DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, pamuk, soya fasulyesi ve buğday fiyatları yükseldi. Aralık 2017 mısır kontratı hafta
boyunca her gün bir önceki güne göre değer kazandı. Hasat dönemi mısır kontratı geçen
haftanın üzerinde işlem görmeye devam etti. Hasat dönemine ait mısır kontratının büyük
olasılıkla 3,74 $/bu – 4,04 $/bu arasında işlem görmeye devam edeceği öngörülüyor.
Kasım 2017 soya kontratı Salı günü son altı aylık seviyenin aşağısında işlem gördü ve daha
sonraki günlerde 20 cent değer kazanarak 9,61 $/bu seviyesine yaklaştı. Mart ayı içerisinde
soya fasulyesi piyasası fiyat yönünden birçok negatif haber aldı (Güney Amerika’da
rekoltenin yüksek olması, ABD genelinde soya fasulyesinde hasat edilen alanın artış
göstermesi ve soya fasulyesinde stokların daha önceki beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi);
ancak soya fasulyesinde ihracat talebinin ve soya ezmesi üretiminin yüksek olması fiyatların
azalmasını engelleyici sebepler olarak göze çarpmaktadır.
Aralık 2017 pamuk kontratı yatay seyretmeye devam etti. ABD genelinde pamuk ekim alanı
beklentilerinin yüksek olması ve dünya genelinde pamuk piyasasındaki rekabetin artması;
pamuk piyasasının 72 cent/lb seviyesinde işlem görmeye devam etmesini sağladı. ABD
açısından ihracat talebi bu sezon oldukça yüksek seviyelerde seyretti; ancak bu talebin bir
kısmı orta kalitedeki 2016 ürünüyle giderildi.
Dünya genelinde buğday arzının yüksek olması ve ovalık arazide kuraklık endişesinin düşük
olmasıyla, Temmuz 2017 buğday kontratı, yükseliş trendi içerisine girebilir. Halihazırda,
Temmuz 2017 buğday kontratı 4,20 $/bu – 4,70 $/bu arasında işlem görmeye devam ediyor.

MISIR
Mayıs 2017 mısır kontratı 0,12 $/bu. değer kazanarak 3,71 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Mayıs 2017 mısır kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Bu hafta
mısırda Mayıs 2017 kontratı 3,55 $/bu. ile 3,73 $/bu. arasında işlem gördü. 31 Mart-6 Nisan
haftasında mısırda ihracat satışları geçen haftaya göre azalarak 1,3 milyon ton seviyesine
geriledi. İhracat satışlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın 2016/17 sezonu tahminlerinin %87’si
seviyesinde olduğu belirtildi. Aralık 2017 mısır kontratının değeri 0,10 $/bu değer kazanarak
3,94 $/bu seviyesine yükseldi.

PAMUK
Mayıs 2017 pamuk kontratı 2,16 cents/lb değer kazanarak 75,62 cents/lb seviyesine yükseldi.
Mayıs 2017 pamuk kontratı 73,35 cents/lb ve 75,80 cents/lb arasında işlem görürken,
düzenlenmiş dünya fiyatları 0,70 cents/lb değer kaybederek 66,71 cents/lb seviyesine geriledi.
Mayıs 2017 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor edildi. Pamukta
haftalık ihracat rakamları geçen haftaya göre artarak 438.400 balya seviyesine geriledi.
Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %99’u
seviyesinde gerçekleşti. Aralık 2017 pamuk kontratı 1,13 cents/lb değer kazanarak 73,42
cent/lb seviyesine yükseldi.

SOYA FASULYESİ
Mayıs 2017 soya kontratı 0,13 $/bu. değer kazanarak 9,55 $/bu. seviyesine yükseldi. Teknik
göstergeler Mayıs 2017 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Mayıs 2017 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 9,29-9,59 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre artarak 0,75 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde
2016/17 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %101’i seviyesine
yükseldi. Kasım 2017 soya kontratı ile Aralık 2017 mısır kontratının oranı bu hafta içerisinde
2,44 olarak gerçekleşti.

BUĞDAY
Mayıs 2017 buğday kontratının değeri 0,05 $/bu değer kazanarak 4,29 $/bu. seviyesinden
kapandı. Teknik göstergeler Mayıs 2017 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor.
Mayıs 2017 buğday ve mısır kontratı oranı 1,16 olarak gerçekleşti. İhracat rakamları geçen
haftaya göre artarak 0,70 milyon ton seviyesine yükseldi. Buğday ihracat satışları 2016/17
sezonunda ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %99’u seviyesinde gerçekleşti. Temmuz
2017 buğday kontratı 6 cent değer kazanarak 4,42 $/bu seviyesinden kapandı. Kışlık buğdayın
%53’nin çok iyi durumda olduğu, %13’ünde ise problemler bulunduğu rapor edildi. Temmuz
2017 buğday ve mısır kontratı arasındaki oranın 1,17 seviyesinde gerçekleştirildiği belirtildi.
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