DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, soya fasulyesi ve buğday fiyatları yükselirken; pamuk fiyatları geriledi. Aralık 2016
mısır kontratı bu hafta tekrar toparlanarak 10 cent değer kazanarak haftayı kapattı. Daha
önceki hafta ise 3,22 $/bu seviyesine inerek en düşük değeri görmüştü. Doların değer
kaybetmesi ve bunun beraberinde artan ihracat satışları mısır fiyatlarının tekrar yükselmesini
sağladı. Geçen hafta yayımlanan raporun hem üretim hem de verim rakamlarını yükselişte
göstermesine rağmen fiyatlar belirtilen nedenlerden dolayı yükseliş gösterdi. Hasat dönemi
mısır kontratı kısa vadede 3,30 $/bu ve 3,50 $/bu arasında işlem görecektir.
Kasım 2016 soya kontratı 9,81 $/bu seviyesinden 10,04 $/bu seviyesine yükseldi. Soya
fasulyesinde fiyatları tahmin etmek oldukça zor çünkü kısa vadede birçok değişken soya
fiyatlarını etkilemektedir. Soya fasulyesinde, soya yağında ve soya küspesinde talebin yüksek
olması, ABD genelinde üretim rakamlarının yükselmesini sağlayan önemli etmenlerdendir.
Hasat dönemine yaklaşırken soya fasulyesi fiyatlarındaki belirsizlikle beraber, üreticilerin
soya üretimi, verimi konularını değerlendirmeleri gerekmektedir.
Aralık 2016 pamuk kontratı iki haftadır değer kaybetmeye devam ediyor ve geçen hafta en
yüksek seviye olan 77,98 cents/lb seviyesinden 10 cent değer kaybı yaşadı. ABD genelindeki
ve özellikle Teksas’ın batısındaki pamuk üretimi belirsizliğini korurken, mevcut ve beklenen
yağışlar bu belirsizliği kısmen yok etmiş durumdadır.
Eylül 2016 buğday kontratı 2 Ağustos’ta 3,99 $/bu seviyesine geriledikten sonra 28 cent
değer kazanarak haftayı kapattı. Fransa ve Almanya’daki üretim potansiyelinin azalması
buğday piyasasını olumlu yönde etkilemesine rağmen, Rusya ve Kanada’daki üretim miktarı
bu durumu dengeleyecek niteliktedir. Dünya genelinde buğday arzının yüksek olmasından
dolayı buğdayda fiyat potansiyeli sınırlı kalacaktır.

MISIR
Eylül 2016 mısır kontratı 0,12 $/bu değer kazanarak 3,34 $/bu. seviyesinden kapandı. Teknik
göstergeler Temmuz 2016 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta mısırda
Eylül 2016 kontratı 3,21 $/bu. ile 3,34 $/bu. arasında işlem gördü. 12 Ağustos haftası
itibariyle günlük etanol üretiminde artış ve etanolde kapanış stoklarının azalma olduğu rapor
edildi. 5 Ağustos – 11 Ağustos arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre
azalarak 1,3 milyon ton seviyesinden kapandı. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım
Bakanlığı’nın tahminlerinin %102’si seviyesine geriledi. Bu haftaki rapora göre ekimi yapılan
mısırın %74’ünün çok iyi durumda olduğu ve %7’sinde ise problem bulunduğu rapor edildi.
Ekimi yapılan mısırın %73’ünün tane dolum aşamasında olduğu ve %21’inde koçan
oluşumunun tamamlandığı belirtildi. Aralık 2016 mısır kontratı 10 cent değer kazanarak 3,43
$/bu seviyesine yükseldi.

PAMUK
Ekim 2016 pamuk kontratı 2,31 cents/lb değer kaybederek 67,57 cents/lb seviyesine geriledi.
Düzenlenmiş dünya fiyatları 4,46 cents/lb değer kaybederek 60,23 cents/lb seviyesine
geriledi. Ekim 2016 pamuk kontratının değer kaybettiği belirtildi. Bu haftaki ihracat rakamları
geçen haftaya göre artarak 175.800 balya seviyesine yükseldi. Pamukta ihracat rakamlarının
ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %41’i seviyesine ulaştığı rapor edildi. Ekimi yapılan
pamuğun %48’nin çok iyi durumda bulunduğu ve %18’inde ise problemler bulunduğu rapor
edildi. ABD genelinde pamuğun %88’inde koza görüldüğü belirtildi. Ekimi yapılan
pamukların %12’sinde koza açımı olduğu belirtildi. Aralık 2016 pamuk kontratı 2,62 cents/lb
değer kaybederek 68,03 cents/lb seviyesine geriledi.

SOYA FASULYESİ

Eylül 2016 soya kontratı 0,28 $/bu. değer kazanarak 10,27 $/bu. seviyesine yükseldi. Teknik
göstergeler Eylül 2016 soya kontratının fiyatının dengeli seyredeceğini gösteriyor. Eylül 2016
soya kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 9,97-10,37 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık
ihracat rakamı bir önceki haftaya göre azalarak 0,9 milyon ton seviyesine geriledi. Soya
fasulyesinde 2015/16 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin
%103’ü seviyesine geriledi. Eylül 2016 soya kontratı ile Eylül 2016 mısır kontratının oranı bu
hafta içerisinde 3,07 olarak gerçekleşti. Ekimi yapılan soya fasulyesinin %72’sinin çok iyi
durumda olduğu ve %7’sinde ise problemler bulunduğu belirtildi. ABD genelinde ekimi
yapılan soyanın %95’inin çiçeklendiği rapor edildi. Kasım 2016 soya kontratı ile Aralık 2016
mısır kontratının oranı 2,93 olarak değişti. Kasım 2016 soya kontratı 23 cent değer kazanarak
10,04 $/bu seviyesine yükseldi.

BUĞDAY

Eylül 2016 buğday kontratının değeri 0,05 $/bu artarak 4,27 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Eylül 2016 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Eylül 2016
buğday ve mısır kontratı oranı 1,28 olarak gerçekleşti. İhracat rakamları geçen haftaya göre
artarak 0,7 milyon ton seviyesine yükseldi. Buğday ihracat satışları 2016/17 sezonunda ABD
Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %44’ü seviyesine yükseldi. Aralık 2016 buğday kontratı
4 cent değer kazanarak 4,44 $/bu seviyesine yükseldi. Aralık buğday/mısır oranı 1,33
seviyesinde gerçekleşti. ABD genelinde ekimi yapılan kışlık buğdayın %97’sinde hasat
sürecinin tamamlandığı açıklandı. Ekimi yapılan baharlık buğdayın da %66’sının çok iyi
durumda olduğu ancak %9’unda problemler olduğu belirtildi. Baharlık buğdayın %48’nin
hasat edildiği rapor edildi.

DR. AARON SMITH
TENNESSEE ÜNİVERSİTESİ, ABD
19 AĞUSTOS 2016 (HAFTALIK ÜRÜN YORUMLARI)

