DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır ve soya fasulyesi fiyatları yükselirken buğday fiyatları değer kaybı yaşadı. Pamuk
piyasası ise dalgalı bir seyir izledi. Tatil dönemine yaklaştıkça piyasalar dengeli bir süreç
içerisine girdi. Mart 2016 mısır kontratı bu haftayı 3,64 $/bu ile 3,72 $/bu arasında işlem
görerek tamamladı. Dünya genelinde mısır stoklarının yüksek olmasının ve ABD dolarının
değerinin yüksek olmasının mısır piyasasında pozitif yönlü bir ralli oluşmasını engelleyen
etkenler olduğu düşünülüyor. Doların değer kazanması ABD’nin tarımsal ihracatına olumsuz
yönde etkilemeye devam ediyor. Ocak 2016 soya kontratı haftayı 2 cent değer kaybıyla
kapattı ve 8,51 $/bu – 8,67 $/bu arasında işlem gördü. Aralık ayından başlayarak şubat ayına
kadar soya fasulyesi piyasası Güney Amerika’daki hava koşulları üzerinde yoğunlaşmaya
devam edecek. Brezilya ve Arjantin’deki ekim alanlarının yüksek olduğu bilinmekle beraber
hava koşullarına ait raporlarla ilgili sonuçlar izlenmeye devam ediyor. Hem Arjantin’in hem
de Brezilya’nın ihracat tarifelerini düşürmeleri bekleniyor ve bu durumun soya fasulyesinde
ve mısırda global stokları arttırması düşünülüyor. Soya fasulyesi sezonunun başlangıcında
Arjantin’in dünyanın soya stoklarının %40’ını elinde tuttuğu rapor edildi. Arjantin’deki
finansal piyasalarda meydana gelecek değişiklikler dünya genelinde soya fiyatlarını büyük
ölçüde etkilemeye devam edecektir.
1 Ocak 2015 tarihinden beri Mart 2016 pamuk kontratı 59,45 cent/lb ile 67,46 cent/lb arasında
işlem gördü. Bu durum pamuk piyasasının diğer piyasalara göre bu sezon içerisinde daha
tahmin edilebilir bir aralıkta kaldığını bizlere gösteriyor. Buğdayda kasım ayı içerisinde
yaklaşık 40 cent değer kaybı yaşandığı belirtildi.

MISIR
Aralık 2015 mısır kontratı 0,05 $/bu değer kazanarak 3,63 $/bu. seviyesinde kapandı. Teknik
göstergeler Aralık 2015 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta mısırda
Aralık 2015 kontratı 3,57 $/bu. ile 3,66 $/bu. arasında işlem gördü. 13 Kasım haftası itibariyle
günlük etanol üretiminin ve etanolde kapanış stoklarının arttığı rapor edildi. 6 Kasım – 12
Kasım arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre artarak 0,5 milyon ton
seviyesine ulaştı. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %32’si
seviyesine yükseldi. Ekimi yapılan mısırın %96’sının hasat edildiği rapor edildi. Eylül 2016
mısır kontratı 0,04 $/bu değer kazanarak 3,84 $/bu seviyesine yükseldi.

PAMUK
Aralık 2015 pamuk kontratı 1,64 cents/lb. değer kaybederek 60,04 cents/lb. seviyesine
geriledi. Teknik göstergeler Aralık 2015 pamuk kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor.
Aralık 2015 pamuk kontratı 59,82 ile 62,85 cents/lb arasında işlem gördü. Bu süreçte
düzenlenmiş dünya fiyatları 0,29 cents/lb değer kazanarak 46,88 cents/lb seviyesinden
kapandı. İhracat rakamları bir önceki haftaya göre azalarak 53.800 balya seviyesinden
kapandı. İhracat rakamları 2015/16 sezonu ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %43’ü
seviyesinde gerçekleşti. Ekimi yapılan pamukta hasat edilen pamuk miktarının %64

seviyesine ulaştığı belirtildi. Mart 2016 pamuk kontratı 0,84 cents/lb değer kazanarak 62,83
cents/lb seviyesinden kapandı.

SOYA FASULYESİ

Ocak 2016 soya kontratı 0,02 $/bu. değer kazanarak 8,57 $/bu. seviyesine yükseldi. Teknik
göstergeler Ocak 2016 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Ocak 2016 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 8,52-8,67 $/bu. arasında işlem gördü. Haftanın sonunda
soya fasulyesi/mısır fiyat oranı 2,36 olarak gerçekleşti. Haftalık ihracat rakamı bir önceki
haftaya göre yükselerek 2,7 milyon ton seviyesine ulaştı. Soya fasulyesinde 2015/16 sezonu
ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %66’sı seviyesine yükseldi. Ekimi
yapılan soya fasulyesinin hasadının tamamlandığı rapor edildi. Mart 2016 soya kontratı 0,04
$/bu. değer kazanarak 8,60 $/bu. seviyesine yükseldi.

BUĞDAY

Aralık 2015 buğday kontratının değeri 0,07 $/bu azalarak 4,88 $/bu. seviyesine geriledi.
Teknik göstergeler Aralık 2015 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Aralık
2015 buğday kontratı bu hafta içerisinde 4,80 $/bu ile 4,98 $/bu arasında işlem gördü. Aralık
2015 kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,34 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları bir önceki haftaya göre artarak 0,35 milyon ton seviyesine yükseldi. Buğdayda
ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %64’ü
seviyesine ulaştı. Mart 2016 buğday kontratı 0,07 $/bu. değer kaybederek 4,90 $/bu.
seviyesinden kapandı. ABD genelinde kışlık buğdayın %94’nün ekiminin tamamlandığı ve
%87’sinin filizlendiği rapor edildi.
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