HAFTALIK DIŞ PİYASA YORUMLARI
(24 Kasım 2017)
Soya fasulyesi ve pamuk fiyatları yükselirken; mısır fiyatları dalgalı seyir izledi. Buğday
fiyatları haftayı kayıpla kapattı. Mart 2018 mısır kontratı geçen hafta 3,48 $/bu seviyesine
kadar indikten sonra, bu hafta içerisinde tekrar 3,50 $/bu ile 3,70 $/bu arasında işlem görmeye
başladı. Yeni Yıl yaklaştıkça mısır fiyatlarında yukarı yönlü kımıldanma olabilir; ancak bu
noktada fiyatların şu anki seviyesinden çıkması beklenmemektedir.
Ocak 2018 soya kontratı 16 Ağustos’tan itibaren yükselişini sürdürüyor. 16 Ağustos tarihinde
9,29 $/bu seviyesinde olan Ocak 2018 soya kontratı, üç ay içerisinde 64 cent değer kazanarak
24 Kasım’da 9,93 $/bu seviyesinden kapandı. Fiyatların yönünü Güney Amerika’daki ürün
gelişimi ve ABD’den ihracat talebi belirleyecektir. ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerini
yakalamak içim haftalık ihracat rakamlarının büyük ölçüde artması gerekmektedir. Mevcut
durumda, ihracat satışlarının tahminlere oranı son beş yıllık ortalamanın altında gerçekleşmiş
durumdadır. ABD Dolarının Arjantin Peso’su ve Brezilya Real’i karşısında değerli olması,
ihracat satışını belirleme açısından önemli rol oynamaya devam ediyor.
Pamuk kontratı bu hafta içerisinde 1,40 ila 2,58 cent arttı. Pamukta ihracat talebinin artmasına
bağlı olarak pamuk talebinde de artış yaşandı. İhracat rakamlarında yaşanan artış ABD Tarım
Bakanlığı’nın geçen sezondan gelen 6,1 milyon balya stoklarını eritirken fiyat desteği
sağlamaya devam ediyor. 3-4 ay önce pamuk fiyatı tahminlerinin oluşturduğu kötü tabloyu
düşünerek şu anki seviyenin üreticiler açısından oldukça olumlu olduğu söylenebilir.
Buğday piyasası dünya genelinde ve ABD içerisindeki yüksek arz rakamlarıyla uğraşmaya
devam ediyor. Kontrat değerlerinde büyük bir artış beklenmezken, 2018 yılına girerken
fiyatların 4,25 $/bu ile 4,75 $/bu arasında sabitlenmesi bekleniyor.

MISIR
Aralık 2017 mısır kontratının 0,01 $/bu azalarak 3,42 $/bu seviyesinde geriledi. Geçen hafta
içinde, Aralık 2017 mısır kontratı 3,39 $/bu ile 3,47 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler Aralık 2017 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. ABD genelinde
ekimi yapılan mısırın %90’ının hasadının tamamlandığı belirtildi.
Mart 2018 mısır kontratının değeri değişmeyerek 3,55 $/bu seviyesinde kapandı. 10 Kasım-16
Kasım tarihleri arasında mısırda ihracatçılar tarafından rapor edilen net satışlar 1,07 milyon
ton seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. İhracat rakamları
ise bir önceki haftaya göre artarak 0,69 milyon ton seviyesine yükseldi. Mısır ihracat satışları,
ABD Tarım Bakanlığı’nın 2017/18 sezonu tahminlerinin %44’ü seviyesine yükseldi. Bir
önceki haftaya göre etanol üretiminde ve etanol stoklarında artış yaşandığı rapor edildi.

PAMUK
Aralık 2017 pamuk kontratı 2,45 cents/lb değer kazanarak 72,23 cents/lb seviyesine yükseldi.
Aralık 2017 pamuk kontratının değer kazanma eğiliminde olduğu rapor edildi. Pamukta
ihracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları geçen haftaya göre azalarak 357.000
balya seviyesine geriledi. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki haftaya göre azalarak
85.600 balya seviyesine geriledi. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın
2017/18 sezonu tahminlerinin %70’i seviyesine yükseldi.
ABD genelinde ekimi yapılan pamuğun %74’ünün de hasadının tamamlandığı rapor edildi.
Ekimi yapılan pamuğun %55’inin çok iyi durumda olduğu, %15’inde ise problemler
bulunduğu rapor edildi. Mart 2018 pamuk kontratı 2,58 cents/lb değer kazanarak 71,93
cents/lb seviyesine yükseldi.

SOYA FASULYESİ
Ocak 2018 soya kontratının değeri 0,03 $/bu artarak 9,93 $/bu. seviyesine yükseldi. Ocak
2018 soya kontratı 9,83 $/bu ile 9,99 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Ocak
2018 soya kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. ABD genelinde ekimi yapılan soya
fasulyesinin %96’sının hasat dönemini tamamladığı rapor edildi.
İhracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları beklentilerin altında olarak 0,87 milyon
ton seviyesinde gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki haftaya göre
azalarak 1,92 milyon ton seviyesine geriledi. Soya fasulyesinde ihracat rakamları ABD Tarım
Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %55’i seviyesine yükseldi. Kasım 2018 soya kontratı
0,03 $/bu değer kazanarak 10,04 $/bu seviyesine yükseldi.

BUĞDAY
Aralık 2017 buğday kontratının değeri 0,12 $/bu azalarak 4,15 $/bu seviyesine geriledi. Aralık
2017 buğday kontratı 4,12 $/bu ile 4,28 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Aralık
2017 kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor edildi. Buğdayda ihracatçılar
tarafından rapor edilen net satış miktarı beklentilerin altında ve 0,20 milyon ton olarak
gerçekleşti. İhracat rakamı bir önceki haftaya göre azalarak 0,20 milyon ton seviyesine
geriledi. Buğdayda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %63’ü
seviyesinde gerçekleşti.
Aralık 2017 dönemine ait buğday/mısır oranı 1,21 olarak gerçekleşti. ABD genelinde kışlık
buğdayın %88’inin filizlendiği rapor edildi. Ekimi yapılan buğdayın %52’sinin çok iyi
durumda olduğu ve %11’inde problemler bulunduğu belirtildi. Temmuz 2018 buğday
kontratının değeri 0,05 $/bu azalarak 4,61 $/bu seviyesine geriledi.

