DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, soya fasulyesi ve buğday fiyatları yükseldi; pamuk piyasası ise dalgalı seyir izledi.
Aralık 2015 mısır kontratı haftanın sonuna doğru değer kazanarak Pazartesi günü görmüş
olduğu en düşük değerin oldukça üzerine çıktı. 12 Ağustos’ta 3,57 $/bu. seviyesini gören
Aralık 2015 mısır kontrat, bu hafta bu seviyenin 30 cent üzerinde haftayı kapattı. Mısır
kontratının 3,95 $/bu seviyesinin üzerine çıkma konusunda problem yaşadığı rapor edildi. Bu
yüzden mısırda depolama imkanı olmayan üreticilerin mısır fiyatları 3,85 $/bu seviyesinin
üzerine çıkmışken ürünlerini satmaları gerekmektedir. Haftanın sonuna doğru Çin’e yapılması
planlanan yüksek satış anlaşması, soya fasulyesi fiyatlarının yükselmesini sağladı.
Anlaşmayla ilgili detaylar ve bu anlaşmanın soya fasulyesi piyasası üzerindeki etkisi, 2015/16
sezonundaki ihracat rakamları üzerindeki etkisi henüz tam olarak net değil. Çin’e yapılması
planlanan ihracat satışlarının 2015/16 sezonuna ait ihracat miktarında kayda değer bir artışa
sağlaması bekleniyor. Soya fiyatları gelecek hafta kırılganlık yaşamaya devam edecektir
çünkü ihracat satışları ve verim/üretim rakamları ile ilgili ayrıntılar gelecek hafta
açıklanacaktır. Pamuk 60 cent bandında aşağı yukarı hareketle 3 günlük bir süreç
geçirmesinin ardından Cuma gününü 60 cent üzerinde tamamladı. Kısa vadede Aralık 2015
pamuk kontratı 59-63 cent arasında işlem görmeye devam edecektir. Pamuk fiyatlarındaki
artması, hasat döneminde ılık ve yağışlı hava koşullarının geç yetişen ürünleri olumsuz
etkilemesiyle mümkün olabilir. Temmuz 2016 buğday kontratı 4 Eylül’de en düşük seviyeyi
gördükten sonra neredeyse 40 cent değer kazandı.

MISIR
Aralık 2015 mısır kontratı 0,12 $/bu. artarak 3,89 $/bu. seviyesine yükseldi. Teknik
göstergeler Aralık 2015 mısır kontratının fiyatının yükseleceğini gösteriyor. Bu hafta mısırda
Aralık 2015 kontratı 3,75 $/bu. ile 3,89 $/bu. arasında işlem gördü. 18 Eylül haftası itibariyle
günlük etanol üretiminin azaldığı ve etanolde kapanış stoklarının arttığı rapor edildi. 11 Eylül
– 17 Eylül arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre azalarak 0,9 milyon ton
seviyesine geriledi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %21’i
seviyesine yükseldi. Ekimi yapılan mısırın %68’nin çok iyi durumda olduğu, %10’unda ise
problemler olduğu belirtildi. Tane oluşum oranının %94 seviyesine ulaştığı rapor edildi.
Ekimi yapılan mısırın %53’nün olgunlaştığı rapor edildi. Mart 2016 mısır kontratı 12 cents
değer kazanarak 4,00 $/cents seviyesine yükseldi.

PAMUK
Aralık 2015 pamuk kontratı 0,09 cents/lb. değer kazanarak 60,64 cents/lb. seviyesine
yükseldi. Teknik göstergeler Aralık 2015 pamuk kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor.
Aralık 2015 pamuk kontratı 59,7 ile 61,17 cents/lb arasında işlem gördü. Bu süreçte
düzenlenmiş dünya fiyatları 1,76 cents/lb değer kaybederek 44,61 cents/lb seviyesine geriledi.
İhracat rakamları bir önceki haftaya göre artarak 109.300 balya seviyesinde gerçekleşti.
İhracat rakamları 2015/16 sezonu ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %32’si

seviyesinde gerçekleşti. ABD genelinde ekimi yapılan pamuğun %52’sinin çok iyi durumda
olduğu, %12’sinde ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan pamukta koza açım
oranının %57 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Aralık 2016 pamuk kontratı 0,41 cents/lb
değer kaybederek 60,76 cents/lb seviyesinden kapandı.

SOYA FASULYESİ
Kasım 2015 soya kontratı 0,22 $/bu. değer kazanarak 8,89 $/bu. seviyesine yükseldi. Teknik
göstergeler Kasım 2015 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Haftanın sonunda
soya fasulyesi/mısır fiyat oranı 2,29 olarak gerçekleşti. Haftalık ihracat rakamı bir önceki
haftaya göre azalarak 0,35 milyon ton seviyesine geriledi. Soya fasulyesinde 2015/16 sezonu
ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %39’u seviyesinde gerçekleşti.
Ekimi yapılan soya fasulyesinin %63’nün çok iyi durumda olduğu, %11’inde ise problemler
bulunduğu belirtildi. Soya fasulyesinin %56’sının çiçeklerinde dökülme olduğu rapor edildi.
Ocak 2016 soya kontratı 0,22 $/bu. değer kazanarak 8,93 $/bu. seviyesine yükseldi.

BUĞDAY
Aralık 2015 buğday kontratının değeri 0,21 $/bu artarak 5,07 $/bu. seviyesine yükseldi.
Teknik göstergeler Aralık 2015 buğday kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Aralık
2015 buğday kontratı bu hafta içerisinde 4,80 $/bu ile 5,10 $/bu arasında işlem gördü. Aralık
2015 kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,30 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları bir önceki haftaya göre artarak 0,7 milyon ton seviyesine yükseldi. Buğdayda
ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %45’i
seviyesine ulaştı. Baharlık buğday hasadının tamamlandığı rapor edildi. Mart 2016 buğday
kontratı 0,22 $/bu değer kazanarak 5,15 $/bu. seviyesinden kapandı.
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