Pamuk Fiyat Tanımları
Aylık Ekonomik Bülten Eki
Pamuk pazarı son derece küreseldir ve her yıl global pamuk hasatlarının üçte birinden fazlası uluslararası sevkiyata
tabi olmaktadır. Küresel Pazar olduğundan Aylık Ekonomik Bülten’de birkaç uluslarası pamuk fiyatları takip
edilmektedir. Bu fiyatların her biri pamuğun değerini belirtirken bunların verdiği anlamlar arasında farklar bulunmakta
ve bu dökümanın amacı bu fiyatların ne temsil ettiğine dair kısa açıklama getirmektir.

NEW YORK VADELİ İŞLEMLER
New York Vadeli İşlemler ABD pamuk vadeli işlemler borsasını ifade etmektedir. Çoğu emtia vadeli piyasalarda
işlem görmektedir ve farkli emtiaların farkli kontrat ayları bulunmaktadır veya kontrat ile temsil edilen emtianın vade
tarihi olan aylar. New York vadeli işlemler borsasında beş kontrat ayı bulunmakta (Mart, Mayıs, Temmuz, Ekim ve
Aralık).Kontrat ayları piyasa katılımcısının gelecekteki belirli bir ayda teslim edilecek pamuk için satış/alış fiyatını
temsil eder (örneğin: Mart kontratı piyasa katılımcısının Mart ayında teslim edilecek pamuğun alış/satış fiyatını
temsil eder.). “Nearby” terimi is en yakın zamanda vadesi dolacak olan kontratı temsil eder. Örneklendirmek adına,
Ocakta, nearby fiyat Mart kontratını belirtir. Nisan ayında “nearby” veya en yakın vadeli kontrat Mayıs kontratına
işaret tmektedir. En yakın vadeli kontratın fiyatının önemi, bu fiyatla belirtilen pamuğun teslimatı yakın zamanda
olacaktır ve bu yakın vadeli fiyat piyasanın hemen yüklenecek elyafın kıymet takdirine yaklaşmasıdır.

A ENDEKS
A Endeksi Cotlook isimli ticari grup tarafından 1960’dan beri yayınlanmakta olup “dünya pamuk fiyatı”’nı temsil ettiği
değerlendirilmektedir. Bu fiyat pamuk tüccarlarının günlük anketlerine dayanmakta olup uluslararası tüccarların teklif
ettiği ve dünya elyafının coğunun iplik şekline eğirildiği Uzak Doğudaki iplikçilere sevkedilecek ihracat fiyatlarınnı
ortalaması olarak tanımlanmaktadır. Sadece “orta sınıf” pamuk elyafı A Endeks olan ortalamaya katılabilirken dünya
çapında şu anda katılmaya uygun görülen sadece 16 farkli pamuk türü bulunmaktadır. Ancak, belirli kısıtlamalarla
sadece beş en ucuz hak sahibi tür A Endeks ortlamasını oluşturmak için kullanılmaktadır. Ortalamada en ucuz
değerleri kullanmanın arkasındaki neden ucuz opsiyonların daha fazla yoğun alınıp satıldığı beklentisidir. Buna bağlı
olarak ucuz türlerin fiyat ortalaması global pazardaki işlemleri daha iyi yansıtabilir. A Endeks New York vadeli
işlemlerden iki sebeple daha yüksek olma eğilimindedir 1) A Endeks ile temsil edilen pamuğun kalitesinin New York
vadeli işlemler borsasında temsil edilen kaliteden biraz daha iyi olması ve 2) A Endeks fiyatları Uzak Doğu’ya
yapilan sevkiyatları içermektedir.

ÇİN PAMUK (CC) ENDEKSİ
Çin Pamuk (CC) Endeksi Çin içindeki pamuğun fiyatlarını ifade etmektedir. Çin pamuğunun Çinli tüccarlar tarafından
Çin’deki işletmelere teslim edilmek üzere yapılan tekliflerin basit ortalamasıdır. Farklı pamuk kalitelerinin değerlerini
yansıtan fiyatların birkaç farkli CC endeksi bulunmaktadır. En sık fiyat verilen CC Endeksi 328 kalite kodu içindir. CC
Endeks (328) Çin hükümetinin rezerv sistemi tarafından satın alma için tetikleme olarak kullanılmakta olup Aylık
Ekonomik Bülten’de takip edilen endekstir.

HİNDİSTAN ve PAKİSTAN SPOT PAZARLARI
Spot fiyatlar pamuğun nakite anında değiş tokuş edildiği değerleri ifade etmektedir. Dünyadaki en aktif spot
pazarların bazıları Hindistan ve Pakistan'da bulunmaktadır. Bu pazarlardaki günlük ortalama fiyatlar bu ülkelerdeki
pamuk organizasyonları tarafından rapor edilmektedir. Sırası ile Uzak Doğu ve Çin işletmelerine teslimatlar dahil
fiyatları belirten A Endeks ve CC Endeks’ten farklı olarak, bu değerler herhangi bir teslimat maliyetini
içermemektedir.
Dünya pamuk pazarı hakkında daha detaylı bilgi için Cotton Incorporated’ın eğitici podcast dizisini buradan dinleyebilirsiniz.

