DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır ve buğday piyasaları dalgalı seyir izlerken; pamuk ve soya fasulyesi fiyatları değer
kazandı. 2016 yılı ABD için üretim açısından harika bir dönem oldu. Bu dönem içerisindeki
mısır üretimi 386,1 milyon ton seviyesinde, soya fasulyesi üretimi 110,75 milyon ton
seviyesinde, pamuk üretimi 16,16 milyon balya ve buğday üretimi ise 58,68 milyon ton
seviyesinde gerçekleşmiştir. ABD Tarım Bakanlığı yeni verilere erişildikçe üretim ve verim
rakamlarını yenilemeye devam edecektir ancak yılın bu döneminde büyük azalmalar
beklenmemektedir. Fiyatların artması için de ihracat talebinin güçlü kalması gerekmektedir.
Yılın bu döneminde, tarımsal ihracatı sınırlayabilecek üç büyük sorun vardır:
1) Doların güçlü olması. Dolar indeksi son 13 yıl içerisindeki en yüksek değeri gördü ve
Brezilya Reali bir ay içerisinde %9 değer kaybı yaşadı. Doların yüksek olması, ABD’nin
ürünlerinin ihraç piyasasında diğer ihracatçı ülkeler karşısında daha yüksek fiyata
yükselmesine yol açarken aynı zaman ABD’nin ihracatını da olumsuz yönde etkilemektedir.
2) Ticaret sözleşmelerindeki belirsizlik.
3) Dünya genelindeki ekonomik büyüme. ABD ve Avrupa genelinde ekonomik büyüme
beklentilerinin sırasıyla %1,5 ve %1,6 seviyesinde yer alması, tarımsal ürünler açısından
talebi arttırmış durumdadır.

MISIR
Aralık 2016 mısır kontratı 0,02 $/bu. değer kazanarak 3,42 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Aralık 2016 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta
mısırda Aralık 2016 kontratı 3,35 $/bu. ile 3,43 $/bu. arasında işlem gördü. 11 Kasım haftası
itibariyle günlük etanol üretiminde artış ve etanolde kapanış stoklarında 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. ABD genelinde ekimi yapılan mısırın %93’nün
hasat edildiği belirtildi. 4-10 Kasım arasında mısırda ihracat satışları geçen haftaya göre
azalarak 0,6 milyon ton olarak gerçekleşti. İhracat satışlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın
2016/17 sezonu tahminlerinin %49’u seviyesinde olduğu belirtildi. Mart 2017 mısır
kontratının değeri değişmeyerek 3,49 $/bu seviyesinde kaldı.

PAMUK
Aralık 2016 pamuk kontratı 4,94 cents/lb değer kazanarak 73,38 cents/lb seviyesine yükseldi.
Aralık 2016 pamuk kontratı 73,04 cents/lb ve 75,79 cents/lb arasında işlem görürken,
düzenlenmiş dünya fiyatları 1,13 cents/lb değer kazanarak 59,2 cents/lb seviyesine yükseldi.
Aralık 2016 pamuk kontratının değer kazanma eğiliminde olduğu rapor edildi. Ekimi yapılan
pamuğun %48’inin çok iyi durumda bulunduğu ve %16’sında ise problemler bulunduğu rapor
edildi. Ekimi yapılan pamuğun %61’nin hasadının tamamlandığı belirtildi. Pamukta haftalık
ihracat rakamları geçen haftaya göre azalarak 98.000 balya seviyesine geriledi. Pamukta

ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın sezonluk tahminlerinin %58’i seviyesine ulaştı.
Mart 2017 pamuk kontratı 3,51 cents/lb değer kazanarak 72,54 cent/lb seviyesine yükseldi.

SOYA FASULYESİ
Ocak 2017 soya kontratı 0,03 $/bu. değer kazanarak 9,89 $/bu. seviyesine yükseldi. Teknik
göstergeler Ocak 2017 soya kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Ocak 2017 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 9,75-9,97 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre artarak 3,1 milyon ton seviyesinde yükseldi. Soya fasulyesinde
2016/17 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %69’u seviyesine
yükseldi. Kasım 2017 soya kontratı ile Aralık 2017 mısır kontratının oranı bu hafta içerisinde
2,63 olarak gerçekleşti. Ekimi yapılan soya fasulyesinin %73’nün çok iyi durumda olduğu ve
%6’sında ise problemler bulunduğu belirtildi. Ekimi yapılan soya fasulyesinin %97’sinin
hasat edildiği 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 1,18 olarak gerçekleşti. İhracat rakamları geçen haftaya göre
artarak 0,4 milyon ton seviyesine yükseldi. Buğday ihracat satışları 2016/17 sezonunda ABD
Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %67’si seviyesine yükseldi. Temmuz 2017 buğday
kontratı 0,04 $/bu cent değer kazanarak 4,48 $/bu seviyesine yükseldi. Mart 2017
buğday/mısır oranı 1,20 seviyesinde gerçekleşti. Kışlık buğdayın %94’nün ekim sürecinin
tamamlandığı, %84’ünün filizlendiği belirtildi.
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