DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, soya fasulyesi, pamuk ve buğday fiyatları haftayı değer kaybıyla kapattı. Hububat ve
yağlı tohum piyasası negatif yönlü eğilim içerisine girdi. 2017/18 sezonu için mısırda ve
buğdayda kapanış stoklarının artması beklenirken; soya fasulyesi ve pamukta kapanış
stoklarının azalacağı tahmin ediliyor.
Piyasaların hareket yönünü belirleyen diğer etken ise kuzeydeki ovalarda devam eden
kuraklıktı. Geçen ay süresince, kuraklığa bağlı olarak tüm buğday kontratlarının değeri arttı.
Ancak, kuraklık artmaya devam ederse, soya fasulyesi ve mısır kontratlarının da değerinin
artacağı tahmin ediliyor.

MISIR
Eylül 2017 mısır kontratı 0,16 $/bu değer kaybederek 3,76 $/bu seviyesine geriledi. Geçen
hafta içinde, Eylül 2017 mısır kontratı 3,68 $/bu ile 4,04 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler Eylül 2017 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. 30 Haziran – 6
Temmuz arasında mısır ihracatı bir önceki haftaya göre azalarak 0,90 milyon ton seviyesine
geriledi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %99’u seviyesine
ulaştı.
Ulusal bazda mısırda püsküllenme oranı %19 seviyesine ulaştı. Bu oran, geçen hafta %10,
geçen yıl bu zamanlarda %30 civarındaydı. Mısırda püsküllenmede son 5 yıldaki ortalama ise
%27 düzeyinde gerçekleşti. Ekimi yapılan mısırın %65’nin çok iyi durumda olduğu ve
%10’nunda problemler yer aldığı rapor edildi. Tennessee eyaletinde, Ürün Gelişim Raporu,
ekimi yapılan mısırın %91’nin çok iyi durumda olduğu ve %2’sinde ise problemler
bulunduğu belirtildi. Tennessee eyaletinde mısırda püsküllenme oranının %81 seviyesine
ulaştığı rapor edildi. Bu oran geçen hafta %61, geçen yıl %77 ve 5 yıllık ortalama olarak da
%74 seviyesindeydi. Tennessee eyaletinde ekimi yapılan mısırın %13’nün dolum aşamasına
ulaştığı belirtildi. Aralık 2017 mısır kontratı 0,15 $/bu değer kaybederek 3,89 $/bu seviyesine
geriledi. Mart 2018 mısır kontratı 0,13 $/bu değer kaybederek 4,00 $/bu seviyesine geriledi.

PAMUK
Aralık 2017 pamuk kontratı 2,01 cents/lb değer kaybederek 66,58 cents/lb seviyesine geriledi.
Aralık 2017 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor edildi. Pamukta
haftalık ihracat rakamları geçen haftaya göre azalarak 195.300 balya seviyesine geriledi.
Ekimi yapılan pamuğun %61’inde koza oluşumunun tamamlandığı belirtildi. Ekimi yapılan
pamuğun %61’inde koza oluşumunun ve %19’unda koza dolumunun tamamlandığı rapor
edildi. Ekimi yapılan pamuğun %61’nin çok iyi durumda olduğu ve %12’sinde ise problemler
bulunduğu açıklandı.

SOYA FASULYESİ
Ağustos 2017 soya kontratı 0,12 $/bu. değer kaybederek 9,89 $/bu. seviyesine geriledi.
Teknik göstergeler Ağustos 2017 soya kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Ağustos
2017 soya kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 9,72-10,29 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık
ihracat rakamı bir önceki haftaya göre artarak 0,40 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya
fasulyesinde 2016/17 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin
%105’i seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayına ait soya fasulyesi ve mısır oranı 2,64 olarak
gerçekleşti. Eylül 2017 soya kontratı 0,14 $/bu değer kaybederek 9,92 $/bu seviyesine
geriledi.
Ulusal bazda ekimi yapılan soya fasulyesinin %34’ünün çiçek açtığı, %7’sinin tane dolum
aşamasına geldiği rapor edildi. Ekimi yapılan soya fasulyesinin %62’sinin çok iyi durumda
olduğu, %11’inde ise problemler bulunduğu belirtildi.

BUĞDAY
Eylül 2017 buğday kontratının değeri 0,25 $/bu azalarak 5,10 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Eylül 2017 buğday kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Eylül 2017
buğday ve mısır kontratı oranı 1,36 olarak gerçekleşti. İhracat rakamları geçen haftaya göre
artarak 0,75 milyon ton seviyesine yükseldi. Kışlık buğdayın %67’sinin hasat edildiği,
baharlık buğdayın %79’nun baş verdiği rapor edildi. Ekimi yapılan kışlık buğdayın %35’nin
çok iyi durumda olduğu ve %39’unda problemler bulunduğu rapor edildi. Aralık 2017 buğday
kontratı 0,23 $/bu değer kaybederek 5,34 $/bu seviyesine geriledi. Temmuz 2018 buğday
kontratı 0,17 $/bu değer kaybederek 5,69 $/bu seviyesine geriledi.

DR. AARON SMITH
TENNESSEE ÜNİVERSİTESİ, ABD
14 TEMMUZ 2017 (HAFTALIK ÜRÜN YORUMLARI)

