HAFTALIK DIŞ PİYASA YORUMLARI
(23 Şubat 2018)
Mısır ve buğday fiyatları düşerken; soya fasulyesi ve pamuk fiyatları haftayı yükselişle
kapattı. Perşembe ve Cuma günlerinde ABD Tarım Bakanlığı 94. Yıllık Öngörü
Konferansı’nı düzenledi. Konferans, ABD Tarım Bakanlığı’nın 2018/19 sezonu için
öngörülerini yansıttı.
ABD Tarım Bakanlığı’nın yeni yayımladığı rapora göre ABD genelinde mısır üretiminin
2017 yılına göre % 1,5 azalma gösterdiği açıklandı. Aynı rapora göre, soya fasulyesi
üretiminin % 1,7, pamuk üretiminin % 8,3 ve buğday üretiminin % 5,6 oranında azaldığı
belirtildi.

MISIR
Mart 2018 mısır kontratının değeri 0,01 $/bu azalarak 3,66 $/bu seviyesinde geriledi. Geçen
hafta içinde, Mart 2018 mısır kontratı 3,64 $/bu ile 3,70 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler Mart 2018 mısır kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. 9 Şubat-15 Şubat
arasında mısırda net ihracat satışları 1,65 milyon ton olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
İhracat satışları 0,90 milyon ton olarak geçen haftaya göre azaldı. Mısır ihracat satışları, ABD
Tarım Bakanlığı’nın 2017/18 sezonu tahminlerinin %72’si seviyesinde kaldı. Etanol üretimi
artarken etanol stoklarında geçen haftaya göre azalma yaşandı.
Mayıs 2018 mısır kontratı 0,01 $/bu azalarak 3,74 $/bu seviyesine geriledi. Aralık 2018 mısır
kontratının değeri değişmeyerek 3,97 $/bu seviyesinde kaldı.

PAMUK
Mart 2018 pamuk kontratı 5,73 cents/lb değer kazanarak 81,34 cents/lb seviyesine yükseldi.
Mart 2018 pamuk kontratının değer kazanma eğiliminde olduğu rapor edildi. Mart 2018
pamuk kontratı geçen hafta içerisinde 75,60 ile 81,50 cents/lb arasında işlem gördü. Pamukta
ihracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları geçen haftaya göre azalarak 399.100
balya seviyesine geriledi. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki haftaya göre azalarak
333.500 balya seviyesine geriledi. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın
2017/18 sezonu tahminlerinin %96’sı seviyesine ulaştı.
Mayıs 2018 pamuk kontratı 4,18 cents/lb değer kazanarak 81,34 cents/lb seviyesine yükseldi.
Aralık 2018 pamuk kontratı 0,98 cents/lb değer kazanarak 76,60 cents/lb seviyesinden
kapandı.

SOYA FASULYESİ
Mart 2018 soya kontratının değeri 0,15 $/bu artarak 10,36 $/bu. seviyesine yükseldi. Mart
2018 soya kontratı 10,19 $/bu ile 10,39 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Mart
2018 soya kontratının değerinin yükseleceğini gösteriyor. Mart 2018 soya fasulyesi ve mısır
kontratı oranı 2,83 olarak gerçekleşti. İhracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları

beklentilerin altında olarak 0,11 milyon ton gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat rakamları da
bir önceki haftaya göre azalarak 0,89 milyon ton seviyesine geriledi. Soya fasulyesinde
ihracat satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %78’i seviyesinde kaldı.
Kasım 2018 soya kontratı 0,06 $/bu artarak 10,28 $/bu seviyesine yükseldi. Kasım 2018 ve
Aralık 2018 soya kontratı oranı 2,59 olarak gerçekleşti.

BUĞDAY
Mart 2018 buğday kontratının değeri 0,05 $/bu azalarak 4,52 $/bu seviyesine geriledi. Mart
2018 buğday kontratı 4,44 $/bu ile 4,63 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Mart
2018 kontratının değer kazanma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Buğdayda ihracatçılar
tarafından rapor edilen net satış miktarı beklentiler seviyesinde ve 0,33 milyon ton olarak
gerçekleşti. İhracat rakamı bir önceki haftaya göre azalarak 0,41 milyon ton seviyesine
geriledi. Buğdayda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %83’ü
seviyesinde gerçekleşti.
Mayıs 2018 buğday kontratı 0,07 $/bu azalarak 4,64 $/bu seviyesine geriledi. Mart 2018
dönemine ait buğday/mısır oranı 1,23 olarak gerçekleşti. Temmuz 2018 buğday kontratı 0,07
$/bu azalarak 4,79 $/bu seviyesinden kapandı.

