DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, soya fasulyesi, pamuk ve buğday piyasaları haftayı yükselişle kapattı. Mısır ve soya
fasulyesi kontratları Aralık’a hızlı bir giriş yaptılar. Mart 2016 mısır kontratı 10 cent artış
gösterdi ve Ocak 2016 soya kontratı 25 cent artış gösterdi. 2016 yılına girerken mısırda yukarı
yönlü momentumu korumak biraz zor olabilir çünkü mısır ihracatı geçen yıllara göre oldukça
geri kalmış durumdadır. Geçen yılın bu dönemlerine göre mısırda ihracat rakamları %23
civarında azalma gösterdi. Toplamda gerçekleşen ihracat rakamlarının ABD Tarım
Bakanlığı’nın yıllık tahminlerine oranı geçen yıl bu dönemlerde %54 civarında iken bu yıl bu
oran %37 seviyesine geriledi. ABD Tarım Bakanlığı Aralık Tarımsal Üretim ve Talep
Raporu’nu 9 Aralık’ta yayınlayacak. Mısırda ihracat ve kullanım rakamları bu rapor için
önemli girdiler olacaktır. Ocak 2016 soya fasulyesi kontratı 23 Kasım’dan itibaren 62 cent
artış gösterdi ki bu artış son 9 gün içerisinde gerçekleşti. Soya yağı fiyatlarındaki artış soya
fasulyesi fiyatlarındaki artışın asıl sebebi olarak görülebilir. 16 Kasım’dan itibaren soya yağı
%18,7 artış gösterirken aynı süreçte soya küspesi %1,7 azalma gösterdi. Ocak 2016 soya
kontratı açısından direnç noktası 9,20 $ olarak düşünülüyor. 2016 yılına girerken soya
fasulyesinde piyasaların yönü Güney Amerika’daki ürünlerin durumuna, ihracat politikasına
ve kur değerine sıkı sıkıya bağlı olacaktır.
Ekim ayının sonundan beri pamuk piyasasında yukarı yönlü hareket göze çarpmaktadır. Mart
2016 kontratı son 2 ay içerisinde 5 cent değer kazanarak 64,71 cent/lb seviyesinde işlem
gördü. 2014 Temmuzundan bu yana pamuk kontratı 58 ile 68 cent arasında işlem görmeye
devam ediyor. Kısa vadede pamuk kontratının bu aralığın dışına çıkması pek olası
görünmüyor. Buğday kontratı aralık ayına az da olsa bir yükselişle başladı. Kasım ayı
içerisinde Mart 2015 buğday kontratı 41 cent değer kaybına uğradı.

MISIR
Mart 2016 mısır kontratı 0,14 $/bu değer kazanarak 3,81 $/bu. seviyesinde kapandı. Teknik
göstergeler Mart 2016 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta mısırda
Mart 2016 kontratı 3,66 $/bu. ile 3,81 $/bu. arasında işlem gördü. 27 Kasım haftası itibariyle
günlük etanol üretiminin azaldığı ve etanolde kapanış stoklarının arttığı rapor edildi. 20
Kasım – 26 Kasım arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre azalarak 0,4
milyon ton seviyesine geriledi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın
tahminlerinin %37’si seviyesine yükseldi. Eylül 2016 mısır kontratı 0,14 $/bu değer
kazanarak 3,96 $/bu seviyesine yükseldi.

PAMUK
Mart 2016 pamuk kontratı 0,78 cents/lb. değer kazanarak 64,71 cents/lb. seviyesine yükseldi.
Teknik göstergeler Mart 2016 pamuk kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Mart 2016
pamuk kontratı 62,28 ile 64,89 cents/lb arasında işlem gördü. Bu süreçte düzenlenmiş dünya
fiyatları 1,06 cents/lb değer kazanarak 47,95 cents/lb seviyesinden kapandı. İhracat rakamları
bir önceki haftaya göre azalarak 80.600 balya seviyesinden kapandı. İhracat rakamları
2015/16 sezonu ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %48’i seviyesinde gerçekleşti.

Ekimi yapılan pamukta hasat edilen pamuk miktarının %80 seviyesine ulaştığı belirtildi.
Aralık 2016 pamuk kontratı 0,72 cents/lb değer kazanarak 65,5 cents/lb seviyesinden kapandı.

SOYA FASULYESİ
Ocak 2016 soya kontratı 0,33 $/bu. değer kazanarak 9,06 $/bu. seviyesine yükseldi. Teknik
göstergeler Ocak 2016 soya kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Ocak 2016 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 8,70-9,06 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre yükselerek 2,5 milyon ton seviyesine ulaştı. Soya fasulyesinde
2015/16 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %71’i seviyesine
yükseldi. Mart 2016 soya kontratı 0,33 $/bu. değer kazanarak 9,08 $/bu. seviyesine yükseldi.

BUĞDAY

Mart 2016 buğday kontratının değeri 0,05 $/bu artarak 4,84 $/bu. seviyesine yükseldi. Teknik
göstergeler Mart 2016 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Mart 2016 buğday
kontratı bu hafta içerisinde 4,65 $/bu ile 4,85 $/bu arasında işlem gördü. Mart 2016
kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,27 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları bir önceki haftaya göre azalarak 0,45 milyon ton seviyesine geriledi. Buğdayda
ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %67’si
seviyesine ulaştı. Mayıs 2016 buğday kontratı 0,11 $/bu. değer kazanarak 4,91 $/bu.
seviyesinden kapandı. Ekimi yapılan buğdayın %55’nin iyi durumda olduğu, %9’unda ise
problemler bulunduğu rapor edildi.
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