DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır ve soya fasulyesi fiyatları değer kaybederken, pamuk ve buğday fiyatları değer kazandı.
Tennessee eyaletinde mısır hasadı hızlı bir şekilde ilerliyor ve ABD Tarım Bakanlığı’nın 5
yıllık ortalamasının %14 üzerinde gerçekleşti. Depolama alanı sınırlı olduğu için üreticiler
mısırları düşük fiyatlara satmak zorunda kaldılar. Üreticiler kendilerine gelen tüm seçenekleri
değerlendirmeleri gerekir.
Hasat dönemi soya fasulyesi kontratı Salı günü en yüksek seviyeyi 9,94 $/bu olarak gördükten
sonra tekrar negatif yönlü harekete geçerek toplamda 11 cent değer kaybı yaşadı. Fiyatların
azalmasındaki en önemli neden ihracat satışlarının düşük olması ve verim rakamlarının
beklentilerin altında olmasıydı.
Pamuk fiyatları güzel bir hafta geçirirken Cuma günü değer kaybı yaşadı. Aralık 2016 pamuk
kontratı Perşembe günü 72,36 cents/lb ile en yüksek seviyeyi görürken Cuma günü 70,07
cents/lb seviyesine geriledi. Kısa vadede pamuk fiyatları 66-72 cent arasında işlem görmeye
devam edecektir.

MISIR
Aralık 2016 mısır kontratı 0,01 $/bu değer kaybederek 3,36 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Aralık 2016 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta
mısırda Aralık 2016 kontratı 3,32 $/bu. ile 3,42 $/bu. arasında işlem gördü. 16 Eylül haftası
itibariyle günlük etanol üretiminde 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. Ekimi yapılan mısırın %93’ünde koçan
oluşumunun tamamlandığı belirtildi. ABD genelinde ekimi yapılan mısırın %53’nün
olgunlaştığı ve %9’nun hasat edildiği belirtildi. 9-15 Eylül arasında mısırda ihracat satışları
geçen haftaya göre artarak 1,45 milyon ton olarak gerçekleşti. İhracat satışlarının ABD Tarım
Bakanlığı’nın 2016/17 sezonu tahminlerinin %33’ü seviyesinde olduğu belirtildi. Mart 2017
mısır kontratı 1 cent azalarak 3,46 $/bu seviyesine geriledi.

PAMUK
Aralık 2016 pamuk kontratı 2,79 cents/lb değer kazanarak 70,07 cents/lb seviyesine yükseldi.
Aralık 2016 pamuk kontratı 67,18 cents/lb ve 72,36 cents/lb arasında işlem görürken,
düzenlenmiş dünya fiyatları 1,06 cents/lb değer kazanarak 58,85 cents/lb seviyesine yükseldi.
Aralık 2016 pamuk kontratının değer kazanma eğiliminde olduğu rapor edildi. Ekimi yapılan
pamuğun %79’nun çok iyi durumda bulunduğu ve %4’ünde ise problemler bulunduğu rapor
edildi. Ekimi yapılan pamukların %67’sinde koza açımı olduğu ve %4’nün hasadının
tamamlandığı belirtildi. Pamukta haftalık ihracat rakamları geçen haftaya göre artarak
157.700 balya seviyesine geriledi. Pamukta ihracat rakamları ABD Tarım Bakanlığı’nın
sezonluk tahminlerinin %46’sı seviyesine ulaştı. Mart 2017 pamuk kontratı 2,82 cent değer
kazanarak 70,43 cent/lb seviyesine yükseldi.

SOYA FASULYESİ

Kasım 2016 soya kontratı 0,11 $/bu. değer kaybederek 9,55 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Kasım 2016 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Kasım 2016 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 9,52-9,94 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre azalarak 0,8 milyon ton seviyesinde geriledi. Soya
fasulyesinde 2016/17 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %45’i
seviyesine yükseldi. Kasım 2017 soya kontratı ile Aralık 2017 mısır kontratının oranı bu hafta
içerisinde 2,53 olarak gerçekleşti. Ekimi yapılan soya fasulyesinin %73’nün çok iyi durumda
olduğu ve %7’sinde ise problemler bulunduğu belirtildi. Ekimi yapılan soya fasulyesinin
%46’sının yapraklarını döktüğü ve %4’nün hasat edildiği rapor edildi.

BUĞDAY

Aralık 2016 buğday kontratının değeri 1 cent artarak 4,03 $/bu. seviyesinden kapandı. Teknik
göstergeler Aralık 2016 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Aralık 2016
buğday ve mısır kontratı oranı 1,20 olarak gerçekleşti. İhracat rakamları geçen haftaya göre
azalarak 0,55 milyon ton seviyesine geriledi. Buğday ihracat satışları 2016/17 sezonunda
ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %52’si seviyesine yükseldi. Temmuz 2017 buğday
kontratı 1 cent değer kazanarak 4,50 $/bu seviyesine yükseldi. Mart 2017 buğday/mısır oranı
1,24 seviyesinde gerçekleşti. Kışlık buğdayın %17’sinin ekim sürecinin tamamlandığı
açıklandı. Ekimi yapılan baharlık buğdayın da %98’nin hasat edildiği rapor edildi.
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