HAFTALIK DIŞ PİYASA YORUMLARI
(21 Aralık 2018)
Mısır, pamuk, soya fasulyesi ve buğday fiyatları haftayı kayıpla kapattı. Pazartesi günü ABD
Tarım Bakanlığı mısır, pamuk, soya fasulyesi ve buğday ürünlerinde ek desteklemelerin
sağlanacağı duyurusunu yaptı.

MISIR
Mart 2019 mısır kontratının değeri 0,06 $/bu azalarak 3,78 $/bu seviyesine geriledi. Geçen
hafta içinde, Mart 2019 mısır kontratı 3,74 $/bu ile 3,86 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler Mart 2019 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. 7 Aralık-13 Aralık
arasında mısırda net ihracat satışları 1,94 milyon ton olarak beklentiler seviyesinde
gerçekleşti. İhracat satışları geçen haftaya göre %3 oranında artış gösterdi. Mısır ihracat
satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın 2018/19 sezonu tahminlerinin %48’i seviyesine yükseldi.
Etanol üretimi geçen haftaya göre değişmezken etanol stoklarında artış olduğu rapor edildi.
Aralık 2019 mısır kontratı geçen haftaya göre 0,04 $/bu değer kaybederek 3,99 $/bu
seviyesine geriledi.

PAMUK
Mart 2019 pamuk kontratı 6,42 cents/lb değer kaybederek 73,18 cents/lb seviyesine geriledi.
Mart 2019 pamuk kontratı geçen hafta 73,07 cents/lb ile 77,90 cents/lb arasında işlem
görmeye devam etti. Mart 2019 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor
edildi. Pamukta ihracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamlarında herhangi bir
değişiklik olmadı ve 154.300 balya seviyesinde kaldı. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım
Bakanlığı’nın 2018/19 sezonu tahminlerinin %72’si seviyesindedir.
Aralık 2019 pamuk kontratı da 3,63 cents/lb değer kaybederek 74,06 cents/lb seviyesine
geriledi.

SOYA FASULYESİ
Ocak 2019 soya kontratının değeri 0,16 $/bu azalarak 8,84 $/bu. seviyesine geriledi. Ocak
2019 soya kontratı 8,83 $/bu ile 9,12 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Ocak
2019 soya kontratının değerinin artacağını gösteriyor. Kasım 2019 soya fasulyesi ve Aralık
2019 mısır kontratı oranı 2,35 olarak gerçekleşti. İhracatçılar tarafından rapor edilen net satış
rakamları beklentilerin üzerinde olarak 2,81 milyon ton gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları da bir önceki haftaya göre %23 oranında artış gösterdi. Soya fasulyesinde ihracat
satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %53’ü seviyesindedir.
Kasım 2019 soya kontratı 0,15 $/bu değer kaybederek 9,36 $/bu seviyesine geriledi.

BUĞDAY
Mart 2019 buğday kontratının değeri 0,16 $/bu azalarak 5,14 $/bu seviyesine geriledi. Mart
2019 buğday kontratı 5,12 $/bu ile 5,37 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Mart
2019 buğday kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğunu belirtiyor. Mart 2019 buğday
ve mısır kontratı oranı 1,36 seviyesinde gerçekleşti. Buğdayda net satış rakamları
beklentilerin altında ve 0,29 milyon ton olarak gerçekleşti. İhracat rakamlarında geçen haftaya
göre %34 oranında artış yaşandı. Buğdayda ihracat rakamlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın
tahminlerinin %62’si seviyesine ulaştığı rapor edildi.
Temmuz 2019 buğday kontratı 0,14 $/bu değer kaybederek 5,28 $/bu seviyesinden kapandı.

