DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır ve soya fasulyesi değer kaybederken, pamuk ve buğday fiyatları yükseldi. Cuma günü
hasat dönemi fiyatlarında büyük yükselişler olmasına rağmen, mısır ve soya kontratları
sırasıyla 5 cent/lb ve 80 cent/lb değer kaybı yaşadı. ABD’de tarımsal üretim bölgelerinin
birçok yerindeki yağışlar, kurak hava ve tarımsal verimin düşeceği yönündeki beklentileri
büyük oranda azaltmışa benziyor. Ancak, hububat ve yağlı tohum piyasasındaki kırılgan hava
henüz sona ermedi. Geçen hafta da bahsedildiği gibi, soya fasulyesi-mısır oranı 3,10 olarak
geçen Cuma genel ortalamanın çok üzerinde kapandı. Bu oran genel olarak 2,5 olarak
gerçekleşiyordu.
15 Eylül 2014 tarihinden beri pamuk kontratı 55 ve 68 cent arasında işlem görüyordu. Bu
seviye, tutarlı bir seviye olsa da üreticilerin kar elde etmelerini sağlayacak olan seviyenin
altındaydı. Ancak, Aralık 2016 pamuk kontratı yukarı yönlü hareketine devam ederek bu
haftayı 66,75 cent/lb seviyesinden kapattı. Bunu sağlayan en önemli etken, Çin dışındaki
dünya genelindeki stokların daralması ve makine ile toplanan pamuğa olan talebin artmasıydı.
Pamukta yükseliş trendine neden olan etkenlerin diğerleri de üretim miktarındaki azalma,
geçen yıla göre toplam global stoklardaki azalma ve pamuk kullanımındaki artma olarak
özetlenebilir. Pamuk piyasasında birçok belirsizlik olmasına rağmen, yakın zamanda
pamuğun 70 cent civarına çıkması çok muhtemeldir.

MISIR
Eylül 2016 mısır kontratı 0,05 $/bu değer kaybederek 3,55 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Temmuz 2016 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta
mısırda Eylül 2016 kontratı 3,39 $/bu. ile 3,56 $/bu. arasında işlem gördü. 1 Temmuz haftası
itibariyle günlük etanol üretiminde azalma ve etanolde kapanış stoklarının artma olduğu rapor
edildi. 23 Haziran – 30 Haziran arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre
azalarak 1,4 milyon ton seviyesinden kapandı. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım
Bakanlığı’nın tahminlerinin %101’i seviyesine yükseldi. Bu haftaki rapora göre ekimi yapılan
mısırın %75’nin çok iyi durumda olduğu ve %5’inde ise problem bulunduğu rapor edildi.
Ekimi yapılan mısırın %15’nin püsküllendiği belirtildi. Aralık 2016 mısır kontratı 5 cent
değer kaybederek 3,62 $/bu seviyesine geriledi.

PAMUK
Ekim 2016 pamuk kontratı 0,81 cents/lb değer kazanarak 65,92 cents/lb seviyesine yükseldi.
Düzenlenmiş dünya fiyatları 0,29 cents/lb değer kazanarak 56,40 cents/lb seviyesine yükseldi.
Ekim 2016 pamuk kontratının yükseliş eğiliminde olduğu belirtildi. Bu haftaki ihracat
rakamları geçen haftaya göre artarak 307.100 balya seviyesine yükseldi. Pamukta ihracat
rakamlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %106’sı seviyesine ulaştığı rapor
edildi. Ekimi yapılan pamuğun %56’sının çok iyi durumda bulunduğu ve %8’inde ise
problemler bulunduğu rapor edildi. ABD genelinde pamuğun %42’sinde tomurcuklanma,
%11’inde ise koza görüldüğü belirtildi. Aralık 2016 pamuk kontratı 0,82 cents/lb değer
kazanarak 65,81 cents/lb seviyesine yükseldi.

SOYA FASULYESİ

Ağustos 2016 soya kontratı 0,81 $/bu. değer kaybederek 10,83 $/bu. seviyesine geriledi.
Teknik göstergeler Ağustos 2016 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Ağustos
2016 soya kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 10,45-11,49 $/bu. arasında işlem gördü.
Haftalık ihracat rakamı bir önceki haftaya göre azalarak 0,3 milyon ton seviyesine geriledi.
Soya fasulyesinde 2015/16 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin
%107’i seviyesine yükseldi. Ağustos 2016 soya kontratı ile Eylül 2016 mısır kontratının oranı
bu hafta içerisinde 3,05 olarak gerçekleşti. Eylül 2016 soya kontratı 80 cent değer kaybederek
10,68 $/bu seviyesinden kapandı. Ekimi yapılan soya fasulyesinin %70’nin çok iyi durumda
olduğu ve %7’sinde ise problemler bulunduğu belirtildi. ABD genelinde ekimi yapılan
soyanın %22’sinin çiçeklendiği rapor edildi. Kasım 2016 soya kontratı ile Aralık 2016 mısır
kontratının oranı 2,92 olarak değişti. Kasım 2016 soya kontratı 80 cent değer kaybederek
10,57 $/bu seviyesine geriledi.

BUĞDAY

Eylül 2016 buğday kontratının değeri 0,05 $/bu azalarak 4,35 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Eylül 2016 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Eylül 2016
buğday ve mısır kontratı oranı 1,23 olarak gerçekleşti. İhracat rakamları geçen haftaya göre
artarak 0,6 milyon ton seviyesine yükseldi. Buğday ihracat satışları 2016/17 sezonunun %35’i
seviyesine yükseldi. Aralık 2016 buğday kontratı 6 cent değer kaybederek 4,56 $/bu
seviyesine yükseldi. Aralık buğday/mısır oranı 1,26 seviyesinde gerçekleşti. ABD genelinde
ekimi yapılan kışlık buğdayın %62’sinin çok iyi durumda olduğu, %9’unda ise problemler
olduğu rapor edildi. Ekimi yapılan kışlık buğdayın %58’inde de hasat sürecinin tamamlandığı
açıklandı. Ekimi yapılan baharlık buğdayın da %72’sinin çok iyi durumda olduğu ancak
%6’sında problemler olduğu belirtildi. Baharlık buğdayın %74’nün baş verdiği belirtildi.
Aralık 2016 kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,23 olarak gerçekleşti. Temmuz 2017
kontratı 32 cent değer kaybederek 5,20 $/bu seviyesinden kapandı.
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