DIŞ PİYASA YORUMLARI
Buğday yükselirken soya fasulyesi haftayı değer kaybıyla kapattı. Pamuk ve mısır fiyatları
dalgalı bir seyir izlediler. Mısır ve soya fasulyesi kontratları yatay olarak işlem görmeye
devam ettiler. Aralık 2015 pamuk kontratı 59,5-61,5 cent arasında işlem görmeyi sürdürdü
ancak uzmanlar pamukta 62-68 cent arasına doğru yükselme olma ihtimali olduğunu dile
getirdiler. Bu hafta Temmuz 2016 buğday kontratı kısa vadedeki yukarı yönlü trendini
sürdürdü. Temmuz 2016 buğday kontratı en düşük seviyesinin 50 cent üzerine çıktı.
Hasat dönemi fiyatları geçen sene ile karşılaştırıldığı zaman, 1 Ekim’de soya fasulyesinde
Kasım kontratı geçen yıla göre 39 cent değer kaybederek 8,77 cent/bu seviyesinde gerçekleşti.
Aralık mısır kontratı ise geçen yıla göre 67 cent değer kazanarak 3,88 cent/bu seviyesine
yükseldi. Aralık pamuk kontratı da geçen yıla göre 1,56 cent/lb değer kaybederek 60,6 cent/lb
seviyesine geriledi. Temmuz buğday kontratı geçen yıla göre 20 cent değer kazanarak 5,29
cent/bu seviyesine yükseldi.
ABD Tarım Bakanlığı 30 Eylül’de Çeyreklik Hububat Stokları Raporu’nu yayımladı. 2014/15
sezonunda mısır ve soya fasulyesi kapanış stokları daha önceki tahminlerin biraz altında
olmasına rağmen beklentiler düzeyinde kalmaya devam etti. Soya fasulyesinde arz rakamları
arttı.

MISIR
Aralık 2015 mısır kontratı değişmeyerek 3,89 $/bu. seviyesinde kaldı. Teknik göstergeler
Aralık 2015 mısır kontratının fiyatının yükseleceğini gösteriyor. Bu hafta mısırda Aralık 2015
kontratı 3,83 $/bu. ile 3,94 $/bu. arasında işlem gördü. 25 Eylül haftası itibariyle günlük
etanol üretiminin arttığı ve etanolde kapanış stoklarının azaldığı rapor edildi. 18 Eylül – 24
Eylül arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre artarak 0,95 milyon ton
seviyesine yükseldi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %22’si
seviyesine yükseldi. Ekimi yapılan mısırın %68’nin çok iyi durumda olduğu, %10’unda ise
problemler olduğu belirtildi. Tane oluşum oranının %97 seviyesine ulaştığı rapor edildi.
Ekimi yapılan mısırın %71’nin olgunlaştığı rapor edildi. Mart 2016 mısır kontratı 1 cent değer
kaybederek 3,99 $/bu seviyesine geriledi.

PAMUK
Aralık 2015 pamuk kontratı 0,5 cents/lb. değer kaybederek 60,14 cents/lb. seviyesine geriledi.
Teknik göstergeler Aralık 2015 pamuk kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Aralık
2015 pamuk kontratı 59,9 ile 61,57 cents/lb arasında işlem gördü. Bu süreçte düzenlenmiş
dünya fiyatları 0,29 cents/lb değer kaybederek 44,32 cents/lb seviyesine geriledi. İhracat
rakamları bir önceki haftaya göre azalarak 70.500 balya seviyesinde gerçekleşti. İhracat
rakamları 2015/16 sezonu ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %33’ü seviyesinde
gerçekleşti. ABD genelinde ekimi yapılan pamuğun %50’sinin çok iyi durumda olduğu,

%13’ünde ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan pamukta koza açım oranının
%69 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Aralık 2016 pamuk kontratı 0,02 cents/lb değer
kazanarak 60,78 cents/lb seviyesinden kapandı.

SOYA FASULYESİ
Kasım 2015 soya kontratı 0,15 $/bu. değer kaybederek 8,74 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Kasım 2015 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Haftanın sonunda
soya fasulyesi/mısır fiyat oranı 2,25 olarak gerçekleşti. Haftalık ihracat rakamı bir önceki
haftaya göre artarak 0,8 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde 2015/16 sezonu
ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %44’ü seviyesinde gerçekleşti.
Ekimi yapılan soya fasulyesinin %62’sinin çok iyi durumda olduğu, %12’sinde ise problemler
bulunduğu belirtildi. Soya fasulyesinin %74’nün çiçeklerinde dökülme olduğu rapor edildi.
Ekimi yapılan soya fasulyesinin %21’nin hasadının tamamlandığı rapor edildi. Ocak 2016
soya kontratı 0,15 $/bu. değer kaybederek 8,78 $/bu. seviyesine geriledi.

BUĞDAY
Aralık 2015 buğday kontratının değeri 0,06 $/bu artarak 5,13 $/bu. seviyesine yükseldi.
Teknik göstergeler Aralık 2015 buğday kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Aralık
2015 buğday kontratı bu hafta içerisinde 4,98 $/bu ile 5,23 $/bu arasında işlem gördü. Aralık
2015 kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,32 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları bir önceki haftaya göre azalarak 0,6 milyon ton seviyesine geriledi. Buğdayda
ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %46’sı
seviyesine ulaştı. Mart 2016 buğday kontratı 0,04 $/bu değer kazanarak 5,19 $/bu.
seviyesinden kapandı. ABD genelinde kışlık buğdayın %31’nin ekiminin tamamlandığı ve
%7’sinin filizlendiği rapor edildi.
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