DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, soya fasulyesi, pamuk ve buğday fiyatları haftayı kayıpla kapattı. Hava şartları ve
makro-ekonomik faktörler hububat ve yağlı tohum piyasasında büyük düşüşler yaşanmasına
neden oldu. ABD’nin mısır üretim bölgelerinde artan yağış miktarı ve İngiltere’nin Avrupa
Birliği’nden çıkma kararı alması bu hafta içerisinde ekonomi piyasalarını en çok etkileyen
etmenler olarak ön plana çıktı. Bu şartlar ekonomi piyasalarını etkilemeye devam edecektir
çünkü piyasalarda büyük oranda belirsizlik devam etmektedir. 1 Nisan 2016’da mısır kontratı
3,64 $/bu seviyesinde en düşük seviyeyi görürken yaklaşık 2,5 ay sonra 17 Haziran 2016
tarihinde 4,49 $/bu ile en yüksek seviyeye yükseldi. Bu hafta içerisinde ise 2,5 aydaki artışın
%65’ni geri vererek en düşük seviyenin 30 cent üzerinde işlem görmeye devam etti. Soya
fasulyesinde ise azalma mısıra göre daha düşük oranda gerçekleşti ve soya fasulyesi kontratı 1
Nisan 2016 tarihinde 9,22 $/bu ile en düşük seviyeye inerken 13 Haziran 2016 tarihinde 11,86
$/bu seviyesine kadar yükseldi ancak geçen hafta içerisinde elde ettiği yükselmenin %41’ni
geri kaybetti. Aralık 2016 buğday kontratı ise toplamda 2 hafta içerisinde %15 düşüş yaşadı.
Mevcut durumda mısır ve buğdayda arz ve talep dengeleri soya fasulyesine göre daha zayıf
durumdadır.
Hububat ve yağlı tohum piyasalarındaki kırılganlık üreticiler için sıkıntılı bir pazar ortamı
oluşturmaktadır.

MISIR
Temmuz 2016 mısır kontratı 0,53 $/bu değer kaybederek 3,84 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Temmuz 2016 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta
mısırda Temmuz 2016 kontratı 3,73 $/bu. ile 4,35 $/bu. arasında işlem gördü. 17 Haziran
haftası itibariyle günlük etanol üretimi ve etanolde kapanış stoklarının azalma gösterdiği rapor
edildi. 10 Haziran – 16 Haziran arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre
azalarak 1,75 milyon ton seviyesinden kapandı. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım
Bakanlığı’nın tahminlerinin %100’ü seviyesine yükseldi. Eylül 2016 mısır kontratı 53 cent
değer kaybederek 3,89 $/bu seviyesine geriledi. Bu haftaki rapora göre ekimi yapılan mısırın
%75’nin çok iyi durumda olduğu ve %4’ünde ise problem bulunduğu rapor edildi. Ekimi
yapılan mısırın %99’nun filizlendiği belirtildi.

PAMUK
Temmuz 2016 pamuk kontratı 0,07 cents/lb değer kaybederek 64,50 cents/lb seviyesine
geriledi. Temmuz 2016 pamuk kontratının yükseliş eğiliminde olduğu belirtildi. Temmuz
2016 pamuk kontratı bu hafta içerisinde 62,45 cents/lb ile 65,45 cents/lb arasında işlem gördü.
Bu haftaki ihracat rakamları geçen haftaya göre artarak 165.100 balya seviyesine yükseldi.
Pamukta ihracat rakamlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %104’ü seviyesine
ulaştığı rapor edildi. Ekim 2016 pamuk kontratı 1,42 cents/lb değer kaybederek 64,83 cents/lb
seviyesinden kapandı. Ekimi yapılan pamuğun %54’nün çok iyi durumda bulunduğu ve
%8’inde ise problemler bulunduğu rapor edildi. ABD genelinde pamuğun %95’nin ekiminin

tamamlandığı ve %22’sinde ise koza oluşumunun görüldüğü belirtildi. Aralık 2016 pamuk
kontratı 1,5 cents/lb değer kaybederek 64,42 cents/lb seviyesine geriledi.

SOYA FASULYESİ

Temmuz 2016 soya kontratı 0,56 $/bu. değer kaybederek 11,03 $/bu. seviyesine geriledi.
Teknik göstergeler Temmuz 2016 soya kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Temmuz
2016 soya kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 10,99-11,56 $/bu. arasında işlem gördü.
Haftalık ihracat rakamı bir önceki haftaya göre artarak 0,3 milyon ton seviyesine yükseldi.
Soya fasulyesinde 2015/16 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin
%104’ü seviyesine yükseldi. Temmuz 2016 soya kontratı ile mısır kontratının oranı bu hafta
içerisinde 2,87 olarak gerçekleşti. Ağustos 2016 soya kontratı 59 cent değer kaybederek 11,01
$/bu seviyesinden kapandı. Ekimi yapılan soya fasulyesinin %73’ünün çok iyi durumda
olduğu ve %5’inde ise problemler bulunduğu belirtildi. ABD genelinde soya fasulyesinin
%96’sının ekiminin tamamlandığı ve ekimi yapılan soyanın ise %89’nun filizlendiği rapor
edildi. Kasım 2016 soya kontratı ile Eylül 2016 mısır kontratının oranı 2,77 olarak değişti.
Kasım 2016 soya kontratı 70 cent değer kaybederek 10,78 $/bu seviyesine geriledi.

BUĞDAY

Temmuz 2016 buğday kontratının değeri 0,27 $/bu azalarak 4,54 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Temmuz 2016 buğday kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Temmuz
2016 buğday kontratı bu hafta içerisinde 4,41 $/bu ile 4,80 $/bu arasında işlem gördü.
Temmuz buğday ve mısır kontratları arasındaki oran 1,23 olarak gerçekleşti. ABD genelinde
ekimi yapılan kışlık buğdayın %61’nin çok iyi durumda olduğu, %9’unda ise problemler
olduğu rapor edildi. Ekimi yapılan kışlık buğdayın %25’inde de hasat sürecinin tamamlandığı
açıklandı. Ekimi yapılan baharlık buğdayın da %76’sının çok iyi durumda olduğu ancak
%4’ünde problemler olduğu belirtildi. Baharlık buğdayın %28’nin baş verdiği belirtildi.
Aralık 2016 kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,23 olarak gerçekleşti. Temmuz 2017
kontratı 32 cent değer kaybederek 5,20 $/bu seviyesinden kapandı.
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