DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır ve soya fasulyesi fiyatları yükselirken; pamuk ve buğday fiyatları değer kaybetti. Mısır
ve soya fasulyesinde ihracat satışları beklentilerin üzerine çıktı. Ancak, ABD Tarım
Bakanlığı’nın tahminlerine ulaşmak için mısır ve soya fasulyesinde ihracat satışlarının yüksek
seviyelerde devam etmesi gerekmektedir. Şu anda, mısırda ihracat rakamları geçen yıl bu
zamanların %93 ve soya fasulyesinde ihracat rakamları geçen yıl bu zamanların %27 üzerinde
gerçekleşti. Soya fasulyesi ve mısır için pazarlama yılı 1 Eylül’de başladı bu yüzden ihracat
seviyesini değiştirecek daha çok zaman olacaktır. İhracat satışlarını etkileyen önemli faktörler
doların değeri, Güney Amerika ürün yetişme durumu ve Çin’deki ekonomik büyümedir.
Fiyatların yükselmesi için ihracat rakamlarının yüksek düzeylerde kalması zorunludur.
Aralık 2016 mısır kontratı Pazartesi günü 10 cent değer kazandıktan sonra haftanın geri kalan
günlerinde dalgalı seyir izledi. Gelecek hafta yayımlanacak olan tarımsal raporlar piyasası
beklentilerin dışına çıkartabilir.
Kasım 2016 soya kontratı da hafta başında değer kazandıktan sonra tekrar geriledi ve haftayı
2 cent değer kazanarak kapattı. Son 5 haftadır soya fasulyesi fiyatlarının 9,60 $/bu çevresinde
geliştiği göze çarpmaktadır. ABD Tarım Bakanlığı’nın gelecek hafta yayımlayacağı raporlar,
ürünlerin verim durumları ve Güney Amerika’daki ekim durumu soya fasulyesi piyasasının
yönünü etkileyecektir.
Aralık 2016 pamuk kontratı geçen hafta Salı günü 70 cent seviyesine yükseldikten sonra
tekrar negatif yönlü eğilim göstererek haftayı 66,98 cents/lb seviyesinden kapattı. Ancak, bu
durum uzun vadede pamuk piyasasının yukarı yönlü eğilimini olumsuz etkilemeyecektir.
Piyasaları canlandıracak bir gelişme olmadığı sürece pamuk kontratının 66 ile 70 cent
arasında dalgalanması beklenmektedir.
Aralık 2016 buğday kontratı 3,90 $/bu ile 4,10 $/bu arasında işlem görmeye devam ediyor.

MISIR
Aralık 2016 mısır kontratı 3 cent değer kazanarak 3,39 $/bu. seviyesinden kapandı. Teknik
göstergeler Aralık 2016 mısır kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Bu hafta mısırda
Aralık 2016 kontratı 3,35 $/bu. ile 3,49 $/bu. arasında işlem gördü. 30 Eylül haftası itibariyle
günlük etanol üretiminde ve etanolde kapanış stoklarında azalma olduğu rapor edildi. Bu
haftaki rapora göre ekimi yapılan mısırın %73’nün çok iyi durumda olduğu ve %8’inde ise
problem bulunduğu rapor edildi. ABD genelinde ekimi yapılan mısırın %86’sının olgunlaştığı
ve %24’nün hasat edildiği belirtildi. 23-29 Eylül arasında mısırda ihracat satışları geçen
haftaya göre artarak 1,5 milyon ton olarak gerçekleşti. İhracat satışlarının ABD Tarım
Bakanlığı’nın 2016/17 sezonu tahminlerinin %35’i seviyesinde olduğu belirtildi. Mart 2017
mısır kontratının değeri 3 cent artarak 3,49 $/bu seviyesine yükseldi.

PAMUK
Aralık 2016 pamuk kontratı 1,10 cents/lb değer kaybederek 66,98 cents/lb seviyesine geriledi.
Aralık 2016 pamuk kontratı 67 cents/lb ve 69,75 cents/lb arasında işlem görürken,
düzenlenmiş dünya fiyatları 1,38 cents/lb değer kaybederek 58,71 cents/lb seviyesine geriledi.
Aralık 2016 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor edildi. Ekimi yapılan
pamuğun %49’nun çok iyi durumda bulunduğu ve %15’inde ise problemler bulunduğu rapor
edildi. Ekimi yapılan pamukların %71’inde koza açımı olduğu ve %16’sının hasadının
tamamlandığı belirtildi. Pamukta haftalık ihracat rakamları geçen haftaya göre artarak
212.500 balya seviyesine yükseldi. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın
sezonluk tahminlerinin %49’u seviyesine ulaştı. Mart 2017 pamuk kontratı 0,92 cent değer
kaybederek 67,62 cent/lb seviyesine geriledi.

SOYA FASULYESİ

Kasım 2016 soya kontratı 0,02 $/bu. değer kazanarak 9,56 $/bu. seviyesine yükseldi. Teknik
göstergeler Kasım 2016 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Kasım 2016 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 9,46-9,75 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre artarak 1 milyon ton seviyesinde yükseldi. Soya fasulyesinde
2016/17 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %52’si seviyesine
yükseldi. Kasım 2017 soya kontratı ile Aralık 2017 mısır kontratının oranı bu hafta içerisinde
2,53 olarak gerçekleşti. Ekimi yapılan soya fasulyesinin %74’nün çok iyi durumda olduğu ve
%7’sinde ise problemler bulunduğu belirtildi. Ekimi yapılan soya fasulyesinin %83’nün
yapraklarını döktüğü ve %26’sının hasat edildiği rapor edildi.

BUĞDAY

Aralık 2016 buğday kontratının değeri 8 cent azalarak 3,94 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Aralık 2016 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Aralık
2016 buğday ve mısır kontratı oranı 1,16 olarak gerçekleşti. İhracat rakamları geçen haftaya
göre azalarak 0,7 milyon ton seviyesine geriledi. Buğday ihracat satışları 2016/17 sezonunda
ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %56’sı seviyesine yükseldi. Temmuz 2017 buğday
kontratı 7 cent değer kaybederek 4,40 $/bu seviyesine geriledi. Mart 2017 buğday/mısır oranı
1,19 seviyesinde gerçekleşti. Kışlık buğdayın %43’nün ekim sürecinin tamamlandığı,
%20’sinin filizlendiği belirtildi.
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