DIŞ PİYASA YORUMLARI
Pamuk fiyatı yükselirken; mısır, soya fasulyesi ve buğday fiyatları haftayı değer kaybederek
kapattı. 2016/17 sezonunda, ABD Tarım Bakanlığı mısırın % 14,7’sinin, buğdayın %
42,2’sinin, soya fasulyesinin % 47,6’sının ve pamuğun % 73,7’sinin ithal edileceğini tahmin
ediyor. Bu toplamlar soya yağı ve etanol gibi işlenmiş ürünleri içermemektedir. Mısır
açısından tüm ihracat satışının % 25,6’sını Meksika, % 22’sini Japonya ve % 9,6’sını da
Kolombiya oluşturmaktadır. Soya fasulyesi açısından tüm ihracat satışının % 56,9’nu Çin, %
6,3’ünü Meksika ve % 4,4’ünü de Japonya oluşturmaktadır. Buğday açısından ise tüm ihracat
satışının % 12,3’ünü Japonya, % 11,5’ini Meksika ve % 10,4’ünü de Filipinler
oluşturmaktadır. Pamuk açısından ise tüm ihracat satışlarının % 21,7’sini Vietnam, %
16,3’ünü Türkiye ve % 11,7’sini Meksika oluşturmaktadır.

MISIR
Mart 2017 mısır kontratı 0,07 $/bu. değer kaybederek 3,62 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Mart 2017 mısır kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Bu hafta
mısırda Mart 2017 kontratı 3,60 $/bu. ile 3,71 $/bu. arasında işlem gördü. 13-19 Ocak
arasında mısırda ihracat satışları geçen haftaya göre artarak 1,1 milyon ton seviyesine
yükseldi. İhracat satışlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın 2016/17 sezonu tahminlerinin %69’u
seviyesinde olduğu belirtildi. Mayıs 2017 mısır kontratının değeri 0,07 $/bu azalarak 3,69
$/bu seviyesine geriledi.

PAMUK
Mart 2017 pamuk kontratı 1,81 cents/lb değer kazanarak 74,85 cents/lb seviyesine yükseldi.
Mart 2017 pamuk kontratı 72,53 cents/lb ve 75,00 cents/lb arasında işlem görürken,
düzenlenmiş dünya fiyatları 1,50 cents/lb değer kazanarak 64,08 cents/lb seviyesine yükseldi.
Mart 2017 pamuk kontratının değer kazanma eğiliminde olduğu rapor edildi. Pamukta
haftalık ihracat rakamları geçen haftaya göre artarak 227.700 balya seviyesine yükseldi.
Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %78’i
seviyesine ulaştı. Aralık 2017 pamuk kontratı 0,6 cents/lb değer kazanarak 71,79 cent/lb
seviyesine yükseldi.

SOYA FASULYESİ
Mart 2017 soya kontratı 0,18 $/bu. değer kaybederek 10,49 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Mart 2017 soya kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Mart 2017 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 10,43-10,69 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre azalarak 1,3 milyon ton seviyesine geriledi. Soya fasulyesinde
2016/17 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %89’u seviyesine
yükseldi. Kasım 2017 soya kontratı ile Aralık 2017 mısır kontratının oranı bu hafta içerisinde
2,63 olarak gerçekleşti.

BUĞDAY
Mart 2017 buğday kontratının değeri 8 cent değer kaybederek 4,20 $/bu. seviyesinden
kapandı. Teknik göstergeler Mart 2017 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor.
Mart 2017 buğday ve mısır kontratı oranı 1,18 olarak gerçekleşti. İhracat rakamları geçen
haftaya göre artarak 0,3 milyon ton seviyesine geriledi. Buğday ihracat satışları 2016/17
sezonunda ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %85’i seviyesine yükseldi. Temmuz
2017 buğday kontratı 0,09 $/bu cent değer kaybederek 4,49 $/bu seviyesine geriledi.
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