HAFTALIK DIŞ PİYASA YORUMLARI
(23 Kasım 2018)
Mısır, pamuk, buğday ve soya fasulyesi fiyatları haftayı kayıpla kapattı.
Tatil haftası olması nedeniyle kısa süren bu hafta içerisinde tüm tarımsal ürünlerde değer
kaybı yaşandı. Tatil haftasında olduğumuz için sektörü etkileyen haber sayısı yetersizdi.
Gelecek hafta gerçekleşecek olan G20 Zirvesi piyasalar tarafından dikkatlice takip
edilmelidir. Tarımsal piyasalar Çin Halk Cumhuriyeti ve ABD Devlet Başkanı arasında
gerçekleşecek görüşmede ticari sorunların çözümüne dair adımlar atılmasını beklemektedir.
Bu durum soya piyasasındaki kırılganlığın da ortadan kalkmasını sağlayabilir.
Tennessee eyaletinde üretilen mısıra hayvancılık sektöründen büyük talep olması üreticinin
kazancını arttırıcı bir etken olarak düşünülebilir.
Kasım ayında yayımlanan Dünya Tarımsal Arz ve Talep Raporlarının fiyatlar üzerindeki
olumlu etkisine rağmen, pamuk fiyatları düşmeye devam etti. Ekim ve Kasım ayındaki
yağmurlar buğday ekimini yavaşlattı. Aşırı nem yüzünden ekim yapılması planlanan birçok
yerde ekim gerçekleşmedi. Bundan dolayı buğdayda ekim alanı tahminlerinde büyük oranda
azalma olduğu görüldü.

MISIR
Aralık 2018 mısır kontratının değeri 0,05 $/bu azalarak 3,59 $/bu seviyesine geriledi. Geçen
hafta içinde, Aralık 2018 mısır kontratı 3,58 $/bu ile 3,66 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler Aralık 2018 mısır kontratının değerinin azalacağını gösteriyor. 9 Kasım-15 Kasım
arasında mısırda net ihracat satışları 0,86 milyon ton olarak beklentiler seviyesinde
gerçekleşti. İhracat satışları geçen haftaya göre %25 oranında azalma gösterdi. Mısır ihracat
satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın 2018/19 sezonu tahminlerinin %39’u seviyesine yükseldi.
Etanol üretiminde ve etanol stoklarında azalma olduğu rapor edildi.
Ürün Gelişim Raporu’na ekimi yapılan mısırın %90’ında hasat sürecinin tamamlandığı rapor
edildi. Mart 2019 mısır kontratı da 0,05 $/bu değer kaybederek 3,70 $/bu seviyesine geriledi.
Aralık 2019 mısır kontratı 0,03 $/bu değer kaybederek 3,95 $/bu seviyesine geriledi.

PAMUK
Aralık 2018 pamuk kontratı 1,20 cents/lb değer kaybederek 74,92 cents/lb seviyesine geriledi.
Aralık 2018 pamuk kontratı geçen hafta 74,86 cents/lb ile 77,20 cents/lb arasında işlem
görmeye devam etti. Aralık 2018 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor
edildi. Pamukta ihracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları %34 oranında artarak
242.100 balya seviyesinde gerçekleşti. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın
2018/19 sezonu tahminlerinin %68’i seviyesindedir.

Ürün Gelişim Raporu’na göre ekimi yapılan pamuğun %59’unda hasat sürecinin
tamamlandığı rapor edildi. Mart 2019 pamuk kontratı 1,07 cents/lb değer kaybederek 77,22
cents/lb seviyesine geriledi. Aralık 2019 pamuk kontratı da 0,66 cents/lb değer kaybederek
76,55 cents/lb seviyesine geriledi.

SOYA FASULYESİ
Ocak 2019 soya kontratının değeri 0,11 $/bu azalarak 8,81 $/bu. seviyesine geriledi. Ocak
2019 soya kontratı 8,70 $/bu ile 8,92 $/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 beklentiler seviyesinde olarak 0,63 milyon ton gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları da bir önceki haftaya göre %4 oranında artış gösterdi. Soya fasulyesinde ihracat
satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %44’ü seviyesindedir.
Ürün Gelişim Raporu’na göre ABD genelinde ekimi yapılan soya fasulyesinin %91’nin hasat
edildiği rapor edildi. Kasım 2019 soya kontratı 0,07 $/bu değer kaybederek 9,30 $/bu
seviyesine geriledi.

BUĞDAY
Aralık 2018 buğday kontratının değeri 0,17 $/bu azalarak 4,99 $/bu seviyesine geriledi. Aralık
2018 buğday kontratı 4,95 $/bu ile 5,07 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Aralık
2018 kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğunu belirtiyor. Aralık 2018 buğday ve mısır
kontratı oranı 1,39 seviyesinde gerçekleşti. Buğdayda net satış rakamları beklentiler
seviyesinde ve 0,24 milyon ton olarak gerçekleşti. İhracat rakamlarında geçen haftaya göre
%92 oranında artış yaşandı. Buğdayda ihracat rakamlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın
tahminlerinin %52’si seviyesine ulaştığı rapor edildi. Kışlık buğdayın %93’ünün ekiminin
tamamlandığı ve %81’inin filizlendiği belirtildi. Ürün Gelişim Raporu’na göre ekimi yapılan
kışlık buğdayın %56’sının çok iyi durumda olduğu ve %11’inde problemler bulunduğu rapor
edildi.
Ocak 2019 buğday kontratı 0,10 $/bu değer kaybederek 5,20 $/bu seviyesine kadar geriledi.
Mart 2019 buğday kontratı ise 0,08 $/bu değer kaybederek 5,07 $/bu seviyesinden kapandı.

