HAFTALIK DIŞ PİYASA YORUMLARI
(19 Ocak 2018)
Mısır, pamuk, soya fasulyesi ve buğday fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Geçen hafta
yayımlanan ABD Tarım Bakanlığı raporundan sonra tarım ürünleri yükselişe geçti. İhracat
satışları önceki sezon ürünlerinin fiyatları açısından önemini korumaya devam ediyor. Şu
anda, mısır, soya fasulyesi ve buğday ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın yıllık
tahminlerinin gerisinde kaldı. Mısırda ihracat satışları son 5 yıllık ortalamanın %2 gerisinde,
buğdayda ihracat satışları son 5 yıllık ortalamanın %6 gerisinde ve soya fasulyesinde ise son 5
yıllık ortalamanın %14 gerisinde seyretti. Pamukta ise ihracat satışları son 5 yıllık ortalamanın
%11 üzerinde yer aldı.
Mısır, soya fasulyesi ve buğdayın ihracat satışlarındaki farkı kapatmak stokların artmasından
kaçınmak açısından elzem olacaktır. Pamuk ihracat rakamları yakın dönem kontrat değerlerini
desteklemeye devam ediyor; ancak 2018 hasat dönemi kontratı 75-76 cent/lb seviyesini
geçmesi için direnç oluşturmuş durumdadır. Üreticiler 2018 ekim dönemine doğru ilerlerken,
mısır, soya fasulyesi ve pamuk arasındaki göreceli fiyatlar çok yakından takip edilecektir.

MISIR
Mart 2018 mısır kontratının değeri 0,06 $/bu artarak 3,52 $/bu seviyesinde yükseldi. Geçen
hafta içinde, Mart 2018 mısır kontratı 3,46 $/bu ile 3,54 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler fiyatların dengeli seyrettiğini gösteriyor. Mart 2018 mısır kontratının dengeli
gideceğini gösteriyor. 5-11 Ocak arasında mısırda net ihracat satışları 1,86 milyon ton olarak
beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İhracat satışları 0,75 milyon ton olarak geçen haftaya göre
azaldı. Mısır ihracat satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın 2017/18 sezonu tahminlerinin %59’u
seviyesine yükseldi. Etanol üretimi ve etanol stoklarında geçen haftaya göre artış yaşandı.
Mayıs 2018 mısır kontratı 0,06 $/bu artış göstererek 3,60 $/bu seviyesine yükseldi. Eylül
2018 mısır kontratı 3,50 $/bu ile 3,85 $/bu arasında işlem gördü.

PAMUK
Mart 2018 pamuk kontratı 1,74 cents/lb değer kazanarak 83,42 cents/lb seviyesine yükseldi.
Mart 2018 pamuk kontratının değer kazanma eğiliminde olduğu rapor edildi. Pamukta
ihracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları geçen haftaya göre artarak 275.100
balya seviyesine yükseldi. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki haftaya göre artarak
289.900 balya seviyesine yükseldi. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın
2017/18 sezonu tahminlerinin %82’si seviyesine yükseldi.
Mayıs 2018 pamuk kontratı 1,83 cents/lb değer kazanarak 83,79 cents/lb seviyesine yükseldi.
Aralık 2018 pamuk kontratı 0,43 cents/lb artış göstererek 75,77 cents/lb seviyesinde kapandı.

SOYA FASULYESİ
Mart 2018 soya kontratının değeri 0,17 $/bu artarak 9,77 $/bu. seviyesine yükseldi. Mart 2018
soya kontratı 9,61 $/bu ile 9,82 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Mart 2018 soya
kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Mart 2018 soya fasulyesi ve mısır kontratı oranı
2,78 olarak gerçekleşti. İhracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları beklentilerin
üzerinde olarak 1,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir
önceki haftaya göre azalarak beklentilerin altında 1,17 milyon ton seviyesine geriledi.
Mayıs 2018 soya kontratı 0,16 $/bu artarak 9,88 $/bu seviyesine yükseldi. Kasım 2018 ve
Aralık 2018 soya kontratı oranı 2,59 olarak gerçekleşti.

BUĞDAY
Mart 2018 buğday kontratının değeri 0,02 $/bu artarak 4,22 $/bu seviyesine yükseldi. Mart
2018 buğday kontratı 4,13 $/bu ile 4,27 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Mart
2018 kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor edildi. Buğdayda ihracatçılar
tarafından rapor edilen net satış miktarı beklentilerin altında ve 0,14 milyon ton olarak
gerçekleşti. İhracat rakamı bir önceki haftaya göre artarak 0,39 milyon ton seviyesine
yükseldi. Buğdayda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %75’i
seviyesinde gerçekleşti.
Mart 2018 dönemine ait buğday/mısır oranı 1,20 olarak gerçekleşti. Mayıs 2018 buğday
kontratı 0,01 $/bu artış göstererek 4,35 $/bu seviyesinden kapandı.

