DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, pamuk ve buğday fiyatları yükselirken soya fiyatları geriledi. Mart 2016 mısır kontratı
7 Ocak tarihinde 3,48 $/bu seviyesini gördükten sonra 20 cent civarında değer kazanarak
yükseldi. Mart 2016 soya kontratı yılın başından beri 15 cent değer kazandı. Ancak, soya
fasulyesinde 8,90 $/bu seviyesinde önemli bir direnç bulunmaktadır. Mart 2016 pamuk
kontratı 61-64 cent/lb arasında sıkışmış durumdadır. Mart 2016 buğday kontratı yatay olarak
hareket etti çünkü ABD Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan Kışlık Buğday Ekim
Raporu’nda ABD genelindeki buğday ekim alanlarında azalma olduğu rapor edildi. Bu
haftaki ihracat satışları geçen haftalara göre iyi olsa da genel olarak ihracat hızı ABD Tarım
Bakanlığı’nın tahminlerinin gerisinde kalmaya devam ediyor. Geçen yıl ile karşılaştırıldığı
zaman toplam ihracat rakamlarının mısırda %23, soya fasulyesinde %9, pamukta %14 ve
buğdayda %14 azalma gösterdiği belirtildi. Doların yüksek olması ve dünya genelindeki arz
miktarının beklentilerin üzerinde olması ihracat miktarının azalmasındaki en önemli sebepler
olarak göze çarptı. Mevcut durumda sadece soya fasulyesinde ihracat rakamları son beş yılın
ortalamasının %19 üzerinde gerçekleşti. Buğdayda ihracat rakamları son beş yılın
ortalamasının %27, mısırda %18 ve pamukta %31 altında gerçekleşti. Pamuk ve buğdaydaki
azalmanın nedenlerinden biri son beş yılın ortalamasına göre üretim miktarının azalmasıdır.
Pamuk üretimi son beş yılın ortalamasına göre %20 azalırken buğday üretimi ise %2 azaldı.
Mısır üretimi ise son beş yılın ortalamasına göre %7 oranında artış gösterdi. Hava
koşullarında büyük bir değişim olmayacağı düşünüldüğü zaman hem dolar hem de global
olarak emtia ürünlerinin arzı yüksek olduğu için sezonun geri kalanında da ihracat miktarının
pek değişim göstereceği düşünülmüyor. Öyle ki, ABD genelindeki stokların yükselmesi
bekleniyor ve bu durumun emtia fiyatlarının yükselişini sınırlandıracağı düşünülüyor.

MISIR
Mart 2016 mısır kontratı 0,07 $/bu değer kazanarak 3,70 $/bu. seviyesinde kapandı. Teknik
göstergeler Mart 2016 mısır kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Bu hafta mısırda Mart
2016 kontratı 3,64 $/bu. ile 3,72 $/bu. arasında işlem gördü. 15 Ocak haftası itibariyle günlük
etanol üretiminin azaldığı ve etanolde kapanış stoklarının arttığı rapor edildi. 8 Ocak – 14
Ocak arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya azalarak 0,6 milyon ton seviyesine
geriledi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %52’si seviyesine
yükseldi. Mayıs 2016 mısır kontratı 7 cent değer kazanarak 3,74 $/bu seviyesine yükseldi.
Eylül 2016 mısır kontratı da 7 cent değer kazandı ve 3,84 $/bu seviyesine yükseldi.

PAMUK
Mart 2016 pamuk kontratı 1,04 cents/lb değer kazanarak 62,45 cents/lb seviyesine yükseldi.
Mart 2016 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu belirtildi. Mart 2016 pamuk
kontratı bu hafta içerisinde 61,3 cents/lb ile 62,93 cents/lb arasında işlem gördü. Bu haftaki
ihracat rakamları geçen haftaya göre artarak 136.000 balya seviyesine yükseldi. Pamukta
ihracat rakamlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %59’u seviyesine ulaştığı rapor
edildi.

Mayıs 2016 pamuk kontratı 0,93 cents/lb. değer kazanarak 62,83 cents/lb. seviyesine
yükseldi. Teknik göstergeler Mayıs 2016 pamuk kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor.
Aralık 2016 pamuk kontratı 0,28 cents/lb değer kazanarak 62,75 cents/lb seviyesinden
kapandı.

SOYA FASULYESİ

Mart 2016 soya kontratı 0,03 $/bu. değer kaybederek 8,76 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Mart 2016 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Mart 2016 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 8,70-8,88 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre artarak 1,6 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde
2015/16 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %87’si seviyesine
yükseldi. Mart 2016 soya kontratı ile mısır kontratının oranı bu hafta içerisinde 2,37 olarak
gerçekleşti.
Mayıs 2016 soya kontratı 1 cent değer kaybederek 8,77 $/bu seviyesine geriledi. Kasım 2016
soya kontratı ile Eylül 2016 mısır kontratının oranı 2,30 olarak gerçekleşti. Kasım 2016 soya
kontratı 2 cent değer kaybederek 8,83 $/bu seviyesinden kapandı.

BUĞDAY

Mart 2016 buğday kontratının değeri 0,02 $/bu artarak 4,75 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Mart 2016 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Mart 2016
buğday kontratı bu hafta içerisinde 4,67 $/bu ile 4,80 $/bu arasında işlem gördü. Mart 2016
kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,28 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları bir önceki haftaya göre azalarak 0,3 milyon ton seviyesine geriledi. Buğdayda
ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %76’sı
seviyesine yükseldi. Mayıs 2016 buğday kontratı 0,02 $/bu. değer kazanarak 4,80 $/bu.
seviyesinden kapandı.

DR. AARON SMITH
TENNESSEE ÜNİVERSİTESİ, ABD
22 OCAK 2016 (HAFTALIK ÜRÜN YORUMLARI)

