DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, pamuk ve soya fasulyesi fiyatları değer kaybederken buğday fiyatı değer kazandı. Ekim
ayında Aralık 2015 mısır kontratı 3,87 $/bu seviyesinden 0,05 $/bu değer kaybı yaşayarak
3,82 $/bu seviyesine geriledi. Mısırda tahmini üretim rakamlarının artması ve azalan ihracat
rakamları fiyatların düşmesindeki temel nedenler arasında gösterilebilir. Doların değerinin ve
mısırda global stokların yüksek olması mısırda ABD’nin ihracat rakamlarının yükselmesini
engelleyen en önemli etmenler olarak rapor edildi. Şu anda mısırda ihracat rakamları geçen
yıl bu dönemlere göre %26 azalma gösterdi ki bu durum uzmanların çoğunda Kasım Dünya
Tarımsal Arz ve Talep Raporu’nda ABD mısır ihracatında negatif yönlü bir revizyon olacağı
kuşkusu uyandırdı.
Soya fasulyesinde ihracat satışları bu hafta %61 değer kaybederek haftanın en önemli
sürprizine neden oldu. Emtia piyasaları da bu duruma tepki olarak 20 cent üzerinde değer
kaybıyla haftayı kapattı. Ekim ayı boyunca Ocak 2016 soya kontratı 0,07 $/bu değer
kaybederek 8,92 $/bu seviyesinden 8,85 $/bu seviyesine geriledi. Kasım ayının ilk haftasında
Ocak 2016 soya kontratı 20 cent değer kaybetti.
Ekim ayı içerisinde Aralık 2015 pamuk kontratı 3,02 cent/lb değer kazanarak 60,30 cent/lb
seviyesinden 63,32 cent/lb seviyesine yükseldi. Pamukta ihracat rakamları geçen yılın %17
önünde devam ediyor, ancak son 5 yılın ortalamasının 242.000 balya gerisinde gerçekleşti.
Aralık 2015 buğday kontratı Ekim ayı boyunca 0,10 $/bu değer kazanarak 5,12 $/bu
seviyesinden 5,22 $/bu seviyesine yükseldi. Güney kesimlerdeki sel ve bazı kilit buğday
üretim noktalardaki kurak hava şartları buğday fiyatlarının yükselmesini sağladı. Global
olarak buğday stoklarının yüksek olması buğday piyasasını etkilemeye devam ediyor.

MISIR
Aralık 2015 mısır kontratı 0,09 $/bu değer kaybederek 3,73 $/bu. seviyesinde kapandı. Teknik
göstergeler Aralık 2015 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta mısırda
Aralık 2015 kontratı 3,70 $/bu. ile 3,83 $/bu. arasında işlem gördü. 30 Ekim haftası itibariyle
günlük etanol üretiminin ve etanolde kapanış stoklarının arttığı rapor edildi. 23 Ekim – 29
Ekim arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre artarak 0,6 milyon ton
seviyesine yükseldi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %28’i
seviyesine yükseldi. Ekimi yapılan mısırın %68’nin çok iyi durumda olduğu, %10’unda ise
problemler olduğu belirtildi. Ekimi yapılan mısırın %85’inin hasat edildiği rapor edildi. Mart
2016 mısır kontratı 0,10 $/bu değer kaybederek 3,81 $/bu seviyesine geriledi.

PAMUK
Aralık 2015 pamuk kontratı 1,66 cents/lb. değer kaybederek 61,66 cents/lb. seviyesine
geriledi. Teknik göstergeler Aralık 2015 pamuk kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor.
Aralık 2015 pamuk kontratı 61,65 ile 63,85 cents/lb arasında işlem gördü. Bu süreçte
düzenlenmiş dünya fiyatları 0,02 cents/lb değer kazanarak 47,16 cents/lb seviyesine yükseldi.
İhracat rakamları bir önceki haftaya göre artarak 167.300 balya seviyesine yükseldi. İhracat
rakamları 2015/16 sezonu ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %39’u seviyesinde
gerçekleşti. ABD genelinde ekimi yapılan pamuğun %47’sinin çok iyi durumda olduğu,
%15’inde ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan pamukta hasat edilen pamuk
miktarının %50 seviyesine ulaştığı belirtildi. Aralık 2016 pamuk kontratı 0,51 cents/lb değer
kaybederek 62,93 cents/lb seviyesinden kapandı.

SOYA FASULYESİ
Ocak 2016 soya kontratı 0,18 $/bu. değer kaybederek 8,67 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Ocak 2016 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Ocak 2016 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 8,58-8,91 $/bu. arasında işlem gördü. Haftanın sonunda
soya fasulyesi/mısır fiyat oranı 2,32 olarak gerçekleşti. Haftalık ihracat rakamı bir önceki
haftaya göre azalarak 2,2 milyon ton seviyesine geriledi. Soya fasulyesinde 2015/16 sezonu
ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %61’i seviyesine yükseldi. Ekimi
yapılan soya fasulyesinin %78’nin çok iyi durumda olduğu, %5’inde ise problemler
bulunduğu belirtildi. Ekimi yapılan soya fasulyesinin %92’sinin hasadının tamamlandığı
rapor edildi. Mart 2016 soya kontratı 0,19 $/bu. değer kaybederek 8,69 $/bu. seviyesine
geriledi.

BUĞDAY
Aralık 2015 buğday kontratının değeri 0,01 $/bu artarak 5,23 $/bu. seviyesine yükseldi.
Teknik göstergeler Aralık 2015 buğday kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Aralık
2015 buğday kontratı bu hafta içerisinde 5,05 $/bu ile 5,30 $/bu arasında işlem gördü. Aralık
2015 kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,40 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları bir önceki haftaya göre azalarak 0,2 milyon ton seviyesine geriledi. Buğdayda
ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %56’sı
seviyesine ulaştı. Mart 2016 buğday kontratı değişmeyerek 5,25 $/bu. seviyesinden kapandı.
ABD genelinde kışlık buğdayın %88’nin ekiminin tamamlandığı ve %72’sinin filizlendiği
rapor edildi.
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