DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, pamuk, soya fasulyesi ve buğday fiyatları haftayı değer kaybıyla kapattı. 24 Mart
itibariyle, Aralık 2017 mısır kontratı geçen yıla göre 7 cent daha düşük seviyede, Kasım 2017
soya kontratı geçen yıla göre 54 cent daha yüksek seviyede, Aralık 2017 pamuk kontratı
geçen yıla göre 17 cent daha yüksek seviyede ve Aralık 2017 buğday kontratı geçen yıla göre
31 cent daha düşük seviyede işlem gördü.
Ekim dönemi yaklaşırken pamuk ve soya fasulyesinde nisbi fiyatlar mısıra göre daha yüksek
seviyelerde olduğu için, pamuk ve soya fasulyesinde ekim alanlarının artacağı tahmin
ediliyor. Nisbi fiyatlar, üreticilerin göz önüne alması gereken en önemli faktör olmasına
karşın, tek faktör değildir. Göz önüne alınması gereken diğer faktörlerin arasında üretim
girdileri arasındaki nisbi değişimler, tahmin edilen verim rakamları, hava koşulları ve ekim
koşulları yer almaktadır. Ekim döneminde ekim koşullarının iyi olması durumunda mısırda
ekim alanları artar.
Gelecek hafta içerisinde ABD Tarım Bakanlığı Tahmini Ekim Alanları Raporu’nu
yayımlayacaktır. Mevcut durumda, ABD genelinde geçen yıla göre mısırda ekim alanlarının
azalması, soya fasulyesi ve pamukta ekim alanlarının artacağı tahmin ediliyor. Gelecek hafta
yayımlanacak olan raporda piyasalar açısından sürpriz gerçekleşebilir. Üreticilerin fiyat riski
açısından memnun olabilmeleri için mevcut fiyatlandırma imkanlarını incelemeleri
gerekmektedir.

MISIR
Mayıs 2017 mısır kontratı 0,11 $/bu. değer kaybederek 3,56 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Mayıs 2017 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta
mısırda Mayıs 2017 kontratı 3,55 $/bu. ile 3,70 $/bu. arasında işlem gördü. 10-16 Mart
haftasında mısırda ihracat satışları geçen haftaya göre artış göstererek 1,85 milyon ton
seviyesine yükseldi. İhracat satışlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın 2016/17 sezonu
tahminlerinin %83’ü seviyesinde olduğu belirtildi. Aralık 2017 mısır kontratının değeri 0,10
$/bu azalarak 3,89 $/bu seviyesine geriledi.

PAMUK
Mayıs 2017 pamuk kontratı 0,89 cents/lb değer kaybederek 77,47 cents/lb seviyesine geriledi.
Mayıs 2017 pamuk kontratı 76,67 cents/lb ve 78,74 cents/lb arasında işlem görürken,
düzenlenmiş dünya fiyatları 0,34 cents/lb değer kazanarak 68,26 cents/lb seviyesine yükseldi.
Mayıs 2017 pamuk kontratının değer kazanma eğiliminde olduğu rapor edildi. Pamukta
haftalık ihracat rakamları geçen haftaya göre azalarak 337.900 balya seviyesine geriledi.
Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %97’si
seviyesinde gerçekleşti. Aralık 2017 pamuk kontratı 0,14 cents/lb değer kaybederek 75,49
cent/lb seviyesine geriledi.

SOYA FASULYESİ
Mayıs 2017 soya kontratı 0,25 $/bu. değer kaybederek 9,75 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Mayıs 2017 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Mayıs 2017 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 9,72-10,08 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre azalarak 0,65 milyon ton seviyesine geriledi. Soya
fasulyesinde 2016/17 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %98’i
seviyesine yükseldi. Kasım 2017 soya kontratı ile Aralık 2017 mısır kontratının oranı bu hafta
içerisinde 2,58 olarak gerçekleşti.

BUĞDAY
Mayıs 2017 buğday kontratının değeri 12 cent/bu değer kaybederek 4,24 $/bu. seviyesinden
kapandı. Teknik göstergeler Mayıs 2017 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor.
Mayıs 2017 buğday ve mısır kontratı oranı 1,19 olarak gerçekleşti. İhracat rakamları geçen
haftaya göre artarak 0,7 milyon ton seviyesine yükseldi. Buğday ihracat satışları 2016/17
sezonunda ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %93’ü seviyesinde gerçekleşti. Temmuz
2017 buğday kontratı 0,12 $/bu cent değer kaybederek 4,39 $/bu seviyesine geriledi.
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