DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, pamuk ve soya fasulyesi fiyatları yükselirken buğday fiyatları haftayı kayıpla kapattı.
Soya fasulyesi dört haftalık süreçte en yüksek seviyeye çıktı. Kasım 2016 soya kontratı geçen
hafta 9,07 $/bu seviyesinden kapanırken bu hafta 9,09 $/bu seviyesine kadar yükseldi. 1
Mart’tan itibaren hasat dönemi mısır fiyatı 3,76 $/bu seviyesinden %2,5 artışla 3,85 $/bu
seviyesine yükseldi. Aynı tarihten itibaren hasat dönemi soya fiyatları ise 8,73 $/bu
seviyesinden %4,1 oranında artışla 9,09 $/bu seviyesine yükseldi. 2016 ürünlerini henüz
fiyatlandırmayan üreticiler açısından bu yükseliş trendi önemli bir fırsat teşkil edebilir. Hem
yağlı tohumlar hem de hububat ürünleri açısında dünya genelindeki stoklar, üretim ve kur
durumları ile ilgili önemli endişeler bulunmaktadır. Bundan dolayı, fiyatlarda meydana gelen
yükselmeler, ürünlerini değerlendirmek isteyen üreticiler açısından değerlendirilmesi gereken
fırsatlar olarak görülüyor.
Tarımsal ürünlerin fiyatlarının yükselmesindeki en önemli etkenlerden birisi doların değerinin
azalmasıydı. Mart ayında şu ana kadar Dolar Indeksi %3,3 değer kaybetti. Doların zayıflaması
ABD ürünlerinin tarımsal ihracat piyasasında daha çok tercih edilmelerini beraberinde getirdi
ve böylece ihracat miktarını arttırdı. Mısır ve soya fasulyesi açısından Mart ayında Brezilya
Real’i ABD Doları karşısında %11 değer kazanırken Arjantin Peso’su da ABD Doları
karşısında %6 değer kazandı. Bu değişimler son yıllardaki durumun tam tersi bir durumda
yaşandı çünkü 2014 yılından beri Brezilya Real’i dolar karşısında %36 değer kaybederken
Arjantin Peso’su da yine dolar karşısında %45 oranında değer kaybı yaşadı. Bölgedeki politik
ve ekonomik istikrarsızlıktan dolayı, Güney Amerika ülkelerinin kur durumlarının geleceği
hakkında büyük oranda belirsizlik hakimdir. Arjantin ve Brezilya, ABD’nin mısır, soya
fasulyesi, buğday ve pamuk ihracatı konusunda en büyük rakipleri durumundadır. Bu yüzden,
bu ülkelerin kur durumlarındaki değişiklik tarımsal ürünlerin fiyatlarını ve ihracat miktarlarını
doğrudan etkilemektedir.

MISIR
Mayıs 2016 mısır kontratı 0,02 $/bu değer kaybederek 3,67 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Mayıs 2016 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta
mısırda Mayıs 2016 kontratı 3,65 $/bu. ile 3,72 $/bu. arasında işlem gördü. 11 Mart haftası
itibariyle günlük etanol üretimi artarken etanolde kapanış stoklarının azaldığı rapor edildi. 4
Mart - 10 Mart arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre azalarak 1,05 milyon
ton seviyesinden kapandı. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin
%72’si seviyesine yükseldi. Temmuz 2016 mısır kontratı 2 cent değer kazanarak 3,71 $/bu
seviyesine yükseldi. Eylül 2016 mısır kontratı da 2 cent değer kazandı ve 3,76 $/bu seviyesine
yükseldi.

PAMUK
Mayıs 2016 pamuk kontratı 0,01 cents/lb değer kazanarak 57,16 cents/lb seviyesine yükseldi.
Mayıs 2016 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu belirtildi. Mayıs 2016
pamuk kontratı bu hafta içerisinde 56,82 cents/lb ile 58,89 cents/lb arasında işlem gördü. Bu

haftaki ihracat rakamları geçen haftaya göre artarak 224.900 balya seviyesine yükseldi.
Pamukta ihracat rakamlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %80’i seviyesine
ulaştığı rapor edildi. Temmuz 2016 pamuk kontratı 0,03 cents/lb değer kazanarak 57,06
cents/lb seviyesinden kapandı. Aralık 2016 pamuk kontratı 0,08 cents/lb değer kazanarak 56,9
cents/lb seviyesinden kapandı.

SOYA FASULYESİ

Mayıs 2016 soya kontratı 0,02 $/bu. değer kazanarak 8,97 $/bu. seviyesine yükseldi. Teknik
göstergeler Mayıs 2016 soya kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Mayıs 2016 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 8,86-9,04 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre azalarak 0,8 milyon ton seviyesine geriledi. Soya fasulyesinde
2015/16 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %94’ü seviyesine
yükseldi. Mayıs 2016 soya kontratı ile mısır kontratının oranı bu hafta içerisinde 2,44 olarak
gerçekleşti. Kasım 2016 soya kontratı 3 cent değer kazanarak 9,09 $/bu seviyesinden kapandı.

BUĞDAY

Mayıs 2016 buğday kontratının değeri 0,12 $/bu artarak 4,63 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Mayıs 2016 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Mayıs
2016 buğday kontratı bu hafta içerisinde 4,57 $/bu ile 4,79 $/bu arasında işlem gördü. Mayıs
2016 kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,26 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları bir önceki haftaya göre değişmeyerek 0,4 milyon ton seviyesinde kaldı. Buğdayda
ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %89’u
seviyesine yükseldi. Temmuz 2016 buğday kontratı 0,12 $/bu. değer kaybederek 4,80 $/bu.
seviyesinden kapandı.
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