DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, pamuk ve buğday fiyatları düşerken soya fasulyesi fiyatı haftayı değer kazanarak
kapattı. Salı günü ABD Tarım Bakanlığı Şubat ayına ait olan Dünya Tarımsal Arz ve Talep
Raporu’nu yayımladı. Rapor içerisinde önemli bir sürpriz göze çarpmadı. Ancak, rapor hem
ABD’de hem de dünya genelinde hububat ve yağlı tohum stoklarının artış gösterdiğini
onayladı. ABD genelinde stokların kullanıma oranı mısır için %13,56 seviyesinde, soya
fasulyesi için %12,6 seviyesinde ve buğdayda %49,35 seviyesinde olduğu rapor edildi. Dünya
genelinde mısır, soya fasulyesi ve buğday stoklarının yükselmesine bağlı olarak aynı endişeler
bulunmaktadır. Dünya genelindeki stokları etkileyen birçok etmen mevcut olduğu için emtia
ürünlerine ait stokları tahmin etmek kolay olmuyor.
Pamuğa gelince, rakamlar diğer ürünlere göre daha kötü durumda bulunmaktadır. ABD
genelinde stok tahmini 500 bin balya yükseliş göstererek 3,6 milyon balya seviyesine yükseldi
ve stokların kullanıma oranı %27,48 seviyesine çıktı. Dünya genelinde, pamuk stoklarının
104,08 milyon balya seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Çin, dünya genelindeki stoklardan
64,5 milyon balya kadarını elinde bulundurmaktadır. Pamuk piyasası açısından iki adet
olumlu haber bulunmaktadır. Bunlardan birincisi dünya genelindeki pamuk stoklarının bir
önceki döneme göre azaldığının rapor edilmesidir. İkinci durum ise pamuk fiyatlarının zaten
en düşük seviyeye gerilemiş durumda olmasıdır.

MISIR
Mart 2016 mısır kontratı 0,07 $/bu değer kaybederek 3,58 $/bu. seviyesinden kapandı. Teknik
göstergeler Mart 2016 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta mısırda
Mart 2016 kontratı 3,58 $/bu. ile 3,67 $/bu. arasında işlem gördü. 5 Şubat haftası itibariyle
günlük etanol üretiminin ve etanolde kapanış stoklarının arttığı rapor edildi. 29 Ocak – 5
Şubat arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya azalarak 0,6 milyon ton seviyesine
geriledi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %59’u seviyesine
yükseldi. Mayıs 2016 mısır kontratı 7 cent değer kaybederek 3,63 $/bu seviyesine geriledi.
Eylül 2016 mısır kontratı da 8 cent değer kaybetti ve 3,73 $/bu seviyesine geriledi.

PAMUK
Mart 2016 pamuk kontratı 1,07 cents/lb değer kaybederek 58,9 cents/lb seviyesine geriledi.
Mart 2016 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu belirtildi. Mart 2016 pamuk
kontratı bu hafta içerisinde 57,85 cents/lb ile 60,12 cents/lb arasında işlem gördü. Bu haftaki
ihracat rakamları geçen haftaya göre azalarak 227.700 balya seviyesine geriledi. Pamukta
ihracat rakamlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %69’u seviyesine ulaştığı rapor
edildi.
Mayıs 2016 pamuk kontratı 1,96 cents/lb. değer kaybederek 58,64 cents/lb. seviyesine
geriledi. Teknik göstergeler Mayıs 2016 pamuk kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor.
Aralık 2016 pamuk kontratı 2,45 cents/lb değer kaybederek 58,93 cents/lb seviyesinden
kapandı.

SOYA FASULYESİ

Mart 2016 soya kontratı 0,05 $/bu. değer kazanarak 8,72 $/bu. seviyesine yükseldi. Teknik
göstergeler Mart 2016 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Mart 2016 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 8,59-8,75 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre artarak 1,3 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde
2015/16 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %90’ı seviyesine
yükseldi. Mart 2016 soya kontratı ile mısır kontratının oranı bu hafta içerisinde 2,44 olarak
gerçekleşti.
Mayıs 2016 soya kontratı 5 cent değer kazanarak 8,76 $/bu seviyesine yükseldi. Kasım 2016
soya kontratı ile Eylül 2016 mısır kontratının oranı 2,38 olarak gerçekleşti. Kasım 2016 soya
kontratı 3 cent değer kazanarak 8,86 $/bu seviyesinden kapandı.

BUĞDAY

Mart 2016 buğday kontratının değeri 0,09 $/bu azalarak 4,57 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Mart 2016 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Mart 2016
buğday kontratı bu hafta içerisinde 4,55 $/bu ile 4,68 $/bu arasında işlem gördü. Mart 2016
kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,28 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 %81’i
seviyesine yükseldi. Mayıs 2016 buğday kontratı 0,08 $/bu. değer kaybederek 4,62 $/bu.
seviyesinden kapandı.
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