında da azalma yaşandığı rapor edildi.

PAMUK
Aralık 2017 pamuk kontratı 0,22 cents/lb değer kaybederek 68,62 cents/lb seviyesine geriledi.
Aralık 2017 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor edildi. Pamukta
ihracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları geçen haftaya göre artarak 154.400
balya seviyesine yükseldi. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki haftaya göre artarak
118.000 balya seviyesine yükseldi. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın
2017/18 sezonu tahminlerinin %56’sı seviyesine ulaştı.
ABD genelinde ekimi yapılan pamuğun %72’sinin koza açımı evresinde olduğu ve %25’inin
de hasadının tamamlandığı rapor edildi. Ekimi yapılan pamuğun %60’ının çok iyi durumda
olduğu, %15’inde ise problemler bulunduğu rapor edildi. Mart 2018 pamuk kontratı 0,13
cents/lb değer kaybederek 68,16 cents/lb seviyesine geriledi.

SOYA FASULYESİ
Kasım 2017 soya kontratı 0,28 $/bu. değer kazanarak 10,00 $/bu. seviyesine yükseldi. Kasım
2017 soya kontratı 9,59 $/bu ile 10,03 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Kasım
2017 soya kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. ABD genelinde ekimi yapılan soya
fasulyesinin %89’unun yapraklarını döktüğü ve %36’sında ise hasat dönemini tamamladığı
rapor edildi. Ekimi yapılan soya fasulyesinin %61’nin çok iyi durumda olduğu, %12’sinde ise
problemler bulunduğu belirtildi.
İhracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları beklentilerin üzerinde olarak 1,75
milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki haftaya
göre artış göstererek 1,19 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde ihracat rakamları
ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %41’i seviyesine yükseldi. Ocak 2018 soya
kontratı 0,27 $/bu değer kazanarak 10,10 $/bu seviyesine yükseldi.

BUĞDAY
Aralık 2017 buğday kontratının değeri 0,04 $/bu azalarak 4,39 $/bu seviyesine geriledi. Aralık
2017 buğday kontratı 4,28 $/bu ile 4,45 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Aralık
2017 kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor edildi. Buğdayda ihracatçılar
tarafından rapor edilen net satış miktarı beklentilerin altında ve 0,17 milyon ton olarak
gerçekleşti. İhracat rakamı bir önceki haftaya göre azalarak 0,33 milyon ton seviyesine
geriledi. Buğdayda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %54’ü
seviyesinde gerçekleşti.
Aralık 2017 dönemine ait buğday/mısır oranı 1,25 olarak gerçekleşti. ABD genelinde kışlık
buğday ekiminin %48’inin tamamlandığı ve ekimi yapılan kışlık buğdayın %25’inin
filizlendiği rapor edildi. Mart 2018 buğday kontratının değeri 0,04 $/bu azalarak 4,58 $/bu
seviyesine geriledi.

