DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, soya fasulyesi ve buğday fiyatları düşerken; pamuk fiyatları dengeli bir seyir izledi. 31
Ağustos haftasına yaklaşırken 2015/16 soya ve mısır ihracat sezonları kapanmak üzeredir.
Mısırda ihracat rakamları 2007/08 sezonunda ulaştığı en yüksek değerin yaklaşık %25 altında
gerçekleşecektir. Soya fasulyesinde ise ihracat rakamları yeniden rekor kırarak son 3 yıldır
artış sürecini sürdürdü. İki üründe de gelecek sezon içerisinde ihracat rakamlarının artacağı
öngörülüyor. 2016/17 sezonunda mısırda ihracat rakamlarının %15, soya fasulyesinde ise %5
oranında artış göstereceği düşünülüyor. Üretim ve verim rakamlarındaki artışa bağlı olarak
ihracat rakamları fiyatları belirleme açısından en önemli etken olacaktır. Sezon içerisinde
soya ihracatı Ekim-Ocak arasında en yüksek değerde olurken, Nisan-Temmuz arasında ise
Güney Amerika’da soya hasadı yapıldığı için ABD’nin soya ihracatı azalır. Mısırda ise
ihracat satışları sezon içerisinde daha dengeli olarak dağılım gösterir ancak son 5 yıl
içerisinde mısır satışlarının Kasım-Mart arasında daha yüksek olduğu göze çarptı. Hasat
dönemine girdiğimiz şu günlerde ihracat satışları daha yakından takip edilmelidir çünkü fiyat
dengelerini belirleyecek olan ihracat rakamlarıdır.
Buğday kontratı bu hafta içerisinde felaket bir dönem geçirdi ve 30-45 cent değer kaybı
yaşadı. Yakın dönem buğday kontratı 2006 yılının eylül ayından beri bu kadar düşük
seviyeleri görmemişti. Rusya ve Kanada’da buğday üretim ve veriminin çok yüksek
olmasından dolayı fiyatlarda yukarı yönlü hareketin gerçekleşmesinin düşük ihtimalde olduğu
belirtiliyor. Üretim miktarları öyle seviyelere ulaştı ki toplam buğday arzının tüm zamanların
en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor.

MISIR
Eylül 2016 mısır kontratı 0,18 $/bu değer kaybederek 3,16 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Eylül 2016 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta
mısırda Eylül 2016 kontratı 3,15 $/bu. ile 3,34 $/bu. arasında işlem gördü. 19 Ağustos haftası
itibariyle günlük etanol üretiminde azalma ve etanolde kapanış stoklarının artış olduğu rapor
edildi. 12 Ağustos – 18 Ağustos arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre
azalarak 1,2 milyon ton seviyesinden geriledi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım
Bakanlığı’nın tahminlerinin %102’si seviyesine geriledi. Bu haftaki rapora göre ekimi yapılan
mısırın %75’inin çok iyi durumda olduğu ve %7’sinde ise problem bulunduğu rapor edildi.
Ekimi yapılan mısırın %85’inin tane dolum aşamasında olduğu ve %40’ında koçan
oluşumunun tamamlandığı belirtildi. Aralık 2016 mısır kontratı 18 cent değer kaybederek
3,25 $/bu seviyesine geriledi.

PAMUK
Ekim 2016 pamuk kontratı 0,14 cents/lb değer kazanarak 67,71 cents/lb seviyesine yükseldi.
Düzenlenmiş dünya fiyatları 1,42 cents/lb değer kaybederek 58,81 cents/lb seviyesine
geriledi. Ekim 2016 pamuk kontratının değer kaybetme eğiliminde olduğu rapor edildi. Bu
haftaki ihracat rakamları geçen haftaya göre artarak 193.500 balya seviyesine yükseldi.
Pamukta ihracat rakamlarının ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %37’si seviyesine

ulaştığı rapor edildi. Ekimi yapılan pamuğun %47’sinin çok iyi durumda bulunduğu ve
%18’inde ise problemler bulunduğu rapor edildi. ABD genelinde pamuğun %92’sinde koza
görüldüğü belirtildi. Ekimi yapılan pamukların %16’sında koza açımı olduğu belirtildi. Aralık
2016 pamuk kontratında herhangi bir değişiklik olmadı ve 68,03 cents/lb seviyesinden
kapandı.

SOYA FASULYESİ

Eylül 2016 soya kontratı 0,37 $/bu. değer kaybederek 9,90 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Eylül 2016 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Eylül 2016 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 9,82-10,41 $/bu. arasında işlem gördü. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre artarak 0,95 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde
2015/16 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %104’ü seviyesine
yükseldi. Eylül 2016 soya kontratı ile Eylül 2016 mısır kontratının oranı bu hafta içerisinde
3,07 olarak gerçekleşti. Ekimi yapılan soya fasulyesinin %72’sinin çok iyi durumda olduğu ve
%7’sinde ise problemler bulunduğu belirtildi. ABD genelinde ekimi yapılan soyanın
%100’nün çiçeklendiği rapor edildi. Kasım 2016 soya kontratı ile Aralık 2016 mısır
kontratının oranı 2,98 olarak değişti. Kasım 2016 soya kontratı 37 cent değer kaybederek 9,67
$/bu seviyesine geriledi.

BUĞDAY

Eylül 2016 buğday kontratının değeri 0,44 $/bu azalarak 3,83 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Eylül 2016 buğday kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Eylül 2016
buğday ve mısır kontratı oranı 1,21 olarak gerçekleşti. İhracat rakamları geçen haftaya göre
azalarak 0,6 milyon ton seviyesine geriledi. Buğday ihracat satışları 2016/17 sezonunda ABD
Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %45’i seviyesine yükseldi. Aralık 2016 buğday kontratı
37 cent değer kaybederek 4,07 $/bu seviyesine geriledi. Aralık buğday/mısır oranı 1,25
seviyesinde gerçekleşti. ABD genelinde ekimi yapılan kışlık buğdayın tamamının hasat
sürecinin tamamlandığı açıklandı. Ekimi yapılan baharlık buğdayın da %65’nin hasat edildiği
rapor edildi.
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