DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır fiyatları yükselirken; buğday ve soya fasulyesi fiyatları değer kaybı yaşadı. Pamuk
kontratı dengeli bir süreç izledi. Piyasalar hava durumu üzerinde yoğunlaşmaya devam
edecek gibi görünüyor. Mısır üretim bölgesinin büyük bir kısmında, uzun vadeli hava
tahminleri normalin üzerinde sıcaklık ve normal seviyede yağış göstermektedir. Bu durum,
mısır ve soya fasulyesinde kırılgan bir sürecin başlangıcını ifade etmektedir. Zamanla yağış
durumu gerçekleşmezse, fiyatların yukarı yönde hareket edeceği tahmin edilmektedir. Tam
tersine, bölgenin yeterli yağış alması durumunda fiyatların aşağı yönlü hareketi gözlenebilir.
Bu durum üreticilerin pazarlama konusunda ikilem içerisinde kalmalarına neden olmaktadır.
Temmuz ayına doğru ilerlerken, ABD’deki verim rakamları en önemli etken olmakla birlikte
hasat dönemi mısır kontratı hububat ve yağlı tohum piyasasına öncülük ediyor. Bu hafta
içerisinde Aralık 2016 mısır kontratı 4,50 $/bu seviyesine yaklaşırken yaklaşık 1 yıldır en
yüksek seviyesine ulaştı. Kasım 2016 soya kontratı ise bir önceki haftaya göre değer kaybı
yaşadı.

MISIR
Temmuz 2016 mısır kontratı 0,14 $/bu değer kazanarak 4,37 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Temmuz 2016 mısır kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Bu hafta
mısırda Temmuz 2016 kontratı 4,20 $/bu. ile 4,39 $/bu. arasında işlem gördü. 10 Haziran
haftası itibariyle günlük etanol üretimi ve etanolde kapanış stoklarının artış gösterdiği rapor
edildi. 3 Haziran – 9 Haziran arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre artarak
1,85 milyon ton seviyesinden kapandı. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın
tahminlerinin %98’i seviyesine yükseldi. Eylül 2016 mısır kontratı 15 cent değer kazanarak
4,42 $/bu seviyesine yükseldi. Bu haftaki rapora göre ekimi yapılan mısırın %75’nin çok iyi
durumda olduğu ve %4’ünde ise problem bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan mısırın
%96’sının filizlendiği belirtildi.

PAMUK
Temmuz 2016 pamuk kontratı 0,18 cents/lb değer kaybederek 64,57 cents/lb seviyesine
geriledi. Temmuz 2016 pamuk kontratının yükseliş eğiliminde olduğu belirtildi. Temmuz
2016 pamuk kontratı bu hafta içerisinde 62,30 cents/lb ile 66,25 cents/lb arasında işlem gördü.
Bu haftaki ihracat rakamları geçen haftaya göre azalarak 140.800 balya seviyesine geriledi.
Pamukta ihracat rakamlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %102’si seviyesine
ulaştığı rapor edildi. Ekim 2016 pamuk kontratı 1,7 cents/lb değer kazanarak 66,25 cents/lb
seviyesinden kapandı. Ekimi yapılan pamuğun %53’nün çok iyi durumda bulunduğu ve
%9’unda ise problemler bulunduğu rapor edildi. ABD genelinde pamuğun %89’unun
ekiminin tamamlandığı ve %13’ünde de tomurcuklanma başladığı belirtildi. Aralık 2016
pamuk kontratı 0,85 cents/lb değer kazanarak 65,92 cents/lb seviyesine yükseldi.

SOYA FASULYESİ

Temmuz 2016 soya kontratı 0,19 $/bu. değer kaybederek 11,59 $/bu. seviyesine geriledi.
Teknik göstergeler Temmuz 2016 soya kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Temmuz
2016 soya kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 11,28-11,98 $/bu. arasında işlem gördü.
Haftalık ihracat rakamı bir önceki haftaya göre azalarak 0,15 milyon ton seviyesine geriledi.
Soya fasulyesinde 2015/16 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin
%103’ü seviyesine yükseldi. Temmuz 2016 soya kontratı ile mısır kontratının oranı bu hafta
içerisinde 2,65 olarak gerçekleşti. Ağustos 2016 soya kontratı 17 cent değer kaybederek 11,60
$/bu seviyesinden kapandı. Ekimi yapılan soya fasulyesinin %74’ünün çok iyi durumda
olduğu ve %4’ünde ise problemler bulunduğu belirtildi. ABD genelinde soya fasulyesinin
%92’sinin ekiminin tamamlandığı ve ekimi yapılan soyanın ise %60’nın filizlendiği rapor
edildi. Kasım 2016 soya kontratı ile Eylül 2016 mısır kontratının oranı 2,60 olarak değişti.
Kasım 2016 soya kontratı 14 cent değer kaybederek 11,48 $/bu seviyesine geriledi.

BUĞDAY

Temmuz 2016 buğday kontratının değeri 0,14 $/bu azalarak 4,81 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Temmuz 2016 buğday kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Temmuz
2016 buğday kontratı bu hafta içerisinde 4,71 $/bu ile 5,03 $/bu arasında işlem gördü. ABD
genelinde ekimi yapılan kışlık buğdayın %61’nin çok iyi durumda olduğu, %9’unda ise
problemler olduğu rapor edildi. Ekimi yapılan kışlık buğdayın %96’sının baş verdiği ve
%11’inde de hasat sürecinin tamamlandığı açıklandı. Ekimi yapılan baharlık buğdayın da
%79’unun çok iyi durumda olduğu ancak %2’sinde problemler olduğu belirtildi. Aralık 2016
kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,15 olarak gerçekleşti. Temmuz 2017 kontratı 11
cent değer kaybederek 5,52 $/bu seviyesinden kapandı.
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