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Orta elyaflı pamuk fiyat teklifleri New York’taki keskin değişikliklere bağlı olarak bu hafta
oldukça dalgalıydı. Temmuz / Aralık ayı farkı neredeyse 5 cent’e kadar açıldı. 13 Nisan
haftası boyunca kararlaştırılmamış hazır alımlar artış gösterdi. Temmuz ayındakiler 5 milyon
balyadan fazlaya tekabül ediyor. Çin’in ZCE vadeli işlemler piyasasındaki fiyatlar artış
gösteri. Haftalık iş hacmi arttı. Cotlook’un global pamuk üretim ve tüketimine ilişkin
görüşleri derginin 7 ve 8. sayfalarında yer almaktadır.
Birleşik Devletlerde, ekim dönemi geçen yılın biraz gerisinde olsa da deva ediyor. Barı
Teksas’ın bazı bölümlerindeki arazi çalışmaları kuraklık ve rüzgarlı hava durumundan ötürü
durma aşamasında. Delta ve Güneydoğu kısmında arazi hazırlıkları toplanıyordu ancak son
yağışlar faaliyetleri engelledi. Yunanistan’da ekim süreci uygun hava şartları altında devam
ediyor. Özbekistan mahsullerinin %70’i henüz toprakta. Kazakistan’dan geniş ölçekli bir
ekim bekleniyor. Azerbaycan’daki yetkililer ülkenin pamuk sektörüne bir yeniden canlanma
vaat ettiler. Hindistan’da sezon sonu pamuk çekirdeği teslimatları yavaş bir tempoda devam
etti. Hava tahminleri 2018’de Muson ikliminin etkilerinin normalin üstünde olacağı yönünde.
Pakistan’ın Sindth bölgesinde geliştirilen su arzı neticesinde pamuk ekimleri artacaktır.
Punjab’ta ekimler gelecek aydan önce hız kazanmayacaktır. Çin’in Xinjiang bölgesinde ise
ekimler tamamlandı. Ancak hala bazı bölgelerde devam edildiği de bildirildi. Ülke genelinde
süreç geçtiğimiz sezondan daha yavaş ilerliyor. Arjantin hasadının 1/3’ü geçen hafta toplandı.
Son yağmur bazı bölgelerdeki işleri yavaşlatmış olabilir.
İplik talepleri vadeli işlemlerdeki değişkenliğe bağlı olarak oldukça ihtiyatlıydı.
Türkiye’deki çırçırcılar bir miktar iskontolu ABD ürünlerinden aldılar ancak ana talep yerli
mahsule odaklıydı. Pakistan’dan olan talepler bir şekilde daraldı, fakat az bir miktar parsel de
alıcı bulmaya devam ediyor. Bangladeş’te kıt kanaat geçinen bazı alıcılar, erken teslimat için
büyüme/yetişme sürecine odaklanmış durumdalar. Uzak doğudaki çırçırcılar piyasaya sadece
fiyatlar dibi gördüğünde girmek niyetindeler. 19 Nisanla biten hafta boyunca, ABD orta
elyaflı ihracat satış tescilleri 2017/18 sezonunda net 312.000 balya arttı. Sevkiyatlar 421.400
balya idi. Bu sezon Mısır’ın ihracatlarının neredeyse %60’ı Hindistan’aydı. Yunanistan’ın
Mart ayı ihracatlarının ise yarısı Türkiye’yeydi. Çin’in devlet ihalelerinde yapılan satışlar bir
şekilde yine artış gösterdi. Çin’in Mart ayı ithalatlarının %70’inden fazlası ABD orijinliydi.
Pamuk ipliği piyasasında, Pakistan’ın ihracat talepleri rutin seviyelerdeydi. Yerel imalatçılar
fiyatla buluşma konusunda isteksizdiler. 2017/18 mali yılı boyunca Hindistan tekstili ve
konfeksiyon ihracatının Dolar değeri bir miktar düşüş gösterdi. Mart ayı boyunca Çin’in
pamuk ipliği ithalatları 2017’nin ayına göre düşük seyretti.
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