DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır ve pamuk değer kaybederken soya fasulyesi dalgalı bir seyir yaşadı. Buğday ise geçen
haftayı değer kazanarak kapattı. Mart 2016 mısır kontratı 3,48 $/bu ile en düşük seviyeyi
gördü. 2015/16 sezonunda mısırdaki ihracat satışları büyük oranda azalırken 2016/17
sezonuna aktarılan stok miktarında da artış olduğu rapor edildi. Mısır fiyatlarının negatif
yönlü hareketinin en önemli sebepleri doların yüksek olması ve hem ABD’de hem de dünya
genelinde hububat stoklarının oldukça yüksek olmasıdır. Mart 2016 soya kontratı Ağustos
2015’in ortasından itibaren 8,47 $/bu ile 9,26 $/bu arasında işlem gördü. Güney Amerika’daki
soya ekimi yapılan yerlerdeki yağışların yeterli olmasıyla birlikte soya fasulyesi kontratının
bu aralığın dışına çıkabileceği düşünülüyor. Soya fasulyesi piyasasını etkileyen diğer bir
durum da Çin’deki ekonomik durağanlığın uzmanların düşündüklerinden daha ciddi durumda
olduğunun anlaşılmasıdır. Bu durum 2016 yılında da devam ederse yağlı tohumların
fiyatlarının daha da düşeceği rapor edildi. Çok anormal bir durum olmadıkça pamuk
kontratının 60-68 cent arasında devam edeceği düşünülüyor. Buğday kontratı Cuma günü 10
cent değer kazandı. Temmuz 2016 buğday kontratının 5,00 $/bu civarında olacağı
düşünülüyor.

MISIR
Mart 2016 mısır kontratı 0,01 $/bu değer kaybederek 3,57 $/bu. seviyesinde kapandı. Teknik
göstergeler Mart 2016 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta mısırda
Mart 2016 kontratı 3,48 $/bu. ile 3,60 $/bu. arasında işlem gördü. 1 Ocak haftası itibariyle
günlük etanol üretiminin ve etanolde kapanış stoklarının arttığı rapor edildi. 25 Aralık – 31
Aralık arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre azalarak 0,45 milyon ton
seviyesine geriledi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %46’sı
seviyesine yükseldi. Mayıs 2016 mısır kontratı 2 cent değer kaybederek 3,62 $/bu seviyesine
geriledi. Eylül 2016 mısır kontratı da 1 cent değer kaybı yaşadı ve 3,74 $/bu seviyesine
geriledi.

PAMUK
Mart 2016 pamuk kontratı 1,88 cents/lb değer kaybederek 61,40 cents/lb seviyesine geriledi.
Mart 2016 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu belirtildi. Mart 2016 pamuk
kontratı bu hafta içerisinde 61,21 cents/lb ile 63,55 cents/lb arasında işlem gördü. Bu haftaki
ihracat rakamları geçen haftaya göre artarak 161.700 balya seviyesine yükseldi. Pamukta
ihracat rakamlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %55’i seviyesine ulaştığı rapor
edildi.
Mayıs 2016 pamuk kontratı 2,05 cents/lb. değer kaybederek 62,06 cents/lb. seviyesine
geriledi. Teknik göstergeler Mayıs 2016 pamuk kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor.
Aralık 2016 pamuk kontratı 1,77 cents/lb değer kaybederek 62,95 cents/lb seviyesinden
kapandı.

SOYA FASULYESİ

Mart 2016 soya kontratı 0,01 $/bu. değer kaybederek 8,70 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Mart 2016 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Mart 2016 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 8,52-8,71 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre azalarak 1,9 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde
2015/16 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %82’i seviyesine
yükseldi. Mart 2016 soya kontratı ile mısır kontratının oranı bu hafta içerisinde 2,42 olarak
gerçekleşti.
Mayıs 2016 soya kontratı 1 cent değer kaybederek 8,68 $/bu seviyesine geriledi. Kasım 2016
soya kontratı ile Eylül 2016 mısır kontratının oranı 2,35 olarak gerçekleşti. Kasım 2016 soya
kontratı 4 cent değer kaybederek 8,78 $/bu seviyesinden kapandı.

BUĞDAY

Mart 2016 buğday kontratının değeri 0,08 $/bu artarak 4,78 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Mart 2016 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Mart 2016
buğday kontratı bu hafta içerisinde 4,56 $/bu ile 4,80 $/bu arasında işlem gördü. Mart 2016
kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,34 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları bir önceki haftaya göre artarak 0,35 milyon ton seviyesine yükseldi. Buğdayda
ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %73’ü
seviyesinde kaldı. Mayıs 2016 buğday kontratı 0,07 $/bu. değer kazanarak 4,83 $/bu.
seviyesinden kapandı.
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