DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, soya ve buğday fiyatları yükselirken pamuk fiyatları haftayı değer kaybıyla kapattı.
Önümüzdeki hafta içerisinde (12 Ağustos) ABD Tarım Bakanlığı Ağustos Dünya Tarımsal
Arz ve Talep Tahminleri Raporu’nu yayımlayacaktır. Piyasa kendisini 12 Ağustos’ta
yayımlanacak bu rapora göre konumlandıracağı için mısır ve soya fasulyesi kontratları
gelecek hafta kırılgan bir durum gösterebilir. Ekimden vazgeçme durumları ve yağışların
fazla olması durumlarına bağlı olarak toplam ekim alanlarında ve toplam verim konusunda
hala büyük bir belirsizlik bulunmaktadır. Verim ve ekim alanları 2015/16 sezonuna ait
kapanış stoklarını ve dolayısıyla fiyatları değiştirme potansiyeline sahiptir. Örneğin, diğer
değişkenler sabit kalmak şartıyla soya fasulyesi veriminde meydana gelecek artış kapanış
stoklarının da artmasına neden olacaktır. Diğer yandan, soya fasulyesinde ortalama verim
rakamlarında meydana gelebilecek düşüşler kapanış stoklarının daralmasına neden olacaktır.
Kapanış stoklarında meydana gelen bu değişiklikler fiyatları da etkileyecektir. Pamuk fiyatları
uzun süredir devam ettirdikleri 62-68 cent arasındaki fiyat dengelerini negatif yönde bozdu.
Teksas’taki gelişme koşullarının oldukça iyi olması birçok uzmanın pamukta verimin artması
yönünde fikir belirtmesine neden olurken bu durum fiyatların aşağı yönde hareket etmesine
sebep oldu. Pamuk üretiminde tahminler ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin (14,5
milyon balya) üzerinde beklenti oluşturmaya başladı. Buğday fiyatları şu anda 5,00 $/bu.
seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

MISIR
Eylül 2015 mısır kontratı 0,01 $/bu. artarak 3,72 $/bu. seviyesinden kapandı. Teknik
göstergeler Eylül 2015 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta mısırda
Eylül 2015 kontratı 3,65 $/bu. ile 3,75 $/bu. arasında işlem gördü. 31 Temmuz haftası
itibariyle günlük etanol üretiminin ve etanolde kapanış stoklarının azaldığı rapor edildi. 24
Temmuz – 30 Temmuz arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre azalarak 1,1
milyon ton seviyesine geriledi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın
tahminlerinin %100’ü seviyesinde devam ediyor.
Aralık 2015 mısır kontratı 0,02 $/bu. değer kazanarak 3,83 $/bu. olarak rapor edildi. Teknik
göstergeler Aralık 2015 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Ekimi yapılan
mısırın %70’nin çok iyi durumda olduğu, %9’unda ise problemler olduğu belirtildi. Ekimi
yapılan mısırda püsküllenme oranı %90 olarak rapor edildi. Ekimi yapılan mısırın tane dolum
aşamasına gelen ürünlerin oranının %29 seviyesine ulaştığı belirtildi.

PAMUK
Aralık 2015 pamuk kontratı 2,42 cents/lb. değer kaybederek 61,79 cents/lb. seviyesine
geriledi. Teknik göstergeler Aralık 2015 pamuk kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor.
Aralık 2015 pamuk kontratı 61,62 ile 64,25 cents/lb arasında işlem gördü. Bu süreçte
düzenlenmiş dünya fiyatları 1,2 cents/lb değer kaybederek 48,34 cents/lb seviyesine geriledi.
İhracat rakamları bir önceki haftaya göre artarak 186.600 balya seviyesinde gerçekleşti.
İhracat rakamları 2014/15 sezonu ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %107’si
seviyesinde gerçekleşti. ABD genelinde ekimi yapılan pamuğun %57’sinin çok iyi durumda
olduğu, %10’unda ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan pamukta koza
oluşum oranının %92 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Aralık 2016 pamuk kontratı 0,91
cents/lb değer kaybederek 63,21 cents/lb seviyesinden kapandı.

SOYA FASULYESİ
Eylül 2015 soya kontratı 0,22 $/bu. değer kazanarak 9,75 $/bu. seviyesine yükseldi. Teknik
göstergeler Eylül 2015 soya kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Haftanın sonunda soya
fasulyesi/mısır fiyat oranı 2,62 olarak gerçekleşti. Haftalık ihracat rakamı bir önceki haftaya
göre artarak 0,2 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde 2014/15 sezonu ihracat
satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %102’si seviyesinde gerçekleşti.
Kasım 2015 soya kontratının değeri 0,23 $/bu değer kazanarak 9,63 $/bu. seviyesinden
kapandı. Kasım 2015 soya fasulyesi ile Aralık 2015 mısır kontratı oranı 2,51 seviyesinde
gerçekleşti. Teknik göstergeler Kasım 2015 soya kontratının fiyatının artacağını belirtiyor.
Ekimi yapılan soya fasulyesinin %63’nün çok iyi durumda olduğu, %11’inde ise problemler
bulunduğu belirtildi. Soya fasulyesinin %81’inde çiçeklenme olduğu rapor edildi.

BUĞDAY
Eylül 2015 buğday kontratının fiyatı 0,11 $/bu değer kazanarak 5,10 $/bu. seviyesinden
kapandı. Teknik göstergeler Eylül 2015 buğday kontratının fiyatının düşeceğini gösteriyor.
Eylül 2015 buğday kontratı bu hafta içerisinde 4,90 $/bu ile 5,14 $/bu arasında işlem gördü.
Eylül 2015 kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,37 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki
ihracat rakamları bir önceki haftaya göre azalarak 0,3 milyon ton seviyesine geriledi.
Buğdayda ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin
%33’ü seviyesine ulaştı. Kışlık buğdayın %93’nün hasadının tamamlandığı rapor edildi.
Ekimi yapılan baharlık buğdayın ise %70’nin çok iyi durumda olduğu, %7’sinde ise
problemler bulunduğu belirtildi. Baharlık buğdayın %8’nin hasadının tamamlandığı rapor
edildi. Aralık 2015 buğday kontratı 0,11 $/bu değer kazanarak 5,15 $/bu. seviyesinden
kapandı.
Temmuz 2016 buğday kontratı 0,14 $/bu değer kazanarak 5,31 $/bu seviyesinden kapandı.

DR. AARON SMITH
TENNESSEE ÜNİVERSİTESİ, ABD
7 AĞUSTOS 2015 (HAFTALIK ÜRÜN YORUMLARI)

