HAFTALIK DIŞ PİYASA YORUMLARI
(16 Mart 2018)
Mısır, pamuk ve buğday fiyatları düşerken; soya fasulyesi haftayı yükselişle kapattı.
Bu hafta Aralık 2018 mısır kontratı 10 Ağustos 2017 tarihinden beri en yüksek seviye olan
4,12 $/bu seviyesine yükseldi. Ancak fiyatlar Perşembe ve Cuma günlerinde 8 cents değer
kaybı yaşadı. 4 $ üzerindeki kontrat fiyatları 2018 ürününü fiyatlandırma açısından önemli bir
fırsat teşkil ediyor.
Bu hafta Kasım 2018 soya kontratı kırılganlık göstermeye devam ediyor. Arjantin’in ürünü,
ABD’deki ekim alanı ve ihracat satışlarına bağlı olarak yakın gelecekte kırılgan havanın
devam edeceği düşünülüyor.
Aralık 2018 pamuk kontratı bu hafta içerisinde 78,94 cents/lb seviyesine yükseldi. Dokuz ay
öncesinde Aralık 2018 pamuk kontratı 66 cents/lb civarında işlem görüyordu. İhracat
satışlarının ve dünya genelindeki talebin yüksek olması, yakın dönem ve hasat dönemi
kontratlarının daha da değer kazanmasını sağladı.
Temmuz 2018 buğday kontratı kısa vadede negatif yönlü eğilimini devam ettirdi. 2 Mart 2018
tarihinde buğday kontratı 5,31 $/bu seviyesine yükseldi ancak o zamandan sonra 0,36 $/bu
değer kaybı yaşadı. Güney Bölgesi’ndeki kuraklık endişeleri fiyatları destekliyor ancak dünya
genelinde ve ABD’deki stokların artış göstermesiyle beraber fiyatlarda gerileme olması
bekleniyor.

MISIR
Mayıs 2018 mısır kontratının değeri 0,08 $/bu azalarak 3,82 $/bu seviyesine geriledi. Geçen
hafta içinde, Mayıs 2018 mısır kontratı 3,82 $/bu ile 3,95 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler Mayıs 2018 mısır kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. 2 Mart-8 Mart
arasında mısırda net ihracat satışları 2,47 milyon ton olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
İhracat satışları 1,39 milyon ton olarak geçen haftaya göre yükseldi. Mısır ihracat satışları,
ABD Tarım Bakanlığı’nın 2017/18 sezonu tahminlerinin %77’si seviyesinde kaldı. Etanol
üretimi azalırken etanol stoklarında geçen haftaya göre artış yaşandı.
Temmuz 2018 mısır kontratı 0,07 $/bu azalarak 3,91 $/bu seviyesine geriledi. Aralık 2018
mısır kontratının değeri 0,04 $/bu azalarak 4,03 $/bu seviyesine geriledi.

PAMUK
Mayıs 2018 pamuk kontratı 1,67 cents/lb değer kaybederek 82,85 cents/lb seviyesine geriledi.
Mayıs 2018 pamuk kontratının değer kazanma eğiliminde olduğu rapor edildi. Mayıs 2018
pamuk kontratı geçen hafta içerisinde 82,04 ile 85,03 cents/lb arasında işlem gördü. Pamukta
ihracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları geçen haftaya göre azalarak 321.400
balya seviyesine geriledi. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki haftaya göre azalarak

414.400 balya seviyesine geriledi. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın
2017/18 sezonu tahminlerinin %101’i seviyesine ulaştı.
Temmuz 2018 pamuk kontratı 1,21 cents/lb değer kaybederek 82,98 cents/lb seviyesine
geriledi. Aralık 2018 pamuk kontratı 0,44 cents/lb değer kaybederek 78,28 cents/lb
seviyesinden kapandı.

SOYA FASULYESİ
Mayıs 2018 soya kontratının değeri 0,10 $/bu artarak 10,49 $/bu. seviyesine yükseldi. Mayıs
2018 soya kontratı 10,27 $/bu ile 10,54 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Mayıs
2018 soya kontratının değerinin yükseleceğini gösteriyor. Mayıs 2018 soya fasulyesi ve mısır
kontratı oranı 2,75 olarak gerçekleşti. İhracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları
beklentilerin üzerinde olarak 1,17 milyon ton gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat rakamları da
bir önceki haftaya göre azalarak 0,83 milyon ton seviyesine geriledi. Soya fasulyesinde
ihracat satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %88’i seviyesinde kaldı.
Kasım 2018 soya kontratı 0,11 $/bu artarak 10,41 $/bu seviyesine yükseldi. Kasım 2018 soya
kontratı ve Aralık 2018 mısır kontratı oranı 2,58 olarak gerçekleşti.

BUĞDAY
Mayıs 2018 buğday kontratının değeri 0,22 $/bu azalarak 4,67 $/bu seviyesine geriledi. Mart
2018 buğday kontratı 4,67 $/bu ile 4,98 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Mayıs
2018 kontratının değer kazanma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Buğdayda ihracatçılar
tarafından rapor edilen net satış miktarı beklentilerin altında ve 0,16 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 %89’u
seviyesinde gerçekleşti.
Temmuz 2018 buğday kontratı 0,20 $/bu azalarak 4,85 $/bu seviyesine geriledi. Temmuz
2018 dönemine ait buğday/mısır oranı 1,24 olarak gerçekleşti. Eylül 2018 buğday kontratı
0,20 $/bu azalarak 5,02 $/bu seviyesinden kapandı.

