DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır ve pamuk fiyatları düşerken; soya fasulyesi ve buğday fiyatları yükseldi. Cuma günü
ABD Tarım Bakanlığı, Ağustos Dünya Tarımsal Arz & Talep Raporu ve Üretim Raporu’nu
yayımladı. Mısırda verim rakamları temmuz ayında yayımlanan rapora göre %5 oranında artış
gösterdi. Bu rakamların gerçekleşmesi durumunda mısırda verim rakamının geçen yıla göre
yaklaşık %4,5 oranında artış göstereceği söylenebilir. Hasat dönemi yaklaşırken, üretim
rakamlarının yüksek olması mısır fiyatları açısından pek de olumlu bir durumu işaret etmiyor.
Yeni yayımlanan rapora göre mısırda olduğu gibi soya fasulyesinde de verim rakamlarında
temmuz raporu ile karşılaştırıldığında %5 oranında artış olduğu belirtildi. Soya fasulyesindeki
rakamların da gerçekleşmesi durumunda geçen yıla göre verim rakamlarında %2 artış olacağı
belirtildi. Verim rakamlarında beklenen artışın soya fasulyesi talebinde hem ABD genelinde
hem de uluslararası olarak artışa neden olacağı belirtilmektedir. Soya fasulyesi ve diğer yağlı
tohumlar açısından talebin yüksek olması, soya fiyatlarının diğer ürünlere göre yükselmesini
sağlayacaktır.
Pamuk kontratı bu hafta içerisinde 6 cents/lb değer kaybederek önemli bir geri adım attı. Bu
azalışın en önemli sebebi olarak ABD’nin en önemli pamuk üretim merkezlerinden biri olan
Teksas bölgesindeki yağışlar gösterilebilir. Temmuz raporuna göre ABD genelindeki verim
rakamlarında azalma olduğu belirtildi. Ağustos raporuna göre pamukta verim rakamları bir
önceki ay yayımlanan rapora göre azalış göstermesine rağmen, geçen yıla göre %4 oranında
artış gösterdiği rapor edildi.
Buğday fiyatları, dünya genelindeki pamuk arzının yüksek olmasından olumsuz yönde
etkilenmeye devam ediyor. ABD genelinde buğdayda verim rakamları geçen ayki rapora göre
%2 oranında artış gösterdi. Bu rakam gerçekleştiği takdirde geçen yılki verim rakamlarının
%17 üzerinde yer alacaktır.

MISIR
Eylül 2016 mısır kontratı 0,02 $/bu değer kaybederek 3,22 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Temmuz 2016 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta
mısırda Eylül 2016 kontratı 3,12 $/bu. ile 3,27 $/bu. arasında işlem gördü. 1 Temmuz haftası
itibariyle günlük etanol üretiminde azalma ve etanolde kapanış stoklarının artma olduğu rapor
edildi. 29 Temmuz – 4 Ağustos arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre
azalarak 1,5 milyon ton seviyesinden kapandı. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım
Bakanlığı’nın tahminlerinin %103’ü seviyesine yükseldi. Bu haftaki rapora göre ekimi
yapılan mısırın %74’ünün çok iyi durumda olduğu ve %7’sinde ise problem bulunduğu rapor
edildi. Ekimi yapılan mısırın %97’sinin püsküllendiği, %53’ünün tane dolum aşamasında
olduğu ve %9’unda koçan oluşumunun tamamlandığı belirtildi. Aralık 2016 mısır kontratı 1
cent değer kaybederek 3,33 $/bu seviyesine geriledi.

PAMUK
Ekim 2016 pamuk kontratı 6,76 cents/lb değer kaybederek 69,88 cents/lb seviyesine geriledi.
Düzenlenmiş dünya fiyatları 0,14 cents/lb değer kazanarak 64,69 cents/lb seviyesine yükseldi.
Ekim 2016 pamuk kontratının dengeli durumda olduğu belirtildi. Bu haftaki ihracat rakamları
geçen haftaya göre azalarak 132.000 balya seviyesine geriledi. Pamukta ihracat rakamlarının
ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %41’i seviyesine ulaştığı rapor edildi. Ekimi yapılan
pamuğun %48’nin çok iyi durumda bulunduğu ve %16’sında ise problemler bulunduğu rapor
edildi. ABD genelinde pamuğun %96’sında tomurcuklanma, %70’sinde ise koza görüldüğü
belirtildi. Ekimi yapılan pamukların %9’unda koza açımı olduğu belirtildi. Aralık 2016
pamuk kontratı 6,09 cents/lb değer kaybederek 70,65 cents/lb seviyesine geriledi.

SOYA FASULYESİ

Eylül 2016 soya kontratı 0,11 $/bu. değer kazanarak 9,99 $/bu. seviyesine yükseldi. Teknik
göstergeler Eylül 2016 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Eylül 2016 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 9,81-10,15 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre artarak 1,1 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde
2015/16 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %108’i seviyesine
yükseldi. Eylül 2016 soya kontratı ile Eylül 2016 mısır kontratının oranı bu hafta içerisinde
3,10 olarak gerçekleşti. Ekimi yapılan soya fasulyesinin %72’sinin 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 2,95 olarak değişti. Kasım 2016 soya kontratı 7 cent değer kazanarak 9,81
$/bu seviyesine yükseldi.

BUĞDAY

Eylül 2016 buğday kontratının değeri 0,06 $/bu artarak 4,22 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Eylül 2016 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Eylül 2016
buğday ve mısır kontratı oranı 1,31 olarak gerçekleşti. İhracat rakamları geçen haftaya göre
azalarak 0,4 milyon ton seviyesine geriledi. Buğday ihracat satışları 2016/17 sezonunun
%43’ü seviyesine yükseldi. Aralık 2016 buğday kontratı 2 cent değer kazanarak 4,40 $/bu
seviyesine yükseldi. Aralık buğday/mısır oranı 1,33 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 %94’ünün de hasat sürecinin
tamamlandığı açıklandı. Ekimi yapılan baharlık buğdayın da %68’inin çok iyi durumda
olduğu ancak %8’inde problemler olduğu belirtildi. Baharlık buğdayın %30’nun hasat edildiği
rapor edildi.
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