DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, soya fasulyesi, pamuk ve buğday fiyatları haftayı değer kaybıyla kapattı. Hasat dönemi
devam ettiği şu süreçte fiyatlar düşük seviyelerde devam ediyor. Geçen yıl bu zamanlara
oranla mısır ve pamuk kontratı neredeyse aynı seviyelerde bulunurken soya fasulyesi ve
buğday kontratları geçen yıla oranla daha düşük seviyelerde işlem gördü. 2014 yılında Aralık
mısır kontratı 1 Ekim’de 3,18 $/bu. seviyeyle en düşük düzeyi gördü. Aralık pamuk kontratı
ise 20 Kasım’da 57,84 cents/lb düzeye geriledi ve bu düzey 2014 yılındaki en düşük
seviyeydi. Aralık buğday kontratı da 25 Eylül’de 4,66 $/bu. olarak en düşük seviyesindeydi.
2015 yılında mevcut kontratlarda en düşük seviyeler mısırda (3,57 $/bu.), soya fasulyesinde
(8,55 $/bu.), buğdayda (4,63 $/bu.) ve pamukta (61,20 cents/lb) olarak gerçekleşti. Bu yılki
hasat miktarının yüksek olduğu, mevcut global ekonomik durumlar, Doların diğer kurlara
göre güçlü olduğu ve hububat, yağlı tohumlar ve pamuk stoklarının çok yüksek olduğu
düşünüldüğü zaman 2015 yılı için emtia ürünleri açısından daha düşük değerler
görmeyeceğimizi söyleyebiliriz. Fiyatların daha ne kadar gerileyeceği hasat dönemindeki
hava durumuna, Çin’deki ekonomik koşullara ve mevcut verim, üretim rakamlarına bağlı
olacaktır. Gelecek Cuma yayımlanacak olan ABD Üretim Raporu ve Dünya Üretim, Arz ve
Talep Raporu piyasaların yönünü tayin etmeye yardımcı olacak üretim ve arz rakamlarına
ilişkin güncel veriler sağlayacaktır.

MISIR
Aralık 2015 mısır kontratı 0,12 $/bu. azalarak 3,63 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Eylül 2015 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta mısırda
Eylül 2015 kontratı 3,60 $/bu. ile 3,77 $/bu. arasında işlem gördü. 28 Ağustos haftası
itibariyle günlük etanol üretiminin azaldığı ve etanolde kapanış stoklarının arttığı rapor edildi.
21 Ağustos – 27 Ağustos arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre artarak 1,2
milyon ton seviyesine yükseldi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın
tahminlerinin %101’i seviyesinde devam ediyor. Ekimi yapılan mısırın %68’nin çok iyi
durumda olduğu, %10’unda ise problemler olduğu belirtildi. Ekimi yapılan mısırın tane
dolum aşamasına gelen ürünlerin oranının %92 seviyesine ulaştığı belirtildi. Tane oluşum
oranının %60 seviyesine ulaştığı rapor edildi. Mart 2016 mısır kontratı 12 cents değer
kaybederek 3,74 $/cents seviyesine geriledi.

PAMUK
Aralık 2015 pamuk kontratı 0,38 cents/lb. değer kaybederek 62,62 cents/lb. seviyesine
geriledi. Teknik göstergeler Aralık 2015 pamuk kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor.
Aralık 2015 pamuk kontratı 62,11 ile 63,53 cents/lb arasında işlem gördü. Bu süreçte
düzenlenmiş dünya fiyatları 1,61 cents/lb değer kaybederek 46,6 cents/lb seviyesine geriledi.
İhracat rakamları bir önceki haftaya göre artarak 153.100 balya seviyesinde gerçekleşti.
İhracat rakamları 2015/16 sezonu ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %29’u seviyesinde
gerçekleşti. ABD genelinde ekimi yapılan pamuğun %54’nün çok iyi durumda olduğu,

%11’inde ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan pamukta koza açım oranının
%22 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Aralık 2016 pamuk kontratı 1,26 cents/lb değer
kaybederek 61,84 cents/lb seviyesinden kapandı.

SOYA FASULYESİ
Kasım 2015 soya kontratı 0,19 $/bu. değer kaybederek 8,66 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Kasım 2015 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Haftanın sonunda
soya fasulyesi/mısır fiyat oranı 2,39 olarak gerçekleşti. Haftalık ihracat rakamı bir önceki
haftaya göre azalarak 0,15 milyon ton seviyesine geriledi. Soya fasulyesinde 2014/15 sezonu
ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %102’si seviyesinde gerçekleşti.
Ekimi yapılan soya fasulyesinin %63’nün çok iyi durumda olduğu, %11’inde ise problemler
bulunduğu belirtildi. Soya fasulyesinin %11’nin çiçeklerinde dökülme olduğu rapor edildi.
Ocak 2016 soya kontratı 0,21 $/bu. değer kaybederek 8,69 $/bu. seviyesine geriledi.

BUĞDAY
Aralık 2015 buğday kontratının fiyatı 0,16 $/bu değer kaybederek 4,67 $/bu. seviyesinden
kapandı. Teknik göstergeler Aralık 2015 buğday kontratının fiyatının düşeceğini gösteriyor.
Aralık 2015 buğday kontratı bu hafta içerisinde 4,63 $/bu ile 4,91 $/bu arasında işlem gördü.
Aralık 2015 kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,29 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki
ihracat rakamları bir önceki haftaya göre artarak 0,5 milyon ton seviyesine yükseldi.
Buğdayda ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin
%40’ı seviyesine ulaştı. Baharlık buğdayın %88’nin hasadının tamamlandığı rapor edildi.
Mart 2016 buğday kontratı 0,15 $/bu değer kaybederek 4,76 $/bu. seviyesinden kapandı.
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