DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır ve soya fasulyesi fiyatları artarken, pamuk piyasası dalgalı seyir izledi. Buğday piyasası
haftayı değer kaybıyla kapattı. Geçen yılın hasat dönemine ait fiyat karşılaştırılması yapıldığı
zaman 14 Ocak itibariyle; Aralık 2015 mısır kontratı geçen yıl bu zamanlarda 4,08 $/bu
fiyatla işlem görürken Aralık 2016 mısır kontratı bu yıl 3,82 $/bu fiyatla işlem gördü. Kasım
2015 soya kontratı 9,91 $/bu fiyatla işlem görürken Kasım 2016 soya kontratı 8,90 $/bu
fiyatla işlem görüyor. Aralık 2015 pamuk kontratı 63,01 cent/lb fiyatla işlem görürken Aralık
2016 pamuk kontratı 62,71 cent/lb fiyatla işlem gördü. Temmuz 2015 buğday kontratı 5,45
$/bu fiyatla işlem görürken Temmuz 2016 buğday kontratı 4,80 $/bu değerle işlem gördü.
Tüm ürünlerde hasat dönemi fiyatları geçen yıla göre azalma gösterdi. Buna ek olarak, ürünler
arasındaki fiyat oranları da değişti. Soya fasulyesi ile mısır arasındaki oran 2,43’ten 2,33
seviyesine geriledi. Pamuk ve mısır arasındaki oran ise 0,15’ten 0,16 seviyesine yükseldi.
Fiyat oranı dışında kalan diğer sebepler (girdi maliyetleri, ürün değişimleri, yerel üretim
alternatifleri, yerel fiyat durumları gibi) de 2016 yılı için ekilen alan miktarını etkilemeye
devam edecektir. Mevcut durumda fiyat oranları pamuk ve mısır yönünde eğilim gösterirken
buğday ve soya yönünde negatif eğilim göstermektedir.
Bu hafta ABD Tarım Bakanlığı Ocak ayına ait olan tarımsal raporu yayımladı.
Mısır: ABD genelinde mısırda verim ve arz rakamları azaldı. Mısırda kullanım miktarında ve
ihracat rakamlarında azalma olduğu rapor edildi. Bu durum kapanış stoklarında artışa yol
açarken stokların kullanıma oranı %13,28 olarak gerçekleşti ki bu oran 2008/09 pazarlama
yılından beri en yüksek oran olarak karşımıza çıktı. Dünya genelinde ise Güney Afrika’daki
üretimin büyük oranda azalmasına bağlı olarak kapanış stoklarında azalma meydana geldi.
Soya Fasulyesi: ABD genelinde soya fasulyesinde hasat edilen alan ve verim miktarlarında
azalma olduğu rapor edildi. Soya fasulyesinde hem kullanım rakamlarının hem de ihracat
rakamlarının azaldığı belirtildi. Net sonuç olarak da soya fasulyesinde kapanış stoklarında
azalma olduğu vurgulandı. Dünya genelinde ise Arjantin ve Çin’deki kullanım miktarlarının
artmasına bağlı olarak kapanış stoklarında azalma olduğu rapor edildi. Brezilya ya da
Arjantin’deki üretim miktarlarında ise herhangi bir değişim olmadığı belirtildi.
Pamuk: ABD genelinde pamukta verim rakamları artış gösterirken hasat edilen alan miktarı
azaldı ve bu durum üretim rakamlarında 90.000 balya üretim azalmasına neden oldu. ABD
dışındaki ülkelerdeki pamuk stoklarında 1,63 milyon balya azalma olduğu rapor edildi. Bu
durum Hindistan’daki üretimin 500.000 balya, Çin’deki üretimin 500.000 balya ve
Pakistan’daki üretimin de 800.000 balya azalma göstermesinden kaynaklandı. Geçen yıla göre
dünya genelindeki stoklarda 9,21 milyon balya azalma olduğu rapor edildi ve yeni tahminler
102,86 milyon balya seviyesinde gerçekleşti. Genel olarak, pamuk sağlayıcıları doğru yönde
ilerlerken pamuk talebi düşük seviyede kaldı. Dünya genelindeki stokların kullanım miktarına
oranı %92 seviyesinde beklenirken bu durumun yakın zamanda fiyatlarda artışa sebep
olmayacağı belirtildi.

Buğday: Rapora göre hem ABD genelinde hem de dünya genelindeki kapanış stoklarının
artmasına bağlı olarak fiyatlarda aşağı yönlü hareket bekleniyor. Buğday için Kışlık Buğday
Tohumu Raporu olumlu bir hava oluşturdu. Kışlık buğdayda ekim alanının 2015 yılına göre
%7,2 azalma gösterdiği rapor edildi.

MISIR
Mart 2016 mısır kontratı 0,06 $/bu değer kazanarak 3,63 $/bu. seviyesinde kapandı. Teknik
göstergeler Mart 2016 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta mısırda
Mart 2016 kontratı 3,49 $/bu. ile 3,63 $/bu. arasında işlem gördü. 8 Ocak haftası itibariyle
günlük etanol üretiminin ve etanolde kapanış stoklarının arttığı rapor edildi. 1 Ocak – 7 Ocak
arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre artarak 0,7 milyon ton seviyesine
yükseldi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %49’u seviyesine
yükseldi. Mayıs 2016 mısır kontratı 5 cent değer kazanarak 3,67 $/bu seviyesine yükseldi.
Eylül 2016 mısır kontratı da 3 cent değer kaybı kazandı ve 3,77 $/bu seviyesine yükseldi.

PAMUK
Mart 2016 pamuk kontratı 0,01 cents/lb değer kazanarak 61,41 cents/lb seviyesine yükseldi.
Mart 2016 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu belirtildi. Mart 2016 pamuk
kontratı bu hafta içerisinde 61,15 cents/lb ile 62,46 cents/lb arasında işlem gördü. Bu haftaki
ihracat rakamları geçen haftaya göre azalarak 79.400 balya seviyesine geriledi. Pamukta
ihracat rakamlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %56’ı seviyesine ulaştığı rapor
edildi.
Mayıs 2016 pamuk kontratı 0,16 cents/lb. değer kaybederek 61,90 cents/lb. seviyesine
geriledi. Teknik göstergeler Mayıs 2016 pamuk kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor.
Aralık 2016 pamuk kontratı 0,48 cents/lb değer kaybederek 62,47 cents/lb seviyesinden
kapandı.

SOYA FASULYESİ

Mart 2016 soya kontratı 0,14 $/bu. değer kazanarak 8,79 $/bu. seviyesine yükseldi. Teknik
göstergeler Mart 2016 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Mart 2016 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 8,57-8,84 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre artarak 1,4 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde
2015/16 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %85’i seviyesine
yükseldi. Mart 2016 soya kontratı ile mısır kontratının oranı bu hafta içerisinde 2,42 olarak
gerçekleşti.
Mayıs 2016 soya kontratı 10 cent değer kazanarak 8,78 $/bu seviyesine yükseldi. Kasım 2016
soya kontratı ile Eylül 2016 mısır kontratının oranı 2,35 olarak gerçekleşti. Kasım 2016 soya
kontratı 7 cent değer kazanarak 8,85 $/bu seviyesinden kapandı.

BUĞDAY

Mart 2016 buğday kontratının değeri 0,05 $/bu azalarak 4,73 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Mart 2016 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Mart 2016
buğday kontratı bu hafta içerisinde 4,62 $/bu ile 4,84 $/bu arasında işlem gördü. Mart 2016
kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,30 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları bir önceki haftaya göre artarak 0,6 milyon ton seviyesine yükseldi. Buğdayda
ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %75’i
seviyesinde kaldı. Mayıs 2016 buğday kontratı 0,05 $/bu. değer kazanarak 4,78 $/bu.
seviyesinden kapandı.
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