DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır ve pamuk fiyatları değer kaybı yaşadı; soya fasulyesi ve buğday fiyatları dengeli seyir
izledi. Geçen haftanın başlarında ABD Tarım Bakanlığı, Eylül Dünya Tarımsal Arz & Talep
Raporu ve Üretim Raporu’nu yayımladı.
Bir önceki ayın raporuna göre ABD genelinde mısırda verim rakamlarının gerilediği rapor
edildi. 2016/17 sezonuna ait mısırda hem ABD genelinde hem de dünya genelindeki kapanış
stokları az da olsa gerileme gösterdi. Genel olarak mısır açısından rapor nötral olarak
yorumlandı.
ABD genelinde soya fasulyesi verim ve üretim rakamları bir önceki aya göre artış gösterdi.
ABD genelindeki soya fasulyesi kapanış stokları artış gösterirken, dünya genelindeki soya
kapanış stoklarında azalma meydana geldi. Genel olarak soya fasulyesi açısından rapor
negatif yönlü etkide bulundu ve soya fasulyesi fiyatları geriledi.
ABD genelinde pamukta verim ve üretim rakamları bir önceki aya göre artış gösterdi. ABD
genelinde pamukta kapanış stokları artış gösterirken, dünya genelindeki pamuk stoklarında
değişme olmadığı rapor edildi. Genel olarak pamuk açısından rapor negatif yönlü bir etkide
bulundu ve pamuk fiyatları geriledi.
ABD genelinde buğdayda verim ve üretim rakamları geçen aya göre değişme göstermedi.
ABD genelinde buğdayda kapanış stoklarında değişme olmamasına rağmen, dünya
genelindeki buğday stoklarında azalma olduğu belirtildi. Genel olarak buğday açısından
raporlar nötral bir seyir izledi.
ABD Tarım Bakanlığı’nın yayımladığı raporlara göre ABD genelinde üretilen mısırın
%14’nün, soya fasulyesinin %47’sinin, pamuğun %71’nin ve buğdayın %41’nin yabancı
pazarlara ihraç edildiği belirtildi. Çin’deki ekonomik büyüme ve nüfus potansiyeli Çin’in
ABD açısından en önemli pazar olması durumunu korumasını sağlıyor.

MISIR
Aralık 2016 mısır kontratı 0,04 $/bu değer kaybederek 3,37 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Aralık 2016 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta
mısırda Aralık 2016 kontratı 3,26 $/bu. ile 3,43 $/bu. arasında işlem gördü. 9 Eylül haftası
itibariyle günlük etanol üretiminde artış ve etanolde kapanış stoklarının azalma olduğu rapor
edildi. Bu haftaki rapora göre ekimi yapılan mısırın %74’nün çok iyi durumda olduğu ve
%7’sinde ise problem bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan mısırın %87’sinde koçan
oluşumunun tamamlandığı belirtildi. ABD genelinde ekimi yapılan mısırın %33’nün
olgunlaştığı ve %5’nin hasat edildiği belirtildi. 2-8 Eylül arasında mısırda ihracat satışları
geçen haftaya göre azalarak 1,3 milyon ton olarak gerçekleşti. İhracat satışlarının ABD Tarım
Bakanlığı’nın 2016/17 sezonu tahminlerinin %31’i seviyesinde olduğu belirtildi. Mart 2017
mısır kontratı 4 cent azalarak 3,47 $/bu seviyesine geriledi.

PAMUK
Aralık 2016 pamuk kontratı 1,80 cents/lb değer kaybederek 67,28 cents/lb seviyesine geriledi.
Aralık 2016 pamuk kontratı 66,44 cents/lb ve 69,11 cents/lb arasında Düzenlenmiş dünya
fiyatları 0,72 cents/lb değer kaybederek 57,79 cents/lb seviyesine geriledi. Aralık 2016 pamuk
kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor edildi. Ekimi yapılan pamuğun
%47’sinin çok iyi durumda bulunduğu ve %16’sında ise problemler bulunduğu rapor edildi.
Ekimi yapılan pamukların %41’inde koza açımı olduğu ve %4’nün hasadının tamamlandığı
belirtildi. Pamukta haftalık ihracat rakamları geçen haftaya göre azalarak 124.900 balya
seviyesine geriledi. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk
tahminlerinin %44’ü seviyesine ulaştı. Mart 2017 pamuk kontratı 1,69 cent değer kaybederek
67,61 cent/lb seviyesine geriledi.

SOYA FASULYESİ

Kasım 2016 soya kontratı 0,14 $/bu. değer kaybederek 9,66 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Kasım 2016 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Kasım 2016 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 9,40-9,90 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre değişmeyerek 1 milyon ton seviyesinde kaldı. Soya
fasulyesinde 2016/17 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %44’ü
seviyesine yükseldi. Kasım 2017 soya kontratı ile Aralık 2017 mısır kontratının oranı bu hafta
içerisinde 2,53 olarak gerçekleşti. Ekimi yapılan soya fasulyesinin %79’nun çok iyi durumda
olduğu ve %3’ünde ise problemler bulunduğu belirtildi. Ekimi yapılan soya fasulyesinin
%36’sının yapraklarını döktüğü rapor edildi.

BUĞDAY

Aralık 2016 buğday kontratının değeri değişmeyerek 4,03 $/bu. seviyesinden kapandı. Teknik
göstergeler Aralık 2016 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Aralık 2016
buğday ve mısır kontratı oranı 1,20 olarak gerçekleşti. İhracat rakamları geçen haftaya göre
artarak 0,75 milyon ton seviyesine yükseldi. Buğday ihracat satışları 2016/17 sezonunda ABD
Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %50’si seviyesine yükseldi. Temmuz 2017 buğday
kontratı 2 cent değer kaybederek 4,49 $/bu seviyesine geriledi. Mart 2017 buğday/mısır oranı
1,22 seviyesinde gerçekleşti. Kışlık buğdayın %6’sının ekim sürecinin tamamlandığı
açıklandı. Ekimi yapılan baharlık buğdayın da %95’nin hasat edildiği rapor edildi.
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