DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, soya fasulyesi, pamuk ve buğday fiyatları haftayı yükselişle kapattı. 11 Eylül tarihinde
ABD Tarım Bakanlığı, Eylül Üretim Rakamları Raporu ve Dünya Tarımsal Arz&Talep
Raporu’nu yayımladı. Raporlar genel olarak piyasalarda kısmen olağan bir tepki oluşturdu.
Mısır bu raporlardan en yüksek kazancı sağlayan ürün oldu.
Mısır: ABD genelinde mısırda verim beklentilerinde azalma olduğu rapor edildi. Uzmanların
çoğu mısır veriminde aşağı yönlü bir revizyon beklentisi içindeydi ancak bu beklentinin hangi
raporda gerçekleşeceği tam olarak belirli değildi. 2015/16 sezonu için hem ABD genelinde
hem de global anlamda mısır kapanış stoklarında azalma olduğu belirtildi. Bu durum fiyatlar
açısından olumlu bir ortam oluştururken ABD Tarım Bakanlığı’nın ortalama fiyat
beklentilerini 10 cent arttırarak 3,75 $/bu. seviyesine yükselmesini sağladı. Genel olarak
raporlar mısır fiyatları açısından olumlu etkide bulundu.
Soya fasulyesi: ABD genelinde ortalama verim rakamlarında artış olduğu rapor edildi. Hasat
edilen alan miktarında ise değişme olmadığı belirtildi. Üretimdeki artış miktarı başlangıç
stoklarındaki azalma miktarının üzerinde gerçekleşti. Mısırda olduğu gibi soya fasulyesinde
de hem ABD genelinde hem de global olarak kapanış stoklarında azalma olduğu rapor edildi.
Brezilya’daki ve Arjantin’deki üretim rakamı tahminleri Ağustos tahminlerine göre bir
değişim göstermedi. Güney Amerika’da ekim süreci önümüzdeki birkaç hafta içinde
başlayacağı ve rekor seviyede üretim beklendiği için Güney Amerika’daki üretim süreci
yakından takip edilecektir.
Pamuk: Ağustos tahminlerine göre pamukta ekim ve hasat edilen alanlarda da azalma olduğu
belirtildi. Ortalama verim rakamlarında da azalma olduğu rapor edildi. Ağustos tahminlerine
göre ABD pamuk üretiminde 350.000 balya üretim fazlası olduğu belirtildi. Global pamuk
stoklarının geçen sezona göre 4 milyon balyanın üzerinde azaldığı rapor edildi. Pamuk
kontratı 61-68 cent/lb seviyesinde işlem görmeye devam edecektir. 70 cent seviyesinin
üzerine çıkmak için üreticilerin pamukta kaliteyi en yüksek seviyeye çıkarması gerekecektir.
Buğday: Buğdayda ihracat rakamlarındaki azalma ve bu duruma bağlı olarak kapanış
stoklarındaki artış bu ay meydana gelen tek değişiklik olarak rapor edildi. Hem ABD
genelinde hem de global piyasalarda kapanış stoklarında artış olduğu belirtildi. Mısırda arz ve
talep rakamlarındaki destekleyici değişikliklerden buğday faydalandı. Eğer mısır fiyatlarında
kıpırdanma olursa buğday fiyatlarında da yukarı yönlü hareket oluşabileceği belirtiliyor.

MISIR
Aralık 2015 mısır kontratı 0,24 $/bu. artarak 3,87 $/bu. seviyesine yükseldi. Teknik
göstergeler Aralık 2015 mısır kontratının fiyatının yükseleceğini gösteriyor. Bu hafta mısırda
Aralık 2015 kontratı 3,64 $/bu. ile 3,87 $/bu. arasında işlem gördü. 4 Eylül haftası itibariyle
günlük etanol üretiminin azaldığı ve etanolde kapanış stoklarının arttığı rapor edildi. 28

Ağustos – 3 Eylül arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre azalarak 1 milyon
ton seviyesine geriledi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin
%19’u seviyesinde devam ediyor. Ekimi yapılan mısırın %68’nin çok iyi durumda olduğu,
%10’unda ise problemler olduğu belirtildi. Ekimi yapılan mısırın tane dolum aşamasına gelen
ürünlerin oranının %96 seviyesine ulaştığı belirtildi. Tane oluşum oranının %76 seviyesine
ulaştığı rapor edildi. Mart 2016 mısır kontratı 24 cents değer kazanarak 3,98 $/cents
seviyesine yükseldi.

PAMUK
Aralık 2015 pamuk kontratı 0,51 cents/lb. değer kazanarak 63,13 cents/lb. seviyesine
yükseldi. Teknik göstergeler Aralık 2015 pamuk kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor.
Aralık 2015 pamuk kontratı 62,05 ile 64,20 cents/lb arasında işlem gördü. Bu süreçte
düzenlenmiş dünya fiyatları 0,02 cents/lb değer kaybederek 46,58 cents/lb seviyesine geriledi.
İhracat rakamları bir önceki haftaya göre azalarak 137.100 balya seviyesinde gerçekleşti.
İhracat rakamları 2015/16 sezonu ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %29’u seviyesinde
gerçekleşti. ABD genelinde ekimi yapılan pamuğun %53’nün çok iyi durumda olduğu,
%12’sinde ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan pamukta koza açım oranının
%31 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Aralık 2016 pamuk kontratı 0,96 cents/lb değer
kazanarak 62,80 cents/lb seviyesinden kapandı.

SOYA FASULYESİ
Kasım 2015 soya kontratı 0,08 $/bu. değer kazanarak 8,74 $/bu. seviyesine yükseldi. Teknik
göstergeler Kasım 2015 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Haftanın sonunda
soya fasulyesi/mısır fiyat oranı 2,26 olarak gerçekleşti. Haftalık ihracat rakamı bir önceki
haftaya göre artarak 0,3 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde 2015/16 sezonu
ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %32’si seviyesinde gerçekleşti.
Ekimi yapılan soya fasulyesinin %63’nün çok iyi durumda olduğu, %11’inde ise problemler
bulunduğu belirtildi. Soya fasulyesinin %18’nin çiçeklerinde dökülme olduğu rapor edildi.
Ocak 2016 soya kontratı 0,08 $/bu. değer kazanarak 8,77 $/bu. seviyesine yükseldi.

BUĞDAY
Aralık 2015 buğday kontratının değeri 0,18 $/bu artarak 4,85 $/bu. seviyesine yükseldi.
Teknik göstergeler Aralık 2015 buğday kontratının fiyatının düşeceğini gösteriyor. Aralık
2015 buğday kontratı bu hafta içerisinde 4,68 $/bu ile 4,85 $/bu arasında işlem gördü. Aralık
2015 kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,25 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları bir önceki haftaya göre azalarak 0,45 milyon ton seviyesine geriledi. Buğdayda
ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %41’i
seviyesine ulaştı. Baharlık buğdayın %94’nün hasadının tamamlandığı rapor edildi. Mart
2016 buğday kontratı 0,17 $/bu değer kazanarak 4,93 $/bu. seviyesinden kapandı.
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