DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, soya fasulyesi, pamuk ve buğday fiyatları haftayı değer kaybıyla kapattı. Bu hafta hem
Dow Jones Borsası’nda hem de ham petrol fiyatlarında büyük kırılganlık bulunmaktaydı. Çin
ekonomisindeki ve borsasındaki belirsizlik hem emtia ürünleri pazarında hem de finansal
pazarlarda kırılganlık yaratmaya devam edecektir.
Tarım piyasalarda, Aralık 2015 mısır kontratı 3,65 $/bu. ile 3,86 $/bu. arasında işlem gördü.
Eylül ayına doğru ilerlerken hasat dönemi soya fasulyesi ve mısır fiyatlarının dengeli
seviyelerde devam etmesi veya değer kaybı yaşaması bekleniyor. Şu anda mısırdaki verim
belirsizliklerinden dolayı mısır fiyatlarının yukarı yönlü hareket etme ihtimali soya
fasulyesinden daha yüksek olarak belirtiliyor. Bu durum Ağustos boyunca soya
fasulyesi/mısır fiyatı oranlarında da görülebilir. 2 Ağustos’tan 28 Ağustos’a kadar Kasım
2015 soya fasulyesi ile Aralık 2015 mısır oranı 2,48 seviyesinden 2,36 seviyesine geriledi.
Aralık 2015 buğday ve mısır kontratı oranı ise 1,34 seviyesinden 1,30 seviyesine geriledi.
Özel araştırma firmalarının çoğu ABD Tarım Bakanlığı’nın Ağustos ayında yayımladığı
rapordaki tahminlerinden çok farklı verim tahminleri yayımladı. ABD Tarım Bakanlığı’nın
Eylül için yayımlayacağı rapor 11 Eylül’de yayımlanacak ve yakından takip edilecektir.
Aralık 2015 pamuk kontratı Pazartesi günü neredeyse 3 cent değer kaybı yaşadı. Global
ekonomideki belirsizlik Çin ekonomisindeki belirsizlikle birleşince, hasat dönemi pamuk
kontratının 60-68 cent seviyesinin dışına çıkması beklenmiyor ki bu seviye bu yıl boyunca
pamuk kontratının bulunduğu seviyeydi. Buğday kontratı da Temmuz ayında en yüksek
seviyeyi gördükten sonra toplam 1,30 $/bu değer kaybı yaşadı ve değer kaybı yaşamaya
devam ediyor. Aralık 2015 buğday kontratı Cuma günü 4,82 $/bu ile en düşük seviyeye
geriledi.

MISIR
Eylül 2015 mısır kontratı 0,02 $/bu. azalarak 3,63 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Eylül 2015 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta mısırda
Eylül 2015 kontratı 3,54 $/bu. ile 3,75 $/bu. arasında işlem gördü. 21 Ağustos haftası
itibariyle günlük etanol üretiminin azaldığı ve etanolde kapanış stoklarının arttığı rapor edildi.
14 Ağustos – 20 Ağustos arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya göre azalarak 0,9
milyon ton seviyesine geriledi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın
tahminlerinin %101’i seviyesinde devam ediyor.
Aralık 2015 mısır kontratı 0,02 $/bu. değer kaybederek 3,75 $/bu. olarak rapor edildi. Teknik
göstergeler Aralık 2015 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Ekimi yapılan
mısırın %69’nun çok iyi durumda olduğu, %10’unda ise problemler olduğu belirtildi. Ekimi
yapılan mısırın tane dolum aşamasına gelen ürünlerin oranının %85 seviyesine ulaştığı
belirtildi. Tane oluşum oranının %39 seviyesine ulaştığı rapor edildi.

PAMUK
Aralık 2015 pamuk kontratı 3,91 cents/lb. değer kaybederek 63 cents/lb. seviyesine geriledi.
Teknik göstergeler Aralık 2015 pamuk kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Aralık
2015 pamuk kontratı 62,26 ile 66,75 cents/lb arasında işlem gördü. Bu süreçte düzenlenmiş
dünya fiyatları 1,25 cents/lb değer kaybederek 48,21 cents/lb seviyesine geriledi. İhracat
rakamları bir önceki haftaya göre azalarak 102.500 balya seviyesinde gerçekleşti. İhracat
rakamları 2015/16 sezonu ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %29’u seviyesinde
gerçekleşti. ABD genelinde ekimi yapılan pamuğun %53’nün çok iyi durumda olduğu,
%9’unda ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan pamukta koza açım oranının
%14 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Aralık 2016 pamuk kontratı 2,21 cents/lb değer
kaybederek 63,1 cents/lb seviyesinden kapandı.

SOYA FASULYESİ
Eylül 2015 soya kontratı 0,12 $/bu. değer kaybederek 8,93 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Eylül 2015 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Haftanın sonunda
soya fasulyesi/mısır fiyat oranı 2,46 olarak gerçekleşti. Haftalık ihracat rakamı bir önceki
haftaya göre artarak 0,4 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde 2014/15 sezonu
ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %102’si seviyesinde gerçekleşti.
Kasım 2015 soya kontratının değeri 0,04 $/bu değer kaybederek 8,85 $/bu. seviyesinden
kapandı. Kasım 2015 soya fasulyesi ile Aralık 2015 mısır kontratı oranı 2,36 seviyesinde
gerçekleşti. Teknik göstergeler Kasım 2015 soya kontratının fiyatının azalacağını belirtiyor.
Ekimi yapılan soya fasulyesinin %63’nün çok iyi durumda olduğu, %11’inde ise problemler
bulunduğu belirtildi. Soya fasulyesinin %96’sında çiçeklenme olduğu rapor edildi.

BUĞDAY
Eylül 2015 buğday kontratının fiyatı 0,22 $/bu değer kaybederek 4,77 $/bu. seviyesinden
kapandı. Teknik göstergeler Eylül 2015 buğday kontratının fiyatının düşeceğini gösteriyor.
Eylül 2015 buğday kontratı bu hafta içerisinde 4,76 $/bu ile 5,11 $/bu arasında işlem gördü.
Eylül 2015 kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,31 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki
ihracat rakamları bir önceki haftaya göre azalarak 0,4 milyon ton seviyesine geriledi.
Buğdayda ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin
%39’u seviyesine ulaştı. Baharlık buğdayın %75’nin hasadının tamamlandığı rapor edildi.
Aralık 2015 buğday kontratı 0,21 $/bu değer kaybederek 4,83 $/bu. seviyesinden kapandı.
Temmuz 2016 buğday kontratı 0,10 $/bu değer kaybederek 5,01 $/bu seviyesinden kapandı.
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