HAFTALIK DIŞ PİYASA YORUMLARI
(14 Aralık 2018)
Mısır ve buğday fiyatları dalgalı seyir izlerken pamuk ve soya fasulyesi haftayı kayıpla
kapattılar. Çin tarafından soya alımı yapılacağına dair haberler piyasalar tarafından olumlu
karşılandı, ancak alım miktarı belirsizliğini koruyor. Öyle ki haftanın sonuna doğru soya
fasulyesi kontratı hafta ortasındaki yüksek değerlerden geriye doğru çekildi. Gelecek hafta,
piyasalar ABD Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanacak olarak ihracat rakamlarını, ileride
gerçekleşmesi muhtemel alımlarla ilgili bilgileri ve Çin-ADB arasındaki problemlerin seyrini
dikkatle yakından izleyecektir.
Aralık ayı içerisinde, 2018 yılında mısır için yeni hasat ürün fiyatı 3,84 $/bu iken 2019 yılında
bu rakam 4,03 $/bu seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde 2018 yılında yeni hasat ürün fiyatı
9,91 $/bu seviyesinde iken 2019 yılında bu rakam 9,58 $/bu seviyesine kadar geriledi.
Buğdayda 2018 yılında 4,50 $/bu olan fiyatlar 2019 yılında 5,35 $/bu seviyesine kadar
yükseldi. Pamukta ise 2018 yılında 72,74 cents/lb seviyesinde olan fiyat 2019 yılında 77,84
cents/lb seviyesine kadar yükseldi.
Piyasalar tarafından açıklanan mevcut fiyatları göz önüne alındığında, mısır ve pamukta ekim
alanlarının artacağı, soya fasulyesinde ise ekim alanlarında azalma olacağı yönünde tahminler
yapılabilir, ancak ekim dönemine çok zaman olduğu için bu fiyatlarda değişim yaşanabilir.

MISIR
Mart 2019 mısır kontratının değeri 0,01 $/bu azalarak 3,84 $/bu seviyesine geriledi. Geçen
hafta içinde, Mart 2019 mısır kontratı 3,81 $/bu ile 3,87 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler Mart 2019 mısır kontratının değerinin artacağını gösteriyor. 30 Kasım-6 Aralık
arasında mısırda net ihracat satışları 0,90 milyon ton olarak beklentiler seviyesinde
gerçekleşti. İhracat satışları geçen haftaya göre %18 oranında azalma gösterdi. Mısır ihracat
satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın 2018/19 sezonu tahminlerinin %44’ü seviyesine yükseldi.
Etanol üretiminde ve etanol stoklarında ise azalma olduğu rapor edildi.
Aralık 2019 mısır kontratı geçen haftaya göre değişmeyerek 4,03 $/bu seviyesinde kaldı.

PAMUK
Mart 2019 pamuk kontratı 0,63 cents/lb değer kaybederek 79,60 cents/lb seviyesine geriledi.
Mart 2019 pamuk kontratı geçen hafta 78,62 cents/lb ile 80,66 cents/lb arasında işlem
görmeye devam etti. Mart 2019 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor
edildi. Pamukta ihracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları %3 oranında azalarak
154.500 balya seviyesine geriledi. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın
2018/19 sezonu tahminlerinin %71’i seviyesindedir.
Aralık 2019 pamuk kontratı da 0,34 cents/lb değer kaybederek 77,69 cents/lb seviyesine
geriledi.

SOYA FASULYESİ
Ocak 2019 soya kontratının değeri 0,16 $/bu azalarak 9,00 $/bu. seviyesine geriledi. Ocak
2019 soya kontratı 9,00 $/bu ile 9,28 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Ocak
2019 soya kontratının değerinin artacağını gösteriyor. Kasım 2019 soya fasulyesi ve Aralık
2019 mısır kontratı oranı 2,36 olarak gerçekleşti. İhracatçılar tarafından rapor edilen net satış
rakamları beklentiler seviyesinde olarak 0,65 milyon ton gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları da bir önceki haftaya göre %8 oranında azalma gösterdi. Soya fasulyesinde ihracat
satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %48’i seviyesindedir.
Kasım 2019 soya kontratı 0,10 $/bu değer kaybederek 9,51 $/bu seviyesine geriledi.

BUĞDAY
Mart 2019 buğday kontratının değeri 0,01 $/bu azalarak 5,30 $/bu seviyesine geriledi. Mart
2019 buğday kontratı 5,17 $/bu ile 5,38 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Mart
2019 buğday kontratının değer kazanma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Mart 2019 buğday ve
mısır kontratı oranı 1,38 seviyesinde gerçekleşti. Buğdayda net satış rakamları beklentiler
seviyesinde ve 0,57 milyon ton olarak gerçekleşti. İhracat rakamlarında geçen haftaya göre
%2 oranında artış yaşandı. Buğdayda ihracat rakamlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın
tahminlerinin %60’ı seviyesine ulaştığı rapor edildi.
Temmuz 2019 buğday kontratı 0,02 $/bu değer kazanarak 5,42 $/bu seviyesinden kapandı.

