HAFTALIK DIŞ PİYASA YORUMLARI
(28 Eylül 2018)
Mısır, soya fasulyesi, buğday ve pamuk fiyatları değer kaybetti.
Cuma günü, ABD Tarım Bakanlığı, 3 aylık Hububat Stokları Raporu’nu yayımladı. Eylül
raporu, 2017/18 sezonunun sonundaki mısır ve soya fasulyesi stokları ile 1 Eylül itibariyle
oluşan buğday stokları hakkında bilgi veriyordu.
1 Eylül itibariyle, mısır stokları geçen yıla göre %7 oranında azaldı, Eylül ayında yayımlanan
rapordaki beklentilerin ise %10 üzerinde gerçekleşti. Soya fasulyesi stokları ise geçen yıla
göre %45 oranında artış gösterdi. Yayımlanan rapora göre buğday stoklarında geçen yıla göre
%5 oranında artış olduğu rapor edildi. Genel olarak, yayımlanan rapor fiyatlarda negatif yönlü
hareket meydana getirdi.
Piyasaların rapor için gösterdiği tepkiye göre, mısır kontratlarında 8-9 cents/bu, soya fasulyesi
kontratlarında 9-10 cents/bu ve buğday fiyatlarında 3-4 cents/bu değer kaybı yaşandı.
Piyasalardaki bu hareketlilik mısır ve soya fasulyesindeki önceki kazanımları da dengelerken
buğday kontratlarının haftalık olarak 12-15 cents/bu değer kaybı yaşamasını sağladı. Mısır ve
soya fasulyesi kontratlarının yükseliş trendine mi gireceği yoksa ters yöne dönüp en düşük
fiyatlar seviyesine mi gerileyeceği konusu büyük merak uyandırıyor. Hasat dönemi devam
ederken gelecek haftanın başındaki fiyat hareketlerinin hangi yönde olacağı konusu önemli
olacaktır.
Aralık 2018 pamuk kontratı daha da değer kaybederek destek noktası olan 75,9 cents/lb
seviyesini test etmeye başladı.

MISIR
Aralık 2018 mısır kontratının değeri 0,01 $/bu azalarak 3,56 $/bu seviyesine geriledi. Geçen
hafta içinde, Aralık 2018 mısır kontratı 3,54 $/bu ile 3,66 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler Eylül 2018 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. 14 Eylül-20 Eylül
arasında mısırda net ihracat satışları 1,70 milyon ton olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
İhracat satışları geçen haftaya göre %26 oranında artış gösterdi. Mısır ihracat satışları, ABD
Tarım Bakanlığı’nın 2018/19 sezonu tahminlerinin %30’u seviyesine yükseldi. Etanol
üretiminde ve etanol stoklarında azalma olduğu rapor edildi.
Ürün Gelişim Raporu’na göre ekimi yapılan mısırın %69’unun çok iyi durumda olduğu,
%12’sinde ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan mısırın %97’sinin çentik
oluşturma aşamasında olduğu rapor edildi. Ekimi yapılan mısırın %72’sinin olgunlaştığı
belirtildi. Ekimi yapılan mısırın %16’sında hasat sürecinin tamamlandığı rapor edildi. Mart
2019 mısır kontratı da 0,01 $/bu değer kazanarak 3,68 $/bu seviyesine geriledi. Aralık 2019
mısır kontratı 0,02 $/bu değer kaybederek 3,91 $/bu seviyesine geriledi.

PAMUK
Aralık 2018 pamuk kontratı 2,76 cents/lb değer kaybederek 76,37 cents/lb seviyesine geriledi.
Aralık 2018 pamuk kontratı geçen hafta 76,27 cents/lb ile 78,42 cents/lb arasında işlem
görmeye devam etti. Aralık 2018 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor
edildi. Pamukta ihracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları %7 oranında azalarak
138.900 balya seviyesinde gerçekleşti. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın
2018/19 sezonu tahminlerinin %62’si seviyesindedir.
Ürün Gelişim Raporu’na göre ekimi yapılan pamuğun %39’unun çok iyi durumda olduğu,
%29’unda ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan pamuğun %58’inin koza
açımı evresinde olduğu ve %16’sında ise hasat sürecinin tamamlandığı belirtildi. Mart 2019
pamuk kontratı 2,22 cents/lb değer kaybederek 77,29 cents/lb seviyesine geriledi.

SOYA FASULYESİ
Kasım 2018 soya kontratının değeri 0,02 $/bu azalarak 8,45 $/bu. seviyesine geriledi. Kasım
2018 soya kontratı 8,37 $/bu ile 8,59 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Kasım
2018 soya kontratının değerinin azalacağını gösteriyor. Kasım 2018 soya fasulyesi ve Aralık
2018 mısır kontratı oranı 2,37 olarak gerçekleşti. İhracatçılar tarafından rapor edilen net satış
rakamları beklentilerin üzerinde olarak 0,87 milyon ton gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları da bir önceki haftaya göre %2 oranında artış gösterdi. Soya fasulyesinde ihracat
satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %34’u seviyesindedir.
Ürün Gelişim Raporu’na göre ABD genelinde ekimi yapılan soya fasulyesinin %68’inin çok
iyi durumda olduğu, %10’unda ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan soya
fasulyesinin %71’inin yapraklarını döktüğü ve %14’ünde ise hasat sürecinin tamamlandığı
belirtildi. Kasım 2019 soya fasulyesi / Aralık 2019 mısır kontratı oranı haftanın sonunda 2,33
olarak belirlendi. Ocak 2019 soya kontratı 0,02 $/bu değer kaybederek 8,59 $/bu seviyesine
geriledi.

BUĞDAY
Aralık 2018 buğday kontratının değeri 0,12 $/bu azalarak 5,09 $/bu seviyesine geriledi. Aralık
2018 buğday kontratı 5,22 $/bu ile 5,64 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Aralık
2018 kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğunu belirtiyor. Aralık 2018 buğday ve mısır
kontratı oranı 1,43 seviyesinde gerçekleşti. Buğdayda net satış rakamları beklentilerin
üzerinde ve 0,60 milyon ton olarak gerçekleşti. İhracat rakamlarında geçen haftaya göre %54
oranında artış yaşandı. Buğdayda ihracat rakamlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın
tahminlerinin %39’u seviyesine ulaştığı rapor edildi. Kışlık buğdayın %28’inin ekiminin
tamamlandığı belirtildi.
Aralık 2018 buğday kontratı 0,22 $/bu değer kaybederek 5,09 $/bu seviyesine kadar geriledi.
Temmuz 2019 buğday kontratı ise 0,15 $/bu değer kaybederek 5,40 $/bu seviyesinden
kapandı.

