DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır fiyatı yükselirken; pamuk ve soya fiyatı değer kaybı yaşadı ve buğday piyasası yatay
seyir izledi. Cuma günü, ABD Tarım Bakanlığı Ekim Tahminleri ve Hububat Stokları
Raporu’nu yayımladı. Raporun yayımlanmasıyla birlikte pamuk ve soya fasulyesi değer
kaybederken, mısır ve buğday fiyatları yükseldi.
1 Mart itibariyle ABD’de mısır stoku tahminlerinin 2016 yılına göre %10 oranında artış
gösterdiği belirtildi. Aynı tarih itibariyle soya fasulyesinde stok tahminlerinin 2016 yılına
göre %13 artış gösterdiği ve buğdayda stok tahminlerinin aynı şekilde %21 oranında artış
gösterdiği rapor edildi.
2016 yılına göre mısırda ekim alanları tahminlerinin %4 oranında azaldığı, soya fasulyesinde
ekim alanları tahminlerinin %7 oranında arttığı, pamukta ekim alanları tahminlerinin %19
oranında arttığı ve buğdayda ekim alanları tahminlerinin %8 oranında azaldığı rapor edildi.
Temel ürünlerde ABD genelinde ekim alanlarının 2016 yılına göre %1 oranında azaldığı
belirtildi.

MISIR
Mayıs 2017 mısır kontratı 0,08 $/bu. değer kazanarak 3,64 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Mayıs 2017 mısır kontratının fiyatının yatay seyredeceğini gösteriyor. Bu
hafta mısırda Mayıs 2017 kontratı 3,54 $/bu. ile 3,66 $/bu. arasında işlem gördü. 17-23 Mart
haftasında mısırda ihracat satışları geçen haftaya göre artış göstererek 1,90 milyon ton
seviyesine yükseldi. İhracat satışlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın 2016/17 sezonu
tahminlerinin %84’ü seviyesinde olduğu belirtildi. Aralık 2017 mısır kontratının değeri 0,09
$/bu artarak 3,88 $/bu seviyesine yükseldi.

PAMUK
Mayıs 2017 pamuk kontratı 0,14 cents/lb değer kaybederek 77,33 cents/lb seviyesine geriledi.
Mayıs 2017 pamuk kontratı 75,80 cents/lb ve 77,73 cents/lb arasında işlem görürken,
düzenlenmiş dünya fiyatları 0,23 cents/lb değer kaybederek 68,03 cents/lb seviyesine geriledi.
Mayıs 2017 pamuk kontratının değer kazanma eğiliminde olduğu rapor edildi. Pamukta
haftalık ihracat rakamları geçen haftaya göre artarak 394.000 balya seviyesine yükseldi.
Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %101’i
seviyesinde gerçekleşti. Aralık 2017 pamuk kontratı 1,4 cents/lb değer kaybederek 74,09
cent/lb seviyesine geriledi.

SOYA FASULYESİ
Mayıs 2017 soya kontratı 0,29 $/bu. değer kaybederek 9,46 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Mayıs 2017 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Mayıs 2017 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 9,44-9,78 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre artarak 0,95 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde
2016/17 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %99’u seviyesine

yükseldi. Kasım 2017 soya kontratı ile Aralık 2017 mısır kontratının oranı bu hafta içerisinde
2,46 olarak gerçekleşti.

BUĞDAY
Mayıs 2017 buğday kontratının değeri 2 cent/bu değer kazanarak 4,26 $/bu. seviyesinden
kapandı. Teknik göstergeler Mayıs 2017 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor.
Mayıs 2017 buğday ve mısır kontratı oranı 1,17 olarak gerçekleşti. İhracat rakamları geçen
haftaya göre azalarak 0,60 milyon ton seviyesine geriledi. Buğday ihracat satışları 2016/17
sezonunda ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %95’i seviyesinde gerçekleşti. Temmuz
2017 buğday kontratı değişmeyerek 4,39 $/bu seviyesinden kapandı.

DR. AARON SMITH
TENNESSEE ÜNİVERSİTESİ, ABD
31 MART 2017 (HAFTALIK ÜRÜN YORUMLARI)

