HAFTALIK DIŞ PİYASA YORUMLARI
(30 Kasım 2018)
Mısır, pamuk, buğday ve soya fiyatları haftayı yükselişle kapattı.
Hafta boyunca uluslararası ticaretle ilgili problemlerdeki olumlu hava fiyatların yukarı yönlü
hareket etmesini sağladı. Piyasalar 30 Kasım eve Arjantin’de gerçekleşen G-20 zirvesini
yakından takip edecektir. ABD Başkanı Trump ile Çin Cumhurbaşkanı Xi arasında
gerçekleşmesi muhtemel görüşme gelecek hafta içerisinde piyasalara (özellikle soya
fasulyesi) yön verecektir. Olumlu haberler Ocak 2019 soya kontratının 9,00 $/bu seviyesine
çıkmasını sağlayabilecekken olumsuz haberler ise 8,26 $/bu seviyesine kadar düşmesine yol
açabilir.
2018/19 sezonunda mısır, soya fasulyesi ve buğdayda ihracat rakamları ABD Tarım
Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin altında seyrediyor. Pamukta ise ihracat satışları büyük
hızla devam ediyor ve ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %70’i seviyesine ulaşmış
durumdadır. Son 5 yılın ortalamasında ise bu oran %58 seviyesinde gerçekleşmiştir.

MISIR
Mart 2019 mısır kontratının değeri 0,07 $/bu artarak 3,77 $/bu seviyesine yükseldi. Geçen
hafta içinde, Mart 2019 mısır kontratı 3,67 $/bu ile 3,78 $/bu arasında işlem gördü. Teknik
göstergeler Mart 2019 mısır kontratının değerinin azalacağını gösteriyor. 16 Kasım-22 Kasım
arasında mısırda net ihracat satışları 1,24 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 %41’i seviyesine yükseldi. Etanol
üretiminde artış, etanol stoklarında ise azalma olduğu rapor edildi.
Ürün Gelişim Raporu’na ekimi yapılan mısırın %94’ünde hasat sürecinin tamamlandığı rapor
edildi. Aralık 2019 mısır kontratı 0,04 $/bu değer kazanarak 3,99 $/bu seviyesine yükseldi.

PAMUK
Mart 2019 pamuk kontratı 1,69 cents/lb değer kazanarak 78,91 cents/lb seviyesine yükseldi.
Mart 2019 pamuk kontratı geçen hafta 77,18 cents/lb ile 79,32 cents/lb arasında işlem
görmeye devam etti. Mart 2019 pamuk kontratının değer kazanma eğiliminde olduğu rapor
edildi. Pamukta ihracatçılar tarafından rapor edilen net satış rakamları %16 oranında azalarak
126.100 balya seviyesine geriledi. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın
2018/19 sezonu tahminlerinin %70’i seviyesindedir.
Ürün Gelişim Raporu’na göre ekimi yapılan pamuğun %70’inde hasat sürecinin tamamlandığı
rapor edildi. Aralık 2019 pamuk kontratı da 0,48 cents/lb değer kazanarak 77,03 cents/lb
seviyesine yükseldi.

SOYA FASULYESİ
Ocak 2019 soya kontratının değeri 0,13 $/bu artarak 8,94 $/bu. seviyesine yükseldi. Ocak
2019 soya kontratı 8,57 $/bu ile 8,96 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Ocak
2019 soya kontratının değerinin artacağını gösteriyor. Kasım 2019 soya fasulyesi ve Aralık
2019 mısır kontratı oranı 2,35 olarak gerçekleşti. İhracatçılar tarafından rapor edilen net satış
rakamları beklentiler seviyesinde olarak 0,61 milyon ton gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları da bir önceki haftaya göre %20 oranında artış gösterdi. Soya fasulyesinde ihracat
satışları, ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %45’i seviyesindedir.
Ürün Gelişim Raporu’na göre ABD genelinde ekimi yapılan soya fasulyesinin %94’ünün
hasat edildiği rapor edildi. Kasım 2019 soya kontratı 0,09 $/bu değer kazanarak 9,39 $/bu
seviyesine yükseldi.

BUĞDAY
Mart 2019 buğday kontratının değeri 0,08 $/bu artarak 5,15 $/bu seviyesine yükseldi. Mart
2019 buğday kontratı 5,04 $/bu ile 5,19 $/bu arasında işlem gördü. Teknik göstergeler Mart
2019 buğday kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğunu belirtiyor. Mart 2019 buğday
ve mısır kontratı oranı 1,37 seviyesinde gerçekleşti. Buğdayda net satış rakamları beklentiler
seviyesinde ve 0,32 milyon ton olarak gerçekleşti. İhracat rakamlarında geçen haftaya göre
%50 oranında artış yaşandı. Buğdayda ihracat rakamlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın
tahminlerinin %54’ü seviyesine ulaştığı rapor edildi. Kışlık buğdayın %95’inin ekiminin
tamamlandığı ve %86’sının filizlendiği belirtildi. Ürün Gelişim Raporu’na göre ekimi yapılan
kışlık buğdayın %55’inin çok iyi durumda olduğu ve %13’ünde problemler bulunduğu rapor
edildi.
Temmuz 2019 buğday kontratı 0,07 $/bu değer kazanarak 5,27 $/bu seviyesinden kapandı.

