HAFTALIK DIŞ PİYASA YORUMLARI
(17 Kasım 2017)
Soya fasulyesi ve pamuk fiyatları yükselirken; mısır piyasası dalgalıydı. Buğday fiyatı ise
haftayı kayıpla kapattı. 9 Kasım tarihinde Dünya Tarımsal Arz & Talep ve Üretim
Raporlarının yayımlanmasıyla tarımsal ürünlerin fiyatları hafta başında düşmeye başladı.
Cuma günü meydana gelen artışla beraber tarımsal ürün fiyatlarında artış yaşandı. Cuma günü
meydana gelen artışla beraber, mısır kontratı 5-6 cent, soya kontratı 15-18 cent, pamuk
kontratı 0,17-0,57 cent ve buğday kontratı da 4-5 cent arasında değer kazandı.
Hasat dönemi geride kalırken üreticilerin pazarlama planlarını tekrar değerlendirmeleri elzem
hale geldi. Üreticilerin daha çok depolama ve fiyat iyileştirmeleri konularına dikkat çekmesi
gerekir.

MISIR
Aralık 2017 mısır kontratının değeri değişmeyerek 3,43 $/bu seviyesinde kaldı. Geçen hafta
içinde, Aralık 2017 mısır kontratı 3,36 $/bu ile 3,44 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler Aralık 2017 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. ABD genelinde
ekimi yapılan mısırın %83’ünün hasadının tamamlandığı belirtildi. Ekimi yapılan mısırın
%66’sının çok iyi durumda olduğu %11’inde ise problemler bulunduğu açıklandı.
3 Kasım-9 Kasım tarihleri arasında mısırda ihracatçılar tarafından rapor edilen net satışlar
0,94 milyon ton seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentilerinin altındaydı. İhracat rakamları
ise bir önceki haftaya göre azalarak 0,41 milyon ton seviyesine geriledi. Mısır ihracat satışları,
ABD Tarım Bakanlığı’nın 2017/18 sezonu tahminlerinin %42’si seviyesinde gerçekleşti. Bir
önceki haftaya göre etanol üretiminde ve etanol stoklarında azalma yaşandığı rapor edildi.

PAMUK
Aralık 2017 pamuk kontratı 0,73 cents/lb değer kazanarak 69,78 cents/lb seviyesine yükseldi.
Aralık 2017 pamuk kontratının değer kazanma eğiliminde olduğu rapor edildi. Pamukta
ihracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları geçen haftaya göre artarak 506.700
balya seviyesine yükseldi. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki haftaya göre
azalarak 94.200 balya seviyesine geriledi. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım
Bakanlığı’nın 2017/18 sezonu tahminlerinin %67’si seviyesine ulaştı.
ABD genelinde ekimi yapılan pamuğun %64’ünün de hasadının tamamlandığı rapor edildi.
Ekimi yapılan pamuğun %55’inin çok iyi durumda olduğu, %15’inde ise problemler
bulunduğu rapor edildi. Mart 2018 pamuk kontratı 0,21 cents/lb değer kazanarak 69,35
cents/lb seviyesine yükseldi.

SOYA FASULYESİ
Ocak 2018 soya kontratının değeri 0,03 $/bu artarak 9,90 $/bu. seviyesine yükseldi. Ocak
2018 soya kontratı 9,67 $/bu ile 9,92 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Ocak

2018 soya kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. ABD genelinde ekimi yapılan soya
fasulyesinin %93’ünün hasat dönemini tamamladığı rapor edildi.
İhracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları beklentiler seviyesinde olarak 1,11
milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki haftaya
göre azalarak 2,26 milyon ton seviyesine geriledi. Soya fasulyesinde ihracat rakamları ABD
Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %53’ü seviyesine yükseldi. Mart 2018 soya
kontratı 0,03 $/bu değer kazanarak 10,01 $/bu seviyesine yükseldi.

BUĞDAY
Aralık 2017 buğday kontratının değeri 0,04 $/bu azalarak 4,27 $/bu seviyesine geriledi. Aralık
2017 buğday kontratı 4,18 $/bu ile 4,32 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Aralık
2017 kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor edildi. Buğdayda ihracatçılar
tarafından rapor edilen net satış miktarı beklentiler seviyesinde ve 0,49 milyon ton olarak
gerçekleşti. İhracat rakamı bir önceki haftaya göre değişmeyerek 0,30 milyon ton seviyesinde
kaldı. Buğdayda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %62’si
seviyesinde gerçekleşti.
Aralık 2017 dönemine ait buğday/mısır oranı 1,24 olarak gerçekleşti. ABD genelinde kışlık
buğday ekiminin %95’inin tamamlandığı ve ekimi yapılan kışlık buğdayın %84’ünün
filizlendiği rapor edildi. Ekimi yapılan buğdayın %54’ünün çok iyi durumda olduğu ve
%11’inde problemler bulunduğu belirtildi. Temmuz 2018 buğday kontratının değeri 0,07 $/bu
azalarak 4,66 $/bu seviyesine geriledi.

