DIŞ PİYASA YORUMLARI
Soya fasulyesi ve pamuk fiyatları yükselirken; mısır fiyatları haftayı değer kaybıyla kapattı.
Buğday piyasası ise haftayı dalgalı bir seyir izleyerek kapattı. Cuma günü ABD Tarım
Bakanlığı Ekim ayına ait Dünya Arz ve Talep Tahminleri ve Ürün Üretim raporlarını
yayımladı. Genel olarak rapor, ürünler hakkında farklı haberler içeriyordu, ancak raporlar
emtia ürünleri ile ilgili yukarı yönlü hareket oluşturacak etkiden yoksundu. Özellikle mısır
için uzmanların çoğu fiyat konusunda pozitif yönlü bir ralli olmasını bekliyordu ancak
raporlar beklenen etkiyi oluşturmadı.
Mısır: ABD genelinde mısırda hasat edilen alan miktarında azalma olduğu ancak mısır verimi
rakamlarında artış olduğu rapor edildi. Bu durum Eylül raporuna göre mısır üretim
rakamlarında azalma olmasını sağladı. Mısır üretim rakamları geçen yılki rakamların altında
kalmaya devam ediyor. Tennessee’de ortalama verim rakamların bir değişiklik olmazken
hasat edilen alan miktarının 2015 yılına göre %15 oranında azaldığı belirtildi. Dünya
genelinde, mısır stokları geçen sezon gerçekleşen rakamların altında kaldı.
Soya fasulyesi: ABD genelinde soya fasulyesi verim rakamlarında artış olduğu ancak hasat
edilen alan miktarında ise azalma olduğu rapor edildi. Bu durum net üretim rakamlarında
Eylül raporuna göre azalmaya neden oldu. Soya fasulyesinde üretim rakamlarının geçen yıla
göre azalma gösterdiği rapor edildi. Tennessee’de ortalama verim rakamlarında azalma
olduğu belirtildi. Geçen yıl ile karşılaştırıldığı zaman, Tennessee’de hasat edilen alan
miktarında artış olduğu rapor edildi. Dünya genelinde soya fasulyesi stoklarının geçen sezona
göre artış gösterdiği kaydedildi.
Pamuk: ABD genelinde verim rakamlarında azalma olduğu, hasat edilen alan miktarında ise
bir değişme olmadığı rapor edildi. Net üretim rakamlarında da Eylül raporuna göre azalma
olduğu belirtildi. ABD genelinde üretim rakamlarında geçen yıla göre 3 milyon balya azalma
olduğu ve bu durumun nedeninin ABD’de ekim alanlarının azalması olduğu rapor edildi.
Tennessee’de verim rakamlarının Eylül raporuna göre artış gösterdiği vurgulandı.
Gerçekleşmesi durumunda bu sezonki verim rakamları Tennessee’de gerçekleşen en yüksek
verim rakamları olacaktır. Hasat edilen ise geçen yıla göre azalma gösterdi. Dünya genelinde
üretim rakamlarında geçen yıla göre 11 milyon balya azalma olduğu açıklandı. Dünya
genelinde kapanış stoklarının 5 milyon balya azalma gösterdiği ve 107 milyon balya
seviyesine gerilediği rapor edildi.
Buğday: ABD genelinde buğday verim rakamlarında ve buğday ekim alanlarında azalma
olduğu belirtildi. ABD genelinde buğday stoklarında Aralık raporuna göre azalma olduğu
rapor edildi, ancak dünya genelinde buğday stoklarının geçen yıla göre artış gösterdiği
belirtildi.

MISIR
Aralık 2015 mısır kontratı 0,07 $/bu değer kaybederek 3,82 $/bu. seviyesinde kapandı. Teknik
göstergeler Aralık 2015 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta mısırda
Aralık 2015 kontratı 3,81 $/bu. ile 3,99 $/bu. arasında işlem gördü. 2 Ekim haftası itibariyle
günlük etanol üretiminin ve etanolde kapanış stoklarının arttığı rapor edildi. 25 Eylül – 1
Ekim arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre azalarak 0,6 milyon ton
seviyesine geriledi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %23’ü
seviyesine yükseldi. Ekimi yapılan mısırın %68’nin çok iyi durumda olduğu, %10’unda ise
problemler olduğu belirtildi. Ekimi yapılan mısırın %86’sının olgunlaştığı rapor edildi. Mart
2016 mısır kontratı 0,06 $/bu değer kaybederek 3,93 $/bu seviyesine geriledi.

PAMUK
Aralık 2015 pamuk kontratı 1,47 cents/lb. değer kazanarak 61,61 cents/lb. seviyesine
yükseldi. Teknik göstergeler Aralık 2015 pamuk kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor.
Aralık 2015 pamuk kontratı 60,2 ile 62,48 cents/lb arasında işlem gördü. Bu süreçte
düzenlenmiş dünya fiyatları 0,9 cents/lb değer kaybederek 45,22 cents/lb seviyesine geriledi.
İhracat rakamları bir önceki haftaya göre artarak 206.900 balya seviyesine yükseldi. İhracat
rakamları 2015/16 sezonu ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %35’i seviyesinde
gerçekleşti. ABD genelinde ekimi yapılan pamuğun %48’inin çok iyi durumda olduğu,
%15’inde ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan pamukta koza açım oranının
%79 seviyesine yükseldiği belirtildi. Aralık 2016 pamuk kontratı 1,67 cents/lb değer
kazanarak 62,45 cents/lb seviyesinden kapandı.

SOYA FASULYESİ
Kasım 2015 soya kontratı 0,11 $/bu. değer kazanarak 8,85 $/bu. seviyesine yükseldi. Teknik
göstergeler Kasım 2015 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Haftanın sonunda
soya fasulyesi/mısır fiyat oranı 2,32 olarak gerçekleşti. Haftalık ihracat rakamı bir önceki
haftaya göre artarak 0,95 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde 2015/16 sezonu
ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %47’si seviyesinde gerçekleşti.
Ekimi yapılan soya fasulyesinin %64’nün çok iyi durumda olduğu, %11’inde ise problemler
bulunduğu belirtildi. Soya fasulyesinin %85’nin çiçeklerinde dökülme olduğu rapor edildi.
Ekimi yapılan soya fasulyesinin %42’sinin hasadının tamamlandığı rapor edildi. Ocak 2016
soya kontratı 0,12 $/bu. değer kazanarak 8,90 $/bu. seviyesine yükseldi.

BUĞDAY
Aralık 2015 buğday kontratının değeri 0,04 $/bu azalarak 5,09 $/bu. seviyesine geriledi.
Teknik göstergeler Aralık 2015 buğday kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Aralık
2015 buğday kontratı bu hafta içerisinde 5,04 $/bu ile 5,31 $/bu arasında işlem gördü. Aralık

2015 kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,33 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları bir önceki haftaya göre artarak 0,65 milyon ton seviyesine yükseldi. Buğdayda
ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %47’si
seviyesine ulaştı. Mart 2016 buğday kontratı 0,03 $/bu değer kaybederek 5,16 $/bu.
seviyesinden kapandı. ABD genelinde kışlık buğdayın %49’nun ekiminin tamamlandığı ve
%20’sinin filizlendiği rapor edildi.
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