DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır ve pamuk fiyatları yükselirken; soya fasulyesi ve buğday fiyatları haftayı değer
kaybıyla kapattı. Birçok emtia kontratı yatay seyir izlediği için dört üründe de çok büyük artış
ya da azalma olmadı.
Mısırda Aralık kontratı açısından, hafta başındaki kayıplar hafta sonuna doğru olan
kazançların üzerinde gerçekleşti. ABD genelinde mısırda ekim alanları yakından takip
edilecektir. Mısırda ekim alanı tahminleri ekim alanlarının düşeceğini göstermeye devam
ederse fiyatlarda artış beklenebilir. Bu haftaki ihracat satışları da fiyatlar açısından
beklenmedik bir durum olarak değerlendirilebilir.
Kasım 2017 soya kontratı bu hafta içerisinde de değer kaybetmeye devam etti ve şu anda Mart
ayının başından itibaren 40 cent değer kaybı yaşamış oldu. Güney Amerika’daki soya
fasulyesi rekoltesinin yüksek olması, ABD’deki soya ekim alanlarının beklentilerin üzerinde
gerçekleşmesi ve doların yüksek olması; soya fasulyesinin fiyat konusunda önünde duran
engeller olarak göze çarpmaktadır. Kasım 2017 soya kontratında 9,80 $/bu seviyesinde büyük
bir direnç noktası oluşmuş durumdadır. ABD Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan
Ekim Alanları Raporu fiyat konusunda kırılganlık meydana getirebilir.
Yakın dönem pamuk kontratı 80 cent/lb seviyesine yakın seyrederken; hasat dönemi pamuk
kontratı 75 ve 76 cent/lb arasında işlem görmeye devam etti. Pamukta ekim alanlarının
artması ve ticaret çevresindeki belirsizlik hasat dönemi pamuk kontratı konusunda aşağı yönlü
hareket meydana gelmesine neden olabilir.
Temmuz 2017 buğday kontratı hafta başında 4,83 $/bu seviyesine kadar yükselirken, hafta
sonuna doğru tekrardan 4,50 $/bu seviyesine kadar geriledi.

MISIR
Mayıs 2017 mısır kontratı 0,03 $/bu. değer kazanarak 3,67 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Mayıs 2017 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta
mısırda Mayıs 2017 kontratı 3,60 $/bu. ile 3,67 $/bu. arasında işlem gördü. 3 Mart haftasında
mısırda ihracat satışları geçen haftaya göre artış göstererek 1,80 milyon ton seviyesine
yükseldi. İhracat satışlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın 2016/17 sezonu tahminlerinin %80’i
seviyesinde olduğu belirtildi. Aralık 2017 mısır kontratının değeri 0,03 $/bu artarak 3,89 $/bu
seviyesine yükseldi.

PAMUK
Mayıs 2017 pamuk kontratı 1,07 cents/lb değer kazanarak 78,36 cents/lb seviyesine yükseldi.
Mayıs 2017 pamuk kontratı 76,80 cents/lb ve 78,89 cents/lb arasında işlem görürken,
düzenlenmiş dünya fiyatları 0,42 cents/lb değer kaybederek 67,92 cents/lb seviyesine geriledi.
Mayıs 2017 pamuk kontratının değer kazanma eğiliminde olduğu rapor edildi. Pamukta
haftalık ihracat rakamları geçen haftaya göre azalarak 337.900 balya seviyesine geriledi.

Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %95’i
seviyesinde gerçekleşti. Aralık 2017 pamuk kontratı 0,34 cents/lb değer kazanarak 75,63
cent/lb seviyesine yükseldi.

SOYA FASULYESİ
Mayıs 2017 soya kontratı 0,06 $/bu. değer kaybederek 10,00 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Mayıs 2017 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Mayıs 2017 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 9,92-10,10 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre azalarak 0,9 milyon ton seviyesine geriledi. Soya fasulyesinde
2016/17 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %97’i seviyesine
yükseldi. Kasım 2017 soya kontratı ile Aralık 2017 mısır kontratının oranı bu hafta içerisinde
2,55 olarak gerçekleşti.

BUĞDAY
Mayıs 2017 buğday kontratının değeri 4 cent/bu değer kaybederek 4,36 $/bu. seviyesinden
kapandı. Teknik göstergeler Mayıs 2017 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor.
Mayıs 2017 buğday ve mısır kontratı oranı 1,19 olarak gerçekleşti. İhracat rakamları geçen
haftaya göre artarak 0,65 milyon ton seviyesine yükseldi. Buğday ihracat satışları 2016/17
sezonunda ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %92’i seviyesinde gerçekleşti. Temmuz
2017 buğday kontratı 0,05 $/bu cent değer kaybederek 4,51 $/bu seviyesine geriledi.
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