DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, soya fasulyesi ve buğday fiyatları düşerken; pamuk fiyatları yükseldi. Hububat ve yağlı
tohum piyasasında bu hafta iki farklı baskın haber vardı. Bunlardan ilki Çin’deki
devalüasyondu. İkincisi ise ABD Tarım Bakanlığı tarafından 12 Ağustos’ta yayımlanan
Dünya Tarımsal Arz & Talep Raporuydu. Çin’de meydana gelen devalüasyon sonucunda Çin
Yeni, Amerikan Doları karşısında 1 hafta içerisinde %3,5 oranında değer kaybı yaşadı. Bu
durum ABD’nin ihracat ürünlerinin Çinli tüketiciler açısından daha pahalı olmasına, ABD’nin
Çin’den yaptığı ithalatın ise daha ucuz olmasına neden oldu. Bu devalüasyonun ABD’nin
tarımsal ihracatı açısından tüm etkileri daha belirli olmasa da Doların yüksek olmasının,
hububat, yağlı tohumların ve pamukta dünya genelindeki stokların yüksek olması ihracatı ve
ABD genelindeki emtia fiyatlarını olumsuz yönde etkileyecektir.
12 Ağustos Çarşamba günü yayımlanan Dünya Tarımsal Arz & Talep Raporu ve Ürün Üretim
Raporu mısır, soya fasulyesi, buğday ve pamukta arz ve talep tahminlerinde birçok sürprize
yol açtı.
Mısır: Mısırda yaşanan en büyük sürpriz Temmuz raporuna göre mısır veriminde meydana
gelen artıştı. Uzmanların çoğu verimde bir önceki rapora göre azalma olmasını bekliyorlardı.
Verim konusundaki revizyonun sonucu olarak hem üretimde hem de 2015/16 sezonu kapanış
stoklarında artış olduğu rapor edildi. Ortalama verim, üretim ve kapanış stokları tahminleri
hala 2014 yılına göre düşük seviyelerde bulunmaktadır.
Pamuk: ABD Tarım Bakanlığı’nın yayımladığı rapora göre fiyatında yükselme olan tek ürün
pamuktu. Aralık 2015 pamuk kontratında 2,87 cents/lb artış olduğu rapor edildi. Bu artışın
pamukta verim rakamlarında ve ekim alanlarında yaşanan azalmalara bağlı olduğu belirtildi.
ABD genelindeki pamuk üretiminin 13,08 milyon balya, ihracatın ise 10 milyon balya
seviyesinde beklendiği rapor edildi.
Soya fasulyesi: Rapor yayımlandıktan birkaç saat sonra, Kasım 2015 soya kontratı 70 cent
değer kaybı yaşadı; ancak günün sonuna doğru 61,5 cent değer kaybı seviyesine geldi.
Mısırda olduğu gibi soya fasulyesinde de verim miktarında azalma olması beklenirken verim
miktarının bir önceki haftaya göre arttığı rapor edildi. 2015/16 sezonuna ait kapanış
stoklarında meydana gelen artış, fiyatlardaki aşırı azalmanın en büyük nedeniydi. Soya
fasulyesindeki üretim fazlasına rağmen ihracat rakamlarında azalma olduğu belirtildi.
Buğday: Buğday fiyatları, mısır ve soya fasulyesindeki azalmalara ve dünya genelindeki
buğday stoklarındaki artışa bağlı olarak azalma gösterdi. ABD genelinde ortalama buğday
veriminde azalma olduğu rapor edildi.

MISIR
Eylül 2015 mısır kontratı 0,08 $/bu. azalarak 3,64 $/bu. seviyesinden kapandı. Teknik
göstergeler Eylül 2015 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta mısırda
Eylül 2015 kontratı 3,46 $/bu. ile 3,91 $/bu. arasında işlem gördü. 7 Ağustos haftası itibariyle
günlük etanol üretiminin arttığı ve etanolde kapanış stoklarının azaldığı rapor edildi. 31
Temmuz – 6 Ağustos arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre azalarak 0,9
milyon ton seviyesine geriledi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın
tahminlerinin %100’ü seviyesinde devam ediyor.
Aralık 2015 mısır kontratı 0,08 $/bu. değer kaybederek 3,75 $/bu. olarak rapor edildi. Teknik
göstergeler Aralık 2015 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Ekimi yapılan
mısırın %70’nin çok iyi durumda olduğu, %9’unda ise problemler olduğu belirtildi. Ekimi
yapılan mısırda püsküllenme oranı %96 olarak rapor edildi. Ekimi yapılan mısırın tane dolum
aşamasına gelen ürünlerin oranının %50 seviyesine ulaştığı belirtildi.

PAMUK
Aralık 2015 pamuk kontratı 4,16 cents/lb. değer kazanarak 65,95 cents/lb. seviyesine
yükseldi. Teknik göstergeler Aralık 2015 pamuk kontratının fiyatının artacağını gösteriyor.
Aralık 2015 pamuk kontratı 61,20 ile 66,51 cents/lb arasında işlem gördü. Bu süreçte
düzenlenmiş dünya fiyatları 1,4 cents/lb değer kaybederek 46,94 cents/lb seviyesine geriledi.
İhracat rakamları bir önceki haftaya göre azalarak 96.900 balya seviyesinde gerçekleşti.
İhracat rakamları 2015/16 sezonu ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %27’si
seviyesinde gerçekleşti. ABD genelinde ekimi yapılan pamuğun %56’sının çok iyi durumda
olduğu, %9’unda ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan pamukta koza oluşum
oranının %96 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Aralık 2016 pamuk kontratı 1,03 cents/lb
değer kazanarak 64,24 cents/lb seviyesinden kapandı.

SOYA FASULYESİ
Eylül 2015 soya kontratı 0,50 $/bu. değer kaybederek 9,25 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Eylül 2015 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Haftanın sonunda
soya fasulyesi/mısır fiyat oranı 2,54 olarak gerçekleşti. Haftalık ihracat rakamı bir önceki
haftaya göre azalarak 0,15 milyon ton seviyesine geriledi. Soya fasulyesinde 2014/15 sezonu
ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %102’si seviyesinde gerçekleşti.
Kasım 2015 soya kontratının değeri 0,47 $/bu değer kaybederek 9,16 $/bu. seviyesinden
kapandı. Kasım 2015 soya fasulyesi ile Aralık 2015 mısır kontratı oranı 2,44 seviyesinde
gerçekleşti. Teknik göstergeler Kasım 2015 soya kontratının fiyatının azalacağını belirtiyor.
Ekimi yapılan soya fasulyesinin %63’nün çok iyi durumda olduğu, %11’inde ise problemler
bulunduğu belirtildi. Soya fasulyesinin %88’inde çiçeklenme olduğu rapor edildi.

BUĞDAY
Eylül 2015 buğday kontratının fiyatı 0,04 $/bu değer kaybederek 5,06 $/bu. seviyesinden
kapandı. Teknik göstergeler Eylül 2015 buğday kontratının fiyatının düşeceğini gösteriyor.
Eylül 2015 buğday kontratı bu hafta içerisinde 4,84 $/bu ile 5,30 $/bu arasında işlem gördü.
Eylül 2015 kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,39 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki
ihracat rakamları bir önceki haftaya göre artarak 0,4 milyon ton seviyesine yükseldi.
Buğdayda ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin
%36’sı seviyesine ulaştı. Kışlık buğdayın %97’sinin hasadının tamamlandığı rapor edildi.
Ekimi yapılan baharlık buğdayın ise %69’nun çok iyi durumda olduğu, %8’inde ise
problemler bulunduğu belirtildi. Baharlık buğdayın %20’sinin hasadının tamamlandığı rapor
edildi. Aralık 2015 buğday kontratı 0,05 $/bu değer kaybederek 5,10 $/bu. seviyesinden
kapandı.
Temmuz 2016 buğday kontratı 0,09 $/bu değer kaybederek 5,22 $/bu seviyesinden kapandı.
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