DIŞ PİYASA YORUMLARI
Soya fasulyesi ve buğday fiyatları düşerken; pamuk ve mısır fiyatları haftayı değer kazanarak
kapattı. Aralık 2015 mısır kontratı 12 Ağustos’ta 3,57 $/bu. seviyesine kadar gerilerken bu
hafta içerisinde tekrar sıçrama yaşadı. Mısırda verimle ilgili rakamlar tartışma konusu olmaya
devam ediyor çünkü araştırma şirketlerinin birçoğu 12 Ağustos’ta yayımlanan rapora göre
farklı rakamlar yayımladılar. ABD’nin batı kısmında rekor seviyede üretim beklenirken, doğu
kısmında ise beklentilerin ortalama verim rakamlarının altında olduğu rapor edildi. ABD’nin
batı kısmındaki yüksek verim rakamlarının doğu kısmındaki düşük verim rakamlarını
dengeleyip dengelemeyeceği büyük merak konusudur. Kasım 2015 soya kontratı 8,88 $/bu.
seviyesine en düşük seviyeye geriledi. Soya fasulyesinde hasat edilen alandaki ve verim
rakamlarındaki yüksek beklenti, soya fiyatı üzerinde negatif bir baskı oluşturmaya devam
ediyor. Soya fasulyesi piyasasını olumsuz yönde etkileyen dış faktörler de Çin’deki ekonomik
problemler, Güney Amerika’daki üretimin yüksek olması, Çin’de ve Brezilya’da yaşanan kur
devalüasyonları ve ABD dışında fiyatların daha düşük olmasıdır. 12 Ağustos’ta yayımlanan
raporun etkisiyle Aralık 2015 pamuk kontratı 61,20 cent/lb seviyesinden sıçrayarak değer
kazandı. Pamuk kontratının 5 cent değer kazanması üreticiler açısından olumlu
değerlendirilmesine rağmen, satışların sınırlı olması ve dünya genelindeki stokların yüksek
olmasından dolayı hasat dönemi öncesinde pamuk fiyatlarının 68 cent/lb seviyesinin üzerine
çıkması beklenmiyor. Temmuz 2016 buğday kontratı 30 Haziran’da ulaştığı seviyenin 1,20 $
gerisine düştü. Buğday fiyatları, dünya stoklarının ve doların yüksek olmasına bağlı olarak
düşmeye devam ediyor.
Eylül ayında Brezilya’daki soya üretim alanlarında soya fasulyesi üretimi başlayacaktır.
Uzmanların çoğu ekim alanları artmasına rağmen soya fasulyesi fiyatlarının düşük olması ve
Brezilya Realinin değerinin düşük olmasına bağlı olarak Brezilya’daki gübre talebinde azalma
olmasını bekliyorlar. Brezilya Reali, ABD Doları karşısında büyük değer kaybı yaşadı. Bu
durum soya fasulyesi satan Brezilyalı üreticiler açısından olumlu olsa da tarımsal girdileri
Dolar olarak satın aldıkları için bir yandan da olumsuz bir durum olarak düşünülebilir. Güney
Amerika’daki gübre talebindeki azalma, o bölgedeki soya fiyatlarının düşük olması gübre
fiyatlarının da düşmesine neden oldu.

MISIR
Eylül 2015 mısır kontratı 0,01 $/bu. artarak 3,65 $/bu. seviyesine yükseldi. Teknik göstergeler
Eylül 2015 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta mısırda Eylül 2015
kontratı 3,61 $/bu. ile 3,72 $/bu. arasında işlem gördü. 14 Ağustos haftası itibariyle günlük
etanol üretiminin değişmediği ve etanolde kapanış stoklarının azaldığı rapor edildi. 7 Ağustos
– 13 Ağustos arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre artarak 1 milyon ton
seviyesine yükseldi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %101’i
seviyesinde devam ediyor.

Aralık 2015 mısır kontratı 0,02 $/bu. değer kazanarak 3,77 $/bu. olarak rapor edildi. Teknik
göstergeler Aralık 2015 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Ekimi yapılan
mısırın %69’nun çok iyi durumda olduğu, %10’unda ise problemler olduğu belirtildi. Ekimi
yapılan mısırın tane dolum aşamasına gelen ürünlerin oranının %71 seviyesine ulaştığı
belirtildi. Tane oluşum oranının %21 seviyesine ulaştığı rapor edildi.

PAMUK
Aralık 2015 pamuk kontratı 0,87 cents/lb. değer kazanarak 66,82 cents/lb. seviyesine
yükseldi. Teknik göstergeler Aralık 2015 pamuk kontratının fiyatının artacağını gösteriyor.
Aralık 2015 pamuk kontratı 65,67 ile 67,00 cents/lb arasında işlem gördü. Bu süreçte
düzenlenmiş dünya fiyatları 2,52 cents/lb değer kazanarak 49,46 cents/lb seviyesine yükseldi.
İhracat rakamları bir önceki haftaya göre artarak 110.600 balya seviyesinde gerçekleşti.
İhracat rakamları 2015/16 sezonu ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %27’si
seviyesinde gerçekleşti. ABD genelinde ekimi yapılan pamuğun %55’nin çok iyi durumda
olduğu, %9’unda ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan pamukta koza açım
oranının %10 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Aralık 2016 pamuk kontratı 0,56 cents/lb
değer kazanarak 64,8 cents/lb seviyesinden kapandı.

SOYA FASULYESİ
Eylül 2015 soya kontratı 0,18 $/bu. değer kaybederek 9,07 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Eylül 2015 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Haftanın sonunda
soya fasulyesi/mısır fiyat oranı 2,48 olarak gerçekleşti. Haftalık ihracat rakamı bir önceki
haftaya göre artarak 0,3 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde 2014/15 sezonu
ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %102’si seviyesinde gerçekleşti.
Kasım 2015 soya kontratının değeri 0,24 $/bu değer kaybederek 8,92 $/bu. seviyesinden
kapandı. Kasım 2015 soya fasulyesi ile Aralık 2015 mısır kontratı oranı 2,37 seviyesinde
gerçekleşti. Teknik göstergeler Kasım 2015 soya kontratının fiyatının azalacağını belirtiyor.
Ekimi yapılan soya fasulyesinin %80’nin çok iyi durumda olduğu, %4’ünde ise problemler
bulunduğu belirtildi. Soya fasulyesinin %93’ünde çiçeklenme olduğu rapor edildi.

BUĞDAY
Eylül 2015 buğday kontratının fiyatı 0,08 $/bu değer kaybederek 4,98 $/bu. seviyesinden
kapandı. Teknik göstergeler Eylül 2015 buğday kontratının fiyatının düşeceğini gösteriyor.
Eylül 2015 buğday kontratı bu hafta içerisinde 4,91 $/bu ile 5,09 $/bu arasında işlem gördü.
Eylül 2015 kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,36 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki
ihracat rakamları bir önceki haftaya göre artarak 0,7 milyon ton seviyesine yükseldi.
Buğdayda ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin
%37’sine seviyesine ulaştı. Kışlık buğdayın hasadının tamamlandığı rapor edildi. Ekimi
yapılan baharlık buğdayın ise %70’nin çok iyi durumda olduğu, %8’inde ise problemler

bulunduğu belirtildi. Baharlık buğdayın %53’nün hasadının tamamlandığı rapor edildi. Aralık
2015 buğday kontratı 0,08 $/bu değer kaybederek 5,02 $/bu. seviyesinden kapandı.
Temmuz 2016 buğday kontratı 0,11 $/bu değer kaybederek 5,11 $/bu seviyesinden kapandı.
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