DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, soya fasulyesi ve buğday fiyatları geriledi, pamuk fiyatları ise haftayı yükselişle
kapattı. Salı günü ABD Tarım Bakanlığı Dünya Tarımsal Arz ve Talep Raporu’nu hububat ve
yağlı tohumlar için yayınladı. Tüm emtia ürün fiyatları için olumsuz bir tablo olmakla beraber
bütün ürünler arasında en olumsuz fiyat durumu mısırda yaşandı. Ekim raporuna göre mısırda
verim rakamları, hasat edilen alan miktarı ve net üretim miktarında artış yaşandı. Mısırda
ihracat rakamları ve etanol için mısır kullanım miktarında azalma olduğu rapor edildi. Yemlik
olarak kullanılan mısır miktarında da artış olduğu belirtildi. Mısırda kapanış stoklarında da
artış yaşandığı ve stok miktarının mısırda kullanım miktarına oranının %12,89 olarak
belirlendiği eklendi. Bu stok/kullanım rakamı 2009/10 sezonundan itibaren en yüksek rakam
olarak göze çarptı. Dünya genelinde de mısırda kapanış stoklarının yükselmesine bağlı olarak
mısırda fiyat konusunda aşağı yönlü bir hareket yaşandı.
Soya fasulyesinde verim rakamları Ekim raporuna göre artış gösterdi. ABD genelinde ulusal
üretim rakamlarında artış olduğu rapor edildi. Talep tarafında ise ihracat ve küspe üretim
rakamlarında artış yaşandığı belirtildi. ABD genelinde kapanış stoklarında da artış olduğu ve
stok/kullanım oranının ise %12,44 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Dünya genelinde resim
biraz daha umutsuz olarak göze çarparken ABD dışındaki ülkelerdeki toplam soya fasulyesi
üretim rakamlarının ve kapanış stoklarının azaldığı rapor edildi. Arjantin ve Brezilya’daki
soya stoklarında azalma olduğu belirtildi. Bu durumun Güney Amerika’daki kur
devalüasyonuna bağlı olarak artan ihracat taleplerinden kaynaklandığı rapor edildi. Ocak 2016
soya kontratı en düşük seviye olan 8,50 $/bu. seviyesinden kapandı. Güney Amerika’da bu kış
soya üretiminin ortalamanın üzerinde olması durumunda fiyat beklentilerinde azalma olduğu
rapor edildi.
Kasım ayına ait olan Dünya Tarımsal Arz ve Talep Raporu’na pamuk piyasası durağan olan
belirtildi. Verim ve hasat edilen alan miktarlarında yaşanan küçük değişiklikler üretim
tahminlerinde az da olsa azalmaya neden oldu. Pakistan ve Hindistan’daki üretim miktarının
azalmasına bağlı olarak dünya genelinde de yılsonu kapanış stoklarında azalma yaşandığı
belirtildi. Daha önceki raporlarda da belirtildiği gibi dünya genelindeki pamuk piyasası
gelişme gösteriyor ancak şu noktada fiyatların 60-68 cent arasında kalacağı öngörülebilir.
Önümüzdeki aylarda bu fiyat seviyesinin dışına çıkılması sürpriz olarak düşünülebilir.
Bir önceki rapora göre buğday piyasasındaki tek değişim ihracat rakamlarında yaşanan
azalmaydı. Bu durum kapanış stoklarında yükselme olarak yaşandı. ABD genelindeki kapanış
stokları son 16 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Dünya genelinde buğday stokları ve
üretim rakamları en yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Doların yüksek olmasına
bağlı olarak buğday ihracatında ABD diğer ülkelere göre daha az tercih edilen bir ülke
konumuna geldi. Temmuz 2016 buğday kontratı 4,89 $/bu – 5,50 $/bu arasında işlem
görmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar fiyatların bu seviyelerde devam edeceği beklenirken
aşağı yönlü hareket görülme olasılığı yukarı yönlü hareket görülme olasılığından daha yüksek
olarak rapor edildi.

MISIR
Aralık 2015 mısır kontratı 0,15 $/bu değer kaybederek 3,58 $/bu. seviyesinde kapandı. Teknik
göstergeler Aralık 2015 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta mısırda

Aralık 2015 kontratı 3,56 $/bu. ile 3,75 $/bu. arasında işlem gördü. 6 Kasım haftası itibariyle
günlük etanol üretiminin ve etanolde kapanış stoklarının arttığı rapor edildi. 30 Ekim – 5
Kasım arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre azalarak 0,3 milyon ton
seviyesine geriledi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %30’u
seviyesine yükseldi. Ekimi yapılan mısırın %93’nün hasat edildiği rapor edildi. Eylül 2016
mısır kontratı 0,16 $/bu değer kaybederek 3,80 $/bu seviyesine geriledi.

PAMUK
Aralık 2015 pamuk kontratı 0,02 cents/lb. değer kazanarak 61,68 cents/lb. seviyesine
yükseldi. Teknik göstergeler Aralık 2015 pamuk kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor.
Aralık 2015 pamuk kontratı 61,36 ile 62,91 cents/lb arasında işlem gördü. Bu süreçte
düzenlenmiş dünya fiyatları 0,57 cents/lb değer kaybederek 46,59 cents/lb seviyesinden
kapandı. İhracat rakamları bir önceki haftaya göre azalarak 71.100 balya seviyesinden
kapandı. İhracat rakamları 2015/16 sezonu ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %41’i
seviyesinde gerçekleşti. Ekimi yapılan pamukta hasat edilen pamuk miktarının %58
seviyesine ulaştığı belirtildi. Aralık 2016 pamuk kontratı 0,36 cents/lb değer kazanarak 63,29
cents/lb seviyesinden kapandı.

SOYA FASULYESİ

Ocak 2016 soya kontratı 0,12 $/bu. değer kaybederek 8,55 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Ocak 2016 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Ocak 2016 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 8,50-8,72 $/bu. arasında işlem gördü. Haftanın sonunda
soya fasulyesi/mısır fiyat oranı 2,39 olarak gerçekleşti. Haftalık ihracat rakamı bir önceki
haftaya göre yükselerek 2,6 milyon ton seviyesine ulaştı. Soya fasulyesinde 2015/16 sezonu
ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %62’si seviyesine yükseldi. Ekimi
yapılan soya fasulyesinin %95’nin hasadının tamamlandığı rapor edildi. Mart 2016 soya
kontratı 0,13 $/bu. değer kaybederek 8,56 $/bu. seviyesine geriledi.

BUĞDAY

Aralık 2015 buğday kontratının değeri 0,28 $/bu azalarak 4,95 $/bu. seviyesine geriledi.
Teknik göstergeler Aralık 2015 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Aralık
2015 buğday kontratı bu hafta içerisinde 4,88 $/bu ile 5,21 $/bu arasında işlem gördü. Aralık
2015 kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,38 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları bir önceki haftaya göre artarak 0,25 milyon ton seviyesine yükseldi. Buğdayda
ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %60’ı
seviyesine ulaştı. Mart 2016 buğday kontratı 0,28 $/bu. değer kaybederek 4,97 $/bu.
seviyesinden kapandı. ABD genelinde kışlık buğdayın %92’sinin ekiminin tamamlandığı ve
%80’nin filizlendiği rapor edildi.
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