DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır ve pamuk fiyatları düşerken; soya fasulyesi ve buğday fiyatları haftayı değer kazanarak
kapattı. Genel olarak ihracat satışları son haftalarda gelişim gösterdi ancak henüz ABD Tarım
Bakanlığı’nın yıllık ihracat tahminlerine yaklaşmadı. Şu anda ABD Tarım Bakanlığı’na göre
mısırda ihracat rakamları geçen sezona göre %11, soya fasulyesi ihracat rakamları geçen
sezona göre %8, pamuk ihracat rakamları geçen sezona göre %16 ve buğday ihracat rakamları
geçen sezona göre %9 azalma gösterdi. Ancak, soya fasulyesi haricindeki diğer ürünlerin
ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerini yakalamak için mevcut ihracat hızını geliştirmeleri
gerekmektedir. Doların yüksek olması, Arjantin’in ihracat politikasındaki büyük değişim,
dünya genelindeki hububat, lif pamuk ve yağlı tohum arzının yüksek olması; ABD Tarım
Bakanlığı’nın yeni yayımlanacak olan raporlarda kapanış stoklarını yükseltmesine neden
olacaktır. Piyasalar bu değişime karşı kendilerini ayarlamış durumdalar.

MISIR
Mayıs 2016 mısır kontratı 0,01 $/bu değer kaybederek 3,58 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Mayıs 2016 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta
mısırda Mayıs 2016 kontratı 3,54 $/bu. ile 3,61 $/bu. arasında işlem gördü. 26 Şubat haftası
itibariyle hem günlük etanol üretiminin hem de etanolde kapanış stoklarının azaldığı rapor
edildi. 19 Şubat – 25 Şubat arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre azalarak
0,8 milyon ton seviyesinden kapandı. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın
tahminlerinin %66’sına seviyesine yükseldi. Temmuz 2016 mısır kontratı 1 cent değer
kaybederek 3,63 $/bu seviyesine geriledi. Eylül 2016 mısır kontratı da 1 cent değer kaybetti
ve 3,69 $/bu seviyesine geriledi.

PAMUK
Mayıs 2016 pamuk kontratı 0,42 cents/lb değer kaybederek 57,11 cents/lb seviyesine geriledi.
Mayıs 2016 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu belirtildi. Mayıs 2016
pamuk kontratı bu hafta içerisinde 54,53 cents/lb ile 57,75 cents/lb arasında işlem gördü. Bu
haftaki ihracat rakamları geçen haftaya göre artarak 197.100 balya seviyesine yükseldi.
Pamukta ihracat rakamlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %75’i seviyesine
ulaştığı rapor edildi. Temmuz 2016 pamuk kontratı 0,62 cents/lb değer kaybederek 56,71
cents/lb seviyesinden kapandı. Aralık 2016 pamuk kontratı 0,64 cents/lb değer kaybederek
56,65 cents/lb seviyesinden kapandı.

SOYA FASULYESİ

Mayıs 2016 soya kontratı 0,15 $/bu. değer kazanarak 8,78 $/bu. seviyesine yükseldi. Teknik
göstergeler Mayıs 2016 soya kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Mayıs 2016 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 8,56-8,79 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre azalarak 1,3 milyon ton seviyesine geriledi. Soya fasulyesinde
2015/16 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %92’si seviyesine
yükseldi. Mayıs 2016 soya kontratı ile mısır kontratının oranı bu hafta içerisinde 2,45 olarak

gerçekleşti. Kasım 2016 soya kontratı 15 cent değer kazanarak 8,91 $/bu seviyesinden
kapandı.

BUĞDAY

Mayıs 2016 buğday kontratının değeri 0,08 $/bu artarak 4,60 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Mayıs 2016 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Mayıs
2016 buğday kontratı bu hafta içerisinde 4,42 $/bu ile 4,64 $/bu arasında işlem gördü. Mayıs
2016 kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,28 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları bir önceki haftaya göre artarak 0,4 milyon ton seviyesine yükseldi. Buğdayda
ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %86’sı
seviyesine yükseldi. Temmuz 2016 buğday kontratı 0,07 $/bu. değer kazanarak 4,66 $/bu.
seviyesinden kapandı.
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