HAFTALIK DIŞ PİYASA YORUMLARI
(27 Ekim 2017)
Mısır, pamuk ve buğday fiyatları yükselirken; soya fasulyesi haftayı değer kaybıyla kapattı.
Bu hafta Dolar kuru değer kazanmaya devam etti. Doların değer kazanması ABD’nin tarımsal
ihracatı açısından olumsuz bir durum olarak yorumlanabilir.
Aralık 2017 mısır kontratının değeri Eylül ayının ortasından itibaren 3,42 $/bu ile 3,58 $/bu
arasında seyretti. Mısır fiyatlarında inanılmaz derecede bir artış yakın vadede pek olası
görünmüyor; ancak, fiyatların bir taban seviyesi bularak hasat sonrası fiyat dalgalanmasından
faydalanması gerekiyor.
Kasım 2017 soya fasulyesi kontratı iki hafta üst üste değer kaybıyla kapandı. Ekim ayına ait
Dünya Tarımsal Arz ve Talep Raporu’nun yayımlanmasından beri, soya kontratı rapor
öncesindeki seviyeye geri döndü. Soya kontratı, Ağustos ayının ortasından itibaren yükseliş
trendini sürdürdü.
Pamuk kontratı, Harvey ve Irma kasırgalarından sonra yönünü seçme konusunda arayış
içerisinde devam ediyor. Kasırgalarından sonra, pamuk kontratı 66,84 cents/lb ile 70,22
cents/lb arasında işlem görmeye devam etti. Pamuk ihracatı için en olumlu gelişme, ihracat
satışlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın %60’ı seviyesine ulaşması oldu. Yılın bu zamanlarında
son 5 yılın ortalaması ise %45 seviyesindeydi. Artan ihracat satışları, artan pamuk üretim
rakamlarını dengelemeye yardımcı olacaktır.

MISIR
Aralık 2017 mısır kontratı 0,04 $/bu değer kazanarak 3,48 $/bu seviyesine yükseldi. Geçen
hafta içinde, Aralık 2017 mısır kontratı 3,43 $/bu ile 3,55 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler Aralık 2017 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. ABD genelinde
ekimi yapılan mısırın %96’sının fizyolojik olgunluğa ulaştığı evrede (R6 evresinde) olduğu
rapor edildi. Hasadı tamamlanan mısırın oranın ise %38 seviyesine yükseldiği belirtildi.
Ekimi yapılan mısırın %66’sının çok iyi durumda olduğu %11’inde ise problemler bulunduğu
açıklandı.
13 Ekim-19 Ekim tarihleri arasında mısırda ihracatçılar tarafından rapor edilen net satışlar
1,28 milyon ton seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentilerinin üzerindeydi. İhracat
rakamları ise bir önceki haftaya göre artış göstererek 0,65 milyon ton seviyesine yükseldi.
Mısır ihracat satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın 2017/18 sezonu tahminlerinin %35’i
seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki haftaya göre etanol üretiminde artış ve etanol stoklarında
da azalma yaşandığı rapor edildi.

PAMUK
Aralık 2017 pamuk kontratı 1,32 cents/lb değer kazanarak 68,20 cents/lb seviyesine yükseldi.
Aralık 2017 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor edildi. Pamukta
ihracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları geçen haftaya göre artarak 289.100
balya seviyesine yükseldi. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki haftaya göre artarak
94.700 balya seviyesine yükseldi. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın
2017/18 sezonu tahminlerinin %60’ı seviyesine ulaştı.
ABD genelinde ekimi yapılan pamuğun %87’sinin koza açımı evresinde olduğu ve %37’sinin
de hasadının tamamlandığı rapor edildi. Ekimi yapılan pamuğun %56’sının çok iyi durumda
olduğu, %14’ünde ise problemler bulunduğu rapor edildi. Mart 2018 pamuk kontratı 1,34
cents/lb değer kazanarak 68,11 cents/lb seviyesine yükseldi.

SOYA FASULYESİ
Kasım 2017 soya kontratı 0,03 $/bu. değer kaybederek 9,75 $/bu. seviyesine geriledi. Kasım
2017 soya kontratı 9,69 $/bu ile 9,83 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Kasım
2017 soya kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. ABD genelinde ekimi yapılan soya
fasulyesinin %97’sinin yapraklarını döktüğü ve %70’inde ise hasat dönemini tamamladığı
rapor edildi.
İhracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları beklentilerin üzerinde olarak 2,13
milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat rakamları da bir önceki haftaya
göre artış göstererek 2,52 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde ihracat rakamları
ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %46’sı seviyesine yükseldi. Ocak 2018
soya kontratı 0,03 $/bu değer kaybederek 9,86 $/bu seviyesine geriledi.

BUĞDAY
Aralık 2017 buğday kontratının değeri 0,01 $/bu artış göstererek 4,27 $/bu seviyesine
yükseldi. Aralık 2017 buğday kontratı 4,23 $/bu ile 4,43 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler Aralık 2017 kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor edildi. Buğdayda
ihracatçılar tarafından rapor edilen net satış miktarı beklentiler seviyesinde ve 0,36 milyon ton
olarak gerçekleşti. İhracat rakamı bir önceki haftaya göre azalarak 0,12 milyon ton seviyesine
geriledi. Buğdayda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %57’si
seviyesinde gerçekleşti.
Aralık 2017 dönemine ait buğday/mısır oranı 1,23 olarak gerçekleşti. ABD genelinde kışlık
buğday ekiminin %75’inin tamamlandığı ve ekimi yapılan kışlık buğdayın %52’sinin
filizlendiği rapor edildi. Mart 2018 buğday kontratının değeri 0,01 $/bu artarak 4,45 $/bu
seviyesine yükseldi.

