DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, soya fasulyesi, pamuk ve buğday fiyatları haftayı değer kazanarak kapattı. Çarşamba
günü ABD Tarım Bakanlığı Ekin Üretim ve Dünya Tarımsal Arz & Talep Raporlarını
yayımladılar.
ABD genelinde mısırda verim rakamları bir önceki rapora göre azaldığı belirtildi. Ancak bu
verim rakamı bile geçen yılın üzerindeydi. Soya fasulyesinde verim rakamları artış gösterdi ve
geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Pamukta verim rakamları bir önceki rapora göre azalma
gösterdi; ancak geçen yılın verim rakamlarının yine de üzerindeydi.
Mısırda ABD genelinde ve dünya genelinde stok tahminlerinde azalma olduğu rapor edildi.
Dünya genelinde mısır talebindeki artış, mısır üretiminin azalmasını sağladı. Ancak, bu
durum aynı zamanda mısır fiyatlarının dolardaki değişime ve dünya genelindeki ekonomik
duruma daha hassas olmasına yol açtı.
ABD genelinde ve dünya genelinde soya fasulyesi stoklarının da artış gösterdiği rapor edildi.
ABD genelinde ve Güney Amerika’daki soya üretiminin artış göstermesi soya arzının
yükselmesini sağladı; ancak Çin’deki büyüyen talep dünya genelinde artan üretim miktarını
dengeledi. Güney Amerika’daki soya üretim durumu, soya fasulyesinin fiyatını belirleme
açısından büyük öneme sahip olacaktır.
Çin’deki pamuk satışlarına bağlı olarak pamuk stoklarının azalmasıyla birlikte dünya
genelindeki pamuk stoklarında da azalma yaşandığı rapor edildi. Dünya genelindeki pamuk
stoklarının şu anda 87,35 milyon balya civarında olduğu belirtildi.
ABD genelindeki buğday stoklarının artış gösterdiği ancak dünya genelindeki kapanış
stoklarının azaldığı rapor edildi. Dünya genelindeki buğday stokları geçen aya göre azalma
gösterdi ancak yine de geçen sezonlara göre büyük artış göstermiş durumda bulunmaktadır.

MISIR
Aralık 2016 mısır kontratı 0,15 $/bu. değer kazanarak 3,54 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Aralık 2016 mısır kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Bu hafta
mısırda Aralık 2016 kontratı 3,36 $/bu. ile 3,58 $/bu. arasında işlem gördü. 7 Ekim haftası
itibariyle günlük etanol üretiminde ve etanolde kapanış stoklarında azalma olduğu rapor
edildi. Bu haftaki rapora göre ekimi yapılan mısırın %73’nün çok iyi durumda olduğu ve
%8’inde ise problem bulunduğu rapor edildi. ABD genelinde ekimi yapılan mısırın %93’nün
olgunlaştığı ve %35’nin hasat edildiği belirtildi. 30 Eylül-6 Ekim arasında mısırda ihracat
satışları geçen haftaya göre azalarak 1 milyon ton olarak gerçekleşti. İhracat satışlarının ABD
Tarım Bakanlığı’nın 2016/17 sezonu tahminlerinin %37’si seviyesinde olduğu belirtildi. Mart
2017 mısır kontratının değeri 0,14 $/bu artarak 3,49 $/bu seviyesine yükseldi.

PAMUK
Aralık 2016 pamuk kontratı 3,59 cents/lb değer kazanarak 70,57 cents/lb seviyesine yükseldi.
Aralık 2016 pamuk kontratı 66,76 cents/lb ve 70,74 cents/lb arasında işlem görürken,
düzenlenmiş dünya fiyatları 0,81 cents/lb değer kaybederek 57,90 cents/lb seviyesine geriledi.
Aralık 2016 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor edildi. Ekimi yapılan
pamuğun %48’nin çok iyi durumda bulunduğu ve %16’sında ise problemler bulunduğu rapor
edildi. Ekimi yapılan pamukların %80’inde koza açımı olduğu ve %22’sinin hasadının
tamamlandığı belirtildi. Pamukta haftalık ihracat rakamları geçen haftaya göre azalarak
152.100 balya seviyesine geriledi. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın
sezonluk tahminlerinin %49’u seviyesine ulaştı. Mart 2017 pamuk kontratı 3,27 cents/lb değer
kazanarak 70,89 cent/lb seviyesine yükseldi.

SOYA FASULYESİ

Kasım 2016 soya kontratı 0,06 $/bu. değer kazanarak 9,62 $/bu. seviyesine yükseldi. Teknik
göstergeler Kasım 2016 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Kasım 2016 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 9,37-9,74 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre artarak 1,5 milyon ton seviyesinde yükseldi. Soya fasulyesinde
2016/17 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %52’si seviyesine
yükseldi. Kasım 2017 soya kontratı ile Aralık 2017 mısır kontratının oranı bu hafta içerisinde
2,48 olarak gerçekleşti. Ekimi yapılan soya fasulyesinin %74’nün çok iyi durumda olduğu ve
%7’sinde ise problemler bulunduğu belirtildi. Ekimi yapılan soya fasulyesinin %91’nin
yapraklarını döktüğü ve %44’nün hasat edildiği rapor edildi.

BUĞDAY

Aralık 2016 buğday kontratının değeri 0,27 $/bu artarak 4,21 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Aralık 2016 buğday kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Aralık
2016 buğday ve mısır kontratı oranı 1,19 olarak gerçekleşti. İhracat rakamları geçen haftaya
göre azalarak 0,6 milyon ton seviyesine geriledi. Buğday ihracat satışları 2016/17 sezonunda
ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %56’sı seviyesine yükseldi. Temmuz 2017 buğday
kontratı 0,23 $/bu cent değer kazanarak 4,63 $/bu seviyesine yükseldi. Mart 2017
buğday/mısır oranı 1,21 seviyesinde gerçekleşti. Kışlık buğdayın %59’nun ekim sürecinin
tamamlandığı, %34’nün filizlendiği belirtildi.
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