DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, soya, pamuk ve buğday kontratları bu haftayı değer kaybıyla kapattı. Bu hafta, hava
koşullarındaki iyileşmeye bağlı olarak Aralık 2015 mısır ve Kasım 2015 soya fasulyesi
kontratları değer kaybı yaşamaya devam etti. Şu anda piyasalar Aralık 2015 mısır kontratı için
kırılma noktası olan 4,00 $/bu. seviyesine ve Kasım 2015 soya kontratı için kırılma noktası
olan 9,60 $/bu. seviyesine geriledi. Kontratları bu değerlerin üzerinde tutamamak büyük değer
kaybına yol açacaktır. Aralık 2015 pamuk kontratı Temmuz ayında yakaladığı yüksek
değerlerin altına 3,5 cent kadar geriledi ve yeniden 62-66 cent arasında bir değere yerleşti. 30
Haziran’da 6,17 $/bu. seviyesine ulaşan Eylül 2015 buğday fiyatları 1,00 $ üzerinde değer
kaybı yaşadı.

MISIR
Eylül 2015 mısır kontratı 0,38 $/bu. değer kaybı yaşayarak 4,92 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Eylül 2015 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta
mısırda Eylül 2015 kontratı 3,92 $/bu. ile 4,18 $/bu. arasında işlem gördü. 17 Temmuz haftası
itibariyle günlük etanol üretiminin ve etanolde kapanış stoklarının azaldığı rapor edildi. 10
Temmuz – 16 Temmuz arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre artış
göstererek 1,4 milyon ton seviyesine yükseldi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım
Bakanlığı’nın tahminlerinin %100’ü seviyesine ulaştı.
Aralık 2015 mısır kontratı 0,39 $/bu. azalarak 4,02 $/bu. olarak belirlendi. Teknik göstergeler
Aralık 2015 mısır kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Ekimi yapılan mısırın %69’nun
çok iyi durumda olduğu, %9’unda ise problemler olduğu belirtildi. Ekimi yapılan mısırda
püsküllenme oranı %55 olarak rapor edildi.

PAMUK
Aralık 2015 pamuk kontratı 0,60 cents/lb. değer kaybederek 64,64 cents/lb. seviyesine
geriledi. Teknik göstergeler Aralık 2015 pamuk kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor.
Aralık 2015 pamuk kontratı 63,94 ile 65,42 cents/lb arasında işlem gördü. Bu süreçte
düzenlenmiş dünya fiyatları 0,84 cents/lb değer kaybederek 50,02 cents/lb seviyesine geriledi.
İhracat rakamları bir önceki haftaya göre artarak 173.400 balya seviyesinde gerçekleşti.
İhracat rakamları 2014/15 sezonu ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %107’si
seviyesinde gerçekleşti. ABD genelinde ekimi yapılan pamuğun %57’sinin çok iyi durumda
olduğu, %8’inde ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan pamukta koza oluşum
oranının %76 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Aralık 2016 pamuk kontratı 0,42 cent/lb
değer kaybederek 64,12 cent/lb seviyesine geriledi.

SOYA FASULYESİ
Ağustos 2015 soya kontratı 0,28 $/bu. değer kaybederek 9,91 $/bu. seviyesine geriledi.
Teknik göstergeler Ağustos 2015 soya kontratının fiyatının dengeli seyredeceğini gösteriyor.
Haftanın sonunda soya fasulyesi/mısır fiyat oranı 2,53 olarak gerçekleşti. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre artarak 0,35 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde
2014/15 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %102’si

seviyesinde gerçekleşti. Eylül 2015 soya fasulyesi 0,14 $/bu değer kaybederek 10,10 $/bu
seviyesinde işlem gördü.
Kasım 2015 soya kontratının değeri 0,46 $/bu değer kaybederek 9,65 $/bu. seviyesinden
kapandı. Kasım 2015 soya fasulyesi ile Aralık 2015 mısır kontratı oranı 2,40 seviyesinde
gerçekleşti. Teknik göstergeler Kasım 2015 soya kontratının fiyatının dengeli seyredeceğini
belirtiyor. ABD genelinde soya fasulyesi ekiminin tamamlandığı rapor edildi. Ekimi yapılan
soya fasulyesinin %62’sinin çok iyi durumda olduğu, %11’inde ise problemler bulunduğu
belirtildi. Soya fasulyesinin %56’sında çiçeklenme olduğu rapor edildi.

BUĞDAY
Eylül 2015 buğday kontratının fiyatı 0,51 $/bu değer kaybederek 5,11 $/bu. seviyesinden
kapandı. Teknik göstergeler Eylül 2015 buğday kontratının fiyatının düşeceğini gösteriyor.
Eylül 2015 buğday kontratı bu hafta içerisinde 5,09 $/bu ile 5,53 $/bu arasında işlem gördü.
Eylül 2015 kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,30 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki
ihracat rakamları bir önceki haftaya göre artarak 0,35 milyon ton seviyesine yükseldi.
Buğdayda ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin
%27’si seviyesine ulaştı. ABD genelinde ekimi yapılan kışlık buğdayın %40’nın çok iyi
durumda olduğu, %23’ünde ise problemler bulunduğu rapor edildi. Kışlık buğdayın %75’nin
hasadının tamamlandığı rapor edildi. Ekimi yapılan baharlık buğdayın ise %70’nin çok iyi
durumda olduğu, %7’sinde ise problemler bulunduğu belirtildi. Baharlık buğdayın %96’sının
baş verdiği rapor edildi.
Aralık 2015 buğday kontratı 0,52 $/bu değer kaybederek 5,19 $/bu. seviyesinden kapandı.
Temmuz 2016 buğday kontratı 0,49 $/bu değer kaybederek 5,32 $/bu seviyesinden kapandı.
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