DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, soya fasulyesi ve buğday fiyatları düşerken; pamuk fiyatı haftayı yükselişle kapattı.
Hava koşullarının iyi gitmesi ve dünya genelindeki tahmini arz miktarının artmasına bağlı
olarak mısır ve buğday fiyatları büyük oranda değer kaybı yaşadı. Nisan ve Mart aylarında
hava koşullarındaki beklentiler; mısır ekim alanlarındaki mısır ekim miktarını etkileyecek
kadar büyük endişeler içermemektedir.
Kasım 2017 soya fasulyesi fiyatı, Nisan ayının başından bugüne kadar yatay seyir izledi ve
9,40 $/bu seviyesinden 9,65 $/bu seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde yabancı ithalatçılar
Güney Amerika ürününü tercih ettiğinden dolayı, ABD’nin haftalık soya fasulyesi ihracatında
azalma yaşandı. Ekim şartları soya piyasası tarafından yakından takip edilecektir. Çünkü hava
koşullarının iyi gitmesi mısır ekim alanlarının artmasına ve dolayısıyla soya fasulyesi ekim
alanlarının azalmasına yol açacaktır.
Temmuz 2017 pamuk kontratı 80 cent/lb seviyesinde gezinmeye devam ediyor. Son üç aydır
pamuk piyasası 80 cent/lb seviyesine yaklaşmaya çalıştı ve geçen hafta Cuma günü 80 cent/lb
seviyesini geçti. Ancak, bu seviyede işlem görmeye birkaç gün devam etti ve tekrar 80 cent/lb
seviyesinin altına indi.
Temmuz 2017 buğday kontratı 4,20 $/bu seviyesinin altına indi; ancak haftanın sonuna doğru
4,21 $/bu seviyesine yükseldi. Buğday fiyatlarının bir ya da iki yıl ay içerisinde dip yapması
bekleniyor; ancak dünya genelindeki arzın yüksek olmasından dolayı buğday fiyatının
yükselme ihtimali düşük görünüyor.

MISIR
Mayıs 2017 mısır kontratı 0,14 $/bu. değer kaybederek 3,57 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Mayıs 2017 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta
mısırda Mayıs 2017 kontratı 3,54 $/bu. ile 3,72 $/bu. arasında işlem gördü. 7 Nisan-13 Nisan
haftasında mısırda ihracat satışları geçen haftaya göre artarak 1,6 milyon ton seviyesine
yükseldi. İhracat satışlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın 2016/17 sezonu tahminlerinin %89’u
seviyesinde olduğu belirtildi. Aralık 2017 mısır kontratının değeri 0,12 $/bu azalarak 3,82
$/bu seviyesine geriledi. ABD genelinde mısırın %6’sının ekiminin tamamlandığı rapor
edildi.

PAMUK
Mayıs 2017 pamuk kontratı 3,37 cents/lb değer kazanarak 78,99 cents/lb seviyesine yükseldi.
Mayıs 2017 pamuk kontratı 75,18 cents/lb ve 80,67 cents/lb arasında işlem görürken,
düzenlenmiş dünya fiyatları 2,26 cents/lb değer kazanarak 68,97 cents/lb seviyesine yükseldi.
Mayıs 2017 pamuk kontratının değer kazanma eğiliminde olduğu rapor edildi. Pamukta
haftalık ihracat rakamları geçen haftaya göre azalarak 358.700 balya seviyesine geriledi.
Aralık 2017 pamuk kontratı 1,54 cents/lb değer kazanarak 74,96 cent/lb seviyesine yükseldi.
ABD genelinde, pamuğun %8’nin ekiminin yapıldığı rapor edildi.

SOYA FASULYESİ
Mayıs 2017 soya kontratı 0,04 $/bu. değer kaybederek 9,51 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Mayıs 2017 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Mayıs 2017 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 9,39-9,62 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre azalarak 0,40 milyon ton seviyesine geriledi. Soya
fasulyesinde 2016/17 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin
%101’i seviyesinde gerçekleşti. Kasım 2017 soya kontratı ile Aralık 2017 mısır kontratının
oranı bu hafta içerisinde 2,51 olarak gerçekleşti.

BUĞDAY
Mayıs 2017 buğday kontratının değeri 0,24 $/bu azalarak 4,05 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Mayıs 2017 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Mayıs
2017 buğday ve mısır kontratı oranı 1,13 olarak gerçekleşti. İhracat rakamları geçen haftaya
göre artarak 0,75 milyon ton seviyesine yükseldi. Buğday ihracat satışları 2016/17 sezonunda
ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %100’ü seviyesinde gerçekleşti. Temmuz 2017
buğday kontratı 21 cent değer kaybederek 4,21 $/bu seviyesinden kapandı. Kışlık buğdayın
%54’nün çok iyi durumda olduğu, %13’ünde ise problemler bulunduğu rapor edildi. Temmuz
2017 buğday ve mısır kontratı arasındaki oranın 1,16 seviyesinde gerçekleştirildiği belirtildi.
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