DIŞ PİYASA YORUMLARI
Soya fasulyesi ve pamuk fiyatları yükselirken; mısır ve buğday fiyatları haftayı değer
kaybıyla kapattı. Tennessee’de mısır hasadı tamamlanırken ve soya fasulyesi hasadında da
sona gelinirken, üreticilerin hem 2015 hem 2016 yılı ürünleri için fiyatlandırma şansını göz
önüne almaları gerekmektedir. Üreticilerin hem bu yıl için hem de gelecek yıl için pazarlama
planları olması gerekir. Üreticilerin pazarlama planlarının pazardaki koşulları yansıtacak
şekilde esnek olması gerekmektedir.
7 Ekim itibariyle Aralık 2015 mısır kontratı $4 seviyesinin altına düşerken 3,74 $/bu
seviyesinde işlem gördü. Bu fiyat da Aralık 2015 mısır kontratının en düşük seviyesinin (3,57
$/bu) üzerindeydi. Aralık 2016 mısır kontratı Ekim ayı içerisinde 4,00-4,20 $/bu arasında
işlem gördü. Global mısır arzının yüksek olması ve doların değerinin fazla olması mısır
kontratının 2016 sezonu için değer kaybedebileceğini gösteriyor.
Bu haftanın başında, Kasım 2015 soya kontratı 30 cent değer kazanarak 9,00 $/bu seviyesinin
üzerine çıkmayı başarırken Perşembe ve Cuma günlerinde yaptığı bu yükselişin yarısını
kaybetti. Güney Amerika’daki bazı bölgelerdeki kuraklık durumu ve ihracat talebindeki artış
hafta başındaki rallinin oluşmasını sağladı. Kasım 2016 soya kontratı, 11 Eylül’de gördüğü en
düşük seviye olan 8,50 $/bu seviyesinin 50 cent üzerine kadar yükseldi. Soya fasulyesi
fiyatları Güney Amerika’dan gelen haberlere göre değişim göstermeye devam edecektir.
Çünkü Güney Amerika’daki soya fasulyesi ekim durumları, global arz seviyesini ve Çin’in
ABD’den yapacağı toplam soya fasulyesi ithalatı miktarını etkiliyor. Brezilya ve
Arjantin’deki soya fasulyesi üretim durumundaki belirsizlik hali devam etmektedir.
Hasat dönemi pamuk kontratı bu hafta 63 cent değerinin üzerine çıktı. Aralık pamuk kontratı
bu sezon içerisinde 60 ile 67 cent arasında tutarlı olarak değer buldu. Eğer pamuğa talep
artarsa 2016 yılının ilk dönemlerinde pamuk kontratı 70 cent seviyesinin üzerine çıkabilir.
Temmuz 2016 buğday kontratı bu hafta oldukça fazla değer kaybı yaşadı. Global buğday
arzının yüksek olması ve doların güçlü olması buğday piyasasını etkilemeye devam ediyor.

MISIR
Aralık 2015 mısır kontratı 0,06 $/bu değer kaybederek 3,76 $/bu. seviyesinde kapandı. Teknik
göstergeler Aralık 2015 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta mısırda
Aralık 2015 kontratı 3,72 $/bu. ile 3,86 $/bu. arasında işlem gördü. 9 Ekim haftası itibariyle
günlük etanol üretiminin azaldığı ve etanolde kapanış stoklarının arttığı rapor edildi. 2 Ekim –
8 Ekim arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya artarak 0,65 milyon ton seviyesine
yükseldi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %25’i seviyesine
yükseldi. Ekimi yapılan mısırın %68’nin çok iyi durumda olduğu, %10’unda ise problemler

olduğu belirtildi. Ekimi yapılan mısırın %94’nün olgunlaştığı, %42’sinin de hasat edildiği
rapor edildi. Mart 2016 mısır kontratı 0,06 $/bu değer kaybederek 3,87 $/bu seviyesine
geriledi.

PAMUK
Aralık 2015 pamuk kontratı 2,24 cents/lb. değer kazanarak 63,85 cents/lb. seviyesine
yükseldi. Teknik göstergeler Aralık 2015 pamuk kontratının fiyatının artacağını gösteriyor.
Aralık 2015 pamuk kontratı 61,51 ile 64,16 cents/lb arasında işlem gördü. Bu süreçte
düzenlenmiş dünya fiyatları 1,48 cents/lb değer kazanarak 46,70 cents/lb seviyesine yükseldi.
İhracat rakamları bir önceki haftaya göre azalarak 67.400 balya seviyesine geriledi. İhracat
rakamları 2015/16 sezonu ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %36’sı seviyesinde
gerçekleşti. ABD genelinde ekimi yapılan pamuğun %47’sinin çok iyi durumda olduğu,
%15’inde ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan pamukta koza açım oranının
%89 seviyesine yükseldiği belirtildi. Aralık 2016 pamuk kontratı 1,31 cents/lb değer
kazanarak 63,76 cents/lb seviyesinden kapandı.

SOYA FASULYESİ
Kasım 2015 soya kontratı 0,13 $/bu. değer kazanarak 8,98 $/bu. seviyesine yükseldi. Teknik
göstergeler Kasım 2015 soya kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Haftanın sonunda
soya fasulyesi/mısır fiyat oranı 2,39 olarak gerçekleşti. Haftalık ihracat rakamı bir önceki
haftaya göre artarak 1,5 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde 2015/16 sezonu
ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %51’i seviyesinde gerçekleşti.
Ekimi yapılan soya fasulyesinin %64’nün çok iyi durumda olduğu, %11’inde ise problemler
bulunduğu belirtildi. Soya fasulyesinin %92’sinin çiçeklerinde dökülme olduğu rapor edildi.
Ekimi yapılan soya fasulyesinin %62’nin hasadının tamamlandığı rapor edildi. Ocak 2016
soya kontratı 0,12 $/bu. değer kazanarak 9,02 $/bu. seviyesine yükseldi.

BUĞDAY
Aralık 2015 buğday kontratının değeri 0,17 $/bu azalarak 4,92 $/bu. seviyesine geriledi.
Teknik göstergeler Aralık 2015 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Aralık
2015 buğday kontratı bu hafta içerisinde 4,89 $/bu ile 5,21 $/bu arasında işlem gördü. Aralık
2015 kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,28 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları bir önceki haftaya göre azalarak 0,4 milyon ton seviyesine geriledi. Buğdayda
ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %52’si
seviyesine ulaştı. Mart 2016 buğday kontratı 0,16 $/bu değer kaybederek 5,00 $/bu.

seviyesinden kapandı. ABD genelinde kışlık buğdayın %64’nün ekiminin tamamlandığı ve
%33’nün filizlendiği rapor edildi.
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