DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır fiyatları dalgalı seyir izledi. Soya fasulyesi, pamuk ve buğday fiyatları haftayı kayıpla
kapattı. Tennessee eyaletinde hasat devam ediyor. Mısır hasadı neredeyse bitmişken soya
fasulyesi hasadının üçte ikisi haftanın sonuna kadar bitmiş olacaktır. Aralık 2015 mısır
kontratı 3,70 $/bu ile 4,00 $/bu arasında işlem görmeye devam etti. Destek seviyesi olan 3,70
$/bu seviyesine tutunmaya çalışırken gelecekte daha da gerileyebileceği ve en düşük seviyeyi
zorlamaya devam edeceği düşünülüyor.
Soya fasulyesi fiyatları tahmin edilmesi zor durumda kalmaya devam ediyor. ABD dolarının
güçlü olması ve dünya genelinde ekonomik belirsizliklere rağmen ABD genelinde soya
fasulyesi talebi ve ihracat talebi güçlü seviyede kalmaya devam ediyor. Ek olarak, ABD
Tarım Bakanlığı’nın bir önceki sezondan bu sezona geçerken soya fasulyesinde stok geçişi
tahminlerini yüksek tuttuğu spekülasyonları piyasalarda 2015/16 sezonu kapanış stoklarının
daralmasına neden olacak diye düşünülüyor. Kasım 2015 soya kontratı 9,00 $ seviyesinde
işlem görmeye devam ediyor.
Son 465 gündür pamuk kontratı 60 ile 68 cent arasında işlem gördü. Tennessee’deki
üreticilerin çoğu için bu aralıktaki fiyatlar negatif bir etki bıraktı. Yeni yıldan önce bu
seviyelerin dışında kalması pek olası görünmüyor ancak Ocak-Şubat boyunca da üst limiti
zorlaması olası görünüyor.

MISIR
Aralık 2015 mısır kontratı 0,03 $/bu değer kazanarak 3,79 $/bu. seviyesinde kapandı. Teknik
göstergeler Aralık 2015 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta mısırda
Aralık 2015 kontratı 3,72 $/bu. ile 3,83 $/bu. arasında işlem gördü. 16 Ekim haftası itibariyle
günlük etanol üretiminin azaldığı ve etanolde kapanış stoklarının azaldığı rapor edildi. 9 Ekim
– 15 Ekim arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya azalarak 0,45 milyon ton
seviyesine geriledi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %25’i
seviyesine yükseldi. Ekimi yapılan mısırın %68’nin çok iyi durumda olduğu, %10’unda ise
problemler olduğu belirtildi. Ekimi yapılan mısırın %98’nin olgunlaştığı, %59’nun da hasat
edildiği rapor edildi. Mart 2016 mısır kontratı 0,01 $/bu değer kazanarak 3,88 $/bu seviyesine
yükseldi.

PAMUK
Aralık 2015 pamuk kontratı 1,09 cents/lb. değer kaybederek 62,76 cents/lb. seviyesine
geriledi. Teknik göstergeler Aralık 2015 pamuk kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor.
Aralık 2015 pamuk kontratı 62,37 ile 64,69 cents/lb arasında işlem gördü. Bu süreçte
düzenlenmiş dünya fiyatları 1,67 cents/lb değer kazanarak 48,37 cents/lb seviyesine yükseldi.

İhracat rakamları bir önceki haftaya göre azalarak 61.200 balya seviyesine geriledi. İhracat
rakamları 2015/16 sezonu ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %37’si seviyesinde
gerçekleşti. ABD genelinde ekimi yapılan pamuğun %46’sının çok iyi durumda olduğu,
%16’sında ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan pamukta koza açım oranının
%93 seviyesine yükseldiği belirtildi. Aralık 2016 pamuk kontratı 0,49 cents/lb değer
kaybederek 63,27 cents/lb seviyesinden kapandı.

SOYA FASULYESİ
Kasım 2015 soya kontratı 0,03 $/bu. değer kaybederek 8,95 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Kasım 2015 soya kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Haftanın sonunda
soya fasulyesi/mısır fiyat oranı 2,36 olarak gerçekleşti. Haftalık ihracat rakamı bir önceki
haftaya göre artarak 2,5 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde 2015/16 sezonu
ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %56’sı seviyesinde gerçekleşti.
Ekimi yapılan soya fasulyesinin %64’nün çok iyi durumda olduğu, %11’inde ise problemler
bulunduğu belirtildi. Soya fasulyesinin %94’nün çiçeklerinde dökülme olduğu rapor edildi.
Ekimi yapılan soya fasulyesinin %77’sinin hasadının tamamlandığı rapor edildi. Ocak 2016
soya kontratı 0,06 $/bu. değer kaybederek 8,96 $/bu. seviyesine geriledi.

BUĞDAY
Aralık 2015 buğday kontratının değeri 0,02 $/bu azalarak 4,90 $/bu. seviyesine geriledi.
Teknik göstergeler Aralık 2015 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Aralık
2015 buğday kontratı bu hafta içerisinde 4,83 $/bu ile 5,00 $/bu arasında işlem gördü. Aralık
2015 kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,29 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları bir önceki haftaya göre azalarak 0,25 milyon ton seviyesine geriledi. Buğdayda
ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %53’ü
seviyesine ulaştı. Mart 2016 buğday kontratı 0,03 $/bu değer kaybederek 4,97 $/bu.
seviyesinden kapandı. ABD genelinde kışlık buğdayın %76’sının ekiminin tamamlandığı ve
%49’nun filizlendiği rapor edildi.
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