HAFTALIK DIŞ PİYASA YORUMLARI
(27 Temmuz 2018)
Mısır, pamuk, soya fasulyesi ve buğday fiyatları haftayı yükselişle kapattı.
Hava şartlarının destekleyici olması ve Avrupa Birliği ile ticari sorunların çözülmeye
başlaması tarımsal ürünlerin fiyatlarının yükselmesini sağladı. ABD’nin mevcut durumda Çin,
Avrupa Birliği ve Meksika ile yapmış olduğu yeni anlaşmalara bağlı olarak ticari durum
tarımsal piyasaları yönlendirmeye devam edecektir.
Tarımsal ürünlerin bu sezon beklentilerin altında fiyattan işlem görmeleri nedeniyle ABD
Tarım Bakanlığı tarafından 12 milyar $ destek verileceği açıklandı.

MISIR
Eylül 2018 mısır kontratının değeri 0,07 $/bu artarak 3,62 $/bu seviyesine yükseldi. Geçen
hafta içinde, Eylül 2018 mısır kontratı 3,51 $/bu ile 3,65 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler Eylül 2018 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. 13 Temmuz-19
Temmuz arasında mısırda net ihracat satışları 0,33 milyon ton olarak beklentiler seviyesinde
gerçekleşti. İhracat satışları geçen haftaya göre %1 oranında azalma gösterdi. Mısır ihracat
satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın 2017/18 sezonu tahminlerinin %97’si seviyesine yükseldi.
Etanol üretiminde artış yaşanırken etanol stoklarında azalma olduğu belirtildi.
Ürün Gelişim Raporu’na göre ekimi yapılan mısırın %72’sinin çok iyi durumda olduğu,
%9’unda ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan mısırın %81’inin püskül
oluşturduğu belirtildi. Aralık 2018 mısır kontratı da 0,07 $/bu değer kazanarak 3,76 $/bu
seviyesine kadar yükseldi. Mart 2019 mısır kontratı 0,06 $/bu değer kazanarak 3,86 $/bu
seviyesine kadar yükseldi.

PAMUK
Aralık 2018 pamuk kontratı 1,26 cents/lb değer kazanarak 88,34 cents/lb seviyesine yükseldi.
Aralık 2018 pamuk kontratı geçen hafta 86,1 cents/lb ile 88,59 cents/lb arasında işlem
görmeye devam etti. Aralık 2018 pamuk kontratının değer kazanma eğiliminde olduğu rapor
edildi. Pamukta ihracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları geçen haftaya göre
azalarak 199.100 balya seviyesine geriledi. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki
haftaya göre %29 oranında artarak 293.300 balya seviyesine yükseldi. Pamukta ihracat
rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın 2017/18 sezonu tahminlerinin %108’i seviyesindedir.
Ürün Gelişim Raporu’na göre ekimi yapılan pamuğun %39’unun çok iyi durumda olduğu,
%33’ünde ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan pamuğun %78’inin
tomurcuklanma evresinde, %41’inin ise koza oluşturma evresinde olduğu belirtildi. Mart
2019 pamuk kontratı 1,18 cents/lb değer kazanarak 88,14 cents/lb seviyesine yükseldi.

SOYA FASULYESİ
Ağustos 2018 soya kontratının değeri 0,21 $/bu artarak 8,70 $/bu. seviyesine yükseldi.
Ağustos 2018 soya kontratı 8,42 $/bu ile 8,81 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler
Ağustos 2018 soya kontratının değerinin azalacağını gösteriyor. Eylül 2018 soya fasulyesi ve
mısır kontratı oranı 2,42 olarak gerçekleşti. İhracatçılar tarafından rapor edilen net satış
rakamları beklentilerin üzerinde olarak 0,45 milyon ton gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları da bir önceki haftaya göre %51 oranında artış gösterdi. Soya fasulyesinde ihracat
satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %103’ü seviyesindedir.
Kasım 2018 soya fasulyesi kontratı 0,21 $/bu değer kazanarak 8,85 $/bu seviyesine kadar
yükseldi. Ürün Gelişim Raporu’na göre ABD genelinde ekimi yapılan soya fasulyesinin
%70’inin çok iyi durumda olduğu, %8’inde ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi
yapılan soya fasulyesinin %78’inde ise çiçeklenme olduğu belirtildi. Ekimi yapılan soyanın
%44’ünde ise baklaların oluştuğu gözlemlendi. Kasım 2018 soya fasulyesi / Aralık 2018 mısır
kontratı oranı haftanın sonunda 2,35 olarak belirlendi.

BUĞDAY
Eylül 2018 buğday kontratının değeri 0,14 $/bu artarak 5,30 $/bu seviyesine yükseldi. Eylül
2018 buğday kontratı 5,05 $/bu ile 5,53 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Eylül
2018 kontratının değer kazanma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Eylül 2018 buğday ve mısır
kontratı oranı 1,46 seviyesinde gerçekleşti. Buğdayda net satış rakamları beklentiler
seviyesinde ve 0,32 milyon ton olarak gerçekleşti. İhracat rakamlarında geçen haftaya göre
%6 oranında azalma yaşandı. Buğdayda ihracat rakamlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın
tahminlerinin %26’sı seviyesine ulaştığı rapor edildi. Kışlık buğdayın %80’inin hasat edildiği
açıklandı. Baharlık buğdayın ise %79’unun çok iyi durumda olduğu, %4’ünde ise problemler
bulunduğu ve %96’sının baş verdiği rapor edildi.
Aralık 2018 buğday kontratı 0,17 $/bu değer kazanarak 5,50 $/bu seviyesine kadar yükseldi.
Temmuz 2019 buğday kontratı ise 0,13 $/bu değer kazanarak 5,73 $/bu seviyesinden kapandı.

