DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, soya fasulyesi ve buğday fiyatları değer kaybederken, pamuk fiyatı haftayı yükselişle
kapattı. ABD Tarım Bakanlığı tarafından bu hafta yayımlanan rapora göre soya fasulyesi
ekim alanlarında yükselme, mısır ve buğday ekim alanlarında ise azalma beklendiği rapor
edildi. 2017 yılı içinde, mısırda verim, üretim ve kapanış stoklarında azalma beklenmektedir.
Soya fasulyesinde ise 2016 yılına göre verimde ve üretimde azalma olacağı beklenirken,
kapanış stoklarının ise değişmeyeceği öngörülüyor.
2017 yılı içerisinde 2016 yılına göre pamukta verim rakamlarında azalma beklenirken, üretim
ve kapanış stoklarında yükselme olacağı rapor edildi. Buğday için ise verim, üretim ve
kapanış stokları rakamlarının 2016 yılına göre azalması beklenmektedir.
Ürün tahminlerinin yanında, bu haftaki formun en önemli üç tartışma konusunu ticaret, vergi
reformu ve mevzuat değişiklikleri oluşturmaktadır.

MISIR
Mart 2017 mısır kontratı 0,03 $/bu. değer kaybederek 3,65 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Mart 2017 mısır kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Bu hafta
mısırda Mart 2017 kontratı 3,65 $/bu. ile 3,72 $/bu. arasında işlem gördü. 10 Şubat – 16 Şubat
arasında mısırda ihracat satışları geçen haftaya göre azalarak 1,35 milyon ton seviyesine
geriledi. İhracat satışlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın 2016/17 sezonu tahminlerinin %76’sı
seviyesinde olduğu belirtildi. Mayıs 2017 mısır kontratının değeri 0,03 $/bu azalarak 3,72
$/bu seviyesine geriledi.

PAMUK
Mart 2017 pamuk kontratı 1,54 cents/lb değer kazanarak 75,02 cents/lb seviyesine yükseldi.
Mart 2017 pamuk kontratı 73,37 cents/lb ve 75,39 cents/lb arasında işlem görürken,
düzenlenmiş dünya fiyatları 1,61 cents/lb değer kaybederek 65,58 cents/lb seviyesine geriledi.
Mart 2017 pamuk kontratının değer kazanma eğiliminde olduğu rapor edildi. Pamukta
haftalık ihracat rakamları geçen haftaya göre azalarak 340.600 balya seviyesine geriledi.
Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %90’ı
seviyesine ulaştı. Aralık 2017 pamuk kontratı 0,13 cents/lb değer kazanarak 73,89 cent/lb
seviyesine yükseldi.

SOYA FASULYESİ
Mart 2017 soya kontratı 0,21 $/bu. değer kaybederek 10,11 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Mart 2017 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Mart 2017 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 10,10-10,44 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre azalarak 1,1 milyon ton seviyesine geriledi. Soya fasulyesinde
2016/17 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %93’ü seviyesine
yükseldi. Kasım 2017 soya kontratı ile Aralık 2017 mısır kontratının oranı bu hafta içerisinde
2,57 olarak gerçekleşti.

BUĞDAY
Mart 2017 buğday kontratının değeri 3 cent değer kazanarak 4,38 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Mart 2017 buğday kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Mart 2017
buğday ve mısır kontratı oranı 1,20 olarak gerçekleşti. İhracat rakamları geçen haftaya göre
artarak 0,65 milyon ton seviyesine yükseldi. Buğday ihracat satışları 2016/17 sezonunda ABD
Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %88’i seviyesinde gerçekleşti. Temmuz 2017 buğday
kontratı 0,01 $/bu cent değer kaybederek 4,67 $/bu seviyesine geriledi.
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