DIŞ PİYASA YORUMLARI
Soya fasulyesi, pamuk ve buğday fiyatları düşerken; mısır kontratı fiyatı değer kazandı.
Kasım 2016 soya kontratı 12 Nisan 2016 tarihinden itibaren en düşük seviye olan 9,37 $/bu
seviyesine geriledi. Soya üretiminin yüksek olması, güçlü soya talebiyle çekişmeye devam
ediyor ve bu durum fiyatları etkilemeye devam ediyor. Öyle ki, soya fasulyesi piyasasındaki
kırılganlık devam ediyor. Ancak, birincil hasat dönemine doğru ilerlerken, fiyatlarda negatif
yönlü eğilim mevcuttur. Tennessee eyaletinde de soya verimi rakamları geçen yıl ile aynı
olurken, ulusal verim ortalamasının altında kaldı.
Aralık 2016 pamuk kontratı bu hafta içerisinde 65 ile 68 cent arasında dalgalanma gösterdi.
Hasat dönemine yaklaşırken, pamuk kontratı 64 ile 70 cent arasında kalacak gibi görünüyor.
Neyse ki, Tennessee eyaletinde pamuk ürünü %80 oranında çok iyi olarak rapor edildi. ABD
Tarım Bakanlığı tarafından Tennessee eyaletindeki pamuk verim rakamları geçen yılın altında
olarak rapor edildi.
Dolardaki durum bu sonbaharda ekim alanını düşürecektir. Buğday arzı oldukça yüksek
olduğundan ve buğdayda talep rakamları oldukça düşük olduğundan dolayı buğday fiyatları
gerilemeye devam ediyor. Buğdayda üretim miktarının da rekor seviyelerde olması buğday
fiyatlarının da gelecekte yükselme ihtimalini ortadan kaldırıyor.

MISIR
Aralık 2016 mısır kontratı 0,03 $/bu değer kazanarak 3,28 $/bu. seviyesinden kapandı. Teknik
göstergeler Aralık 2016 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta mısırda
Aralık 2016 kontratı 3,14 $/bu. ile 3,29 $/bu. arasında işlem gördü. 26 Ağustos haftası
itibariyle günlük etanol üretiminde azalma ve etanolde kapanış stoklarının artış olduğu rapor
edildi. Bu haftaki rapora göre ekimi yapılan mısırın %75’inin çok iyi durumda olduğu ve
%7’sinde ise problem bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan mısırın %92’sinin tane dolum
aşamasında olduğu ve %60’ında koçan oluşumunun tamamlandığı belirtildi. ABD genelinde
ekimi yapılan mısırın %9’nun olgunlaştığı belirtildi. 19-25 Ağustos arasında mısırda ihracat
satışları geçen haftanın üzerinde 1,7 milyon ton olarak gerçekleşti. İhracat satışlarının ABD
Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %102’si seviyesinde olduğu belirtildi. Mart 2017 mısır
kontratı 4 cent artarak 3,38 $/bu seviyesine yükseldi.

PAMUK
Ekim 2016 pamuk kontratı 0,2 cents/lb değer kaybederek 67,51 cents/lb seviyesine yükseldi.
Düzenlenmiş dünya fiyatları 1,91 cents/lb değer kaybederek 56,9 cents/lb seviyesine geriledi.
Ekim 2016 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor edildi. Ekimi yapılan
pamuğun %48’inin çok iyi durumda bulunduğu ve %16’sında ise problemler bulunduğu rapor
edildi. ABD genelinde pamuğun %95’inde koza görüldüğü belirtildi. Ekimi yapılan
pamukların %23’ünda koza açımı olduğu belirtildi. Aralık 2016 pamuk kontratı 0,24 cent
değer kaybederek 67,79 cents/lb seviyesinden kapandı. Pamukta haftalık ihracat rakamları
geçen haftaya göre artarak 201.100 balya seviyesine yükseldi. Pamukta ihracat rakamları

ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %40’ı seviyesine ulaştı. Mart 2017 pamuk
kontratı 0,25 cent değer kaybederek 68,11 cent/lb seviyesine geriledi.

SOYA FASULYESİ

Kasım 2016 soya kontratı 0,15 $/bu. değer kaybederek 9,52 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Kasım 2016 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Kasım 2016 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 9,37-9,74 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre artarak 1,2 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde
2015/16 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %103’ü seviyesine
geldi. Kasım 2016 soya kontratı ile Aralık 2016 mısır kontratının oranı bu hafta içerisinde
2,51 olarak gerçekleşti. Ekimi yapılan soya fasulyesinin %73’nün çok iyi durumda olduğu ve
%7’sinde ise problemler bulunduğu belirtildi. Ekimi yapılan soya fasulyesinin %5’nin
yapraklarını döktüğü rapor edildi.

BUĞDAY

Aralık 2016 buğday kontratının değeri 0,08 $/bu azalarak 3,99 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Aralık 2016 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Aralık
2016 buğday ve mısır kontratı oranı 1,22 olarak gerçekleşti. İhracat rakamları geçen haftaya
göre artarak 0,65 milyon ton seviyesine geriledi. Buğday ihracat satışları 2016/17 sezonunda
ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %46’sı seviyesine yükseldi. Temmuz 2017 buğday
kontratı 9 cent değer kaybederek 4,46 $/bu seviyesine geriledi. Mart 2017 buğday/mısır oranı
1,25 seviyesinde gerçekleşti. ABD genelinde ekimi yapılan kışlık buğdayın tamamının hasat
sürecinin tamamlandığı açıklandı. Ekimi yapılan baharlık buğdayın da %81’nin hasat edildiği
rapor edildi.
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