HAFTALIK DIŞ PİYASA YORUMLARI
(25 Ocak 2019)
Mısır ve pamuk dalgalı seyir izlerken; soya fasulyesi ve buğday haftayı yükselişle kapattı.
Aralık 2019 mısır kontratı 10 cent aralığında (3,95 $/bu – 4,05 $/bu) işlem görmeye devam
etti. Kasım ayının sonundan itibaren bu seviyenin dışında çok az hareket gözlemlendi.
Hububat stokları ve Dünya Tarımsal Arz & Talep Raporları ve ticari ilişkilerdeki değişimler
piyasaları her iki yönde de hareket etmeye zorlayabilirler. Bu tür haberler ortaya çıkana kadar
piyasalar yatay seyir izlemeye devam edecektir.
Kasım 2019 soya kontratı Eylül ayının ortalarındaki seviyesinin üzerine çıkmaya başladı. 18
Eylül tarihinde soya fasulyesi kontratı 8,79 $/bu seviyesine kadar gerilerken bu dönemlerde
0,85 $/bu değer kazanarak 9,64 $/bu seviyesine kadar yükseldi. Brezilyadaki kurak hava
şartları ve Çin’e yapılan ihracat ile ilgili olumlu durum fiyatlardaki yükselişi tetikledi. Mevcut
durum göz önüne alındığında üç hafta içerisinde daha yüksek fiyatların görülmesi olası
görünüyor.
Aralık 2019 pamuk kontratı haftayı 74,43 cents/lb düzeyinden kapattı. Aralık 2019 pamuk
kontratı geçen yaz 80-84 cents/lb seviyesine kadar çıkarken şu anda piyasalardaki belirsizlik
fiyatların 70-75 cents/lb seviyesine kadar gerilemesine neden oldu.
Temmuz 2019 buğday kontratı 5,20 $/bu ile 5,50 $/bu arasında işlem görmeye devam ediyor.

MISIR
Mart 2019 mısır kontratının değeri 0,01 $/bu azalarak 3,80 $/bu seviyesine geriledi. Geçen
hafta içinde, Mart 2019 mısır kontratı 3,75 $/bu ile 3,82 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler Mart 2019 mısır kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Etanol üretiminde
azalma ve etanol stoklarında artış olduğu rapor edildi.
Aralık 2019 mısır kontratı geçen haftaya göre değişmeyerek 4,03 $/bu seviyesinde kaldı.

PAMUK
Mart 2019 pamuk kontratı 0,24 cents/lb değer kazanarak 74,13 cents/lb seviyesine yükseldi.
Mart 2019 pamuk kontratı geçen hafta 72,75 cents/lb ile 74,29 cents/lb arasında işlem
görmeye devam etti. Mart 2019 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor
edildi. Mayıs 2019 pamuk kontratı 0,25 cents/lb değer kazanarak 75,57 cents/lb seviyesine
yükseldi.
Aralık 2019 pamuk kontratı da 0,34 cents/lb değer kaybederek 74,43 cents/lb seviyesine
geriledi.

SOYA FASULYESİ
Mart 2019 soya kontratının değeri 0,09 $/bu artarak 9,25 $/bu. seviyesine yükseldi. Mart 2019
soya kontratı 8,99 $/bu ile 9,26 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Mart 2019 soya
kontratının değerinin artacağını gösteriyor. Mart 2019 soya fasulyesi ve mısır kontratı oranı
2,43 olarak gerçekleşti. Mayıs 2019 soya kontratı 0,09 $/bu değer kazanarak 9,39 $/bu
seviyesine yükseldi.
Kasım 2019 soya kontratı 0,09 $/bu değer kazanarak 9,64 $/bu seviyesine yükseldi ve Kasım
2019 soya kontratının değerinin artacağı öngörülüyor. Kasım 2019 soya kontratı ile Aralık
2019 mısır kontratının oranı 2,39 olarak gerçekleşti.

BUĞDAY
Mart 2019 buğday kontratının değeri 0,03 $/bu artarak 5,20 $/bu seviyesine yükseldi. Mart
2019 buğday kontratı 5,14 $/bu ile 5,29 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Mart
2019 buğday kontratının dengeli seyir izleyeceğini belirtiyor. Mart 2019 buğday ve mısır
kontratı oranı 1,37 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs 2019 buğday kontratı 0,04 $/bu değer
kazanarak 5,27 $/bu seviyesine yükseldi.
Temmuz 2019 buğday kontratı 0,06 $/bu değer kazanarak 5,33 $/bu seviyesinden kapandı.
Temmuz 2019 buğday kontratının dengeli seyir izlediği rapor edildi.

