DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, pamuk ve buğday fiyatları yükselirken; soya fasulyesi piyasası haftayı kayıpla kapattı.
Son 15 gün içinde Aralık 2015 mısır kontratı 3,70 – 3,87 $/bu. aralığında işlem gördü. ABD
genelinde geçtiğimiz hafta içerisinde mısır hasadı %16 ilerleme kaydetti ve toplamda hasat
edilen alan oranı %75 seviyesine (Tennessee eyaletinde %96 seviyesine) ulaştı. Hasat
sonrasında mısır kontratı fiyatlarında sakin bir dönem yaşayacağız. Dünya genelinde mısır
stoklarının fazla ve doların yüksek olması sebebiyle önemli bir fiyat artışı olması pek olası
görünmüyor.
2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın öngördüğü soya fasulyesi ihracat rakamları bir
önceki yıla göre yaklaşık %10 oranında azalma gösterdi. Soya fasulyesine özellikle Çin’den
olan talep oldukça yüksek olmasına rağmen, global soya fasulyesi arzının çok yüksek
olmasına bağlı olarak Çin’in soya ithalatında seçici davrandığı belirtiliyor. ABD’li üreticiler
açısından en büyük sorun doların diğer kurlar karşında (özellikle ABD’nin soya fasulyesi
ihracatında en büyük rakipleri olan Arjantin ve Brezilya karşısında) çok yüksek olmasıdır.
Geçen yıldan beri, ABD Doları Brezilya Real’i karşısında %62 değer kazanırken Arjantin
Peso’su karşısında da %12 değer kazandı. Güney Amerika’daki kurun bu kadar düşük olması
Çin ve diğer soya ithalatçısı ülkelerin Güney Amerika pazarını tercih etmelerini sağlıyor.
Elbette Güney Amerika’daki ürün henüz tarlada iken Çin’in soya ihracatındaki ihtiyaç
durumunda ilk tercihi ABD’li üreticiler olmaya devam ediyor. Eğer Güney Amerika’da hava
koşulları iyi giderse ve rekolte beklentilerin üzerinde gerçekleşirse, ABD’deki soya
fiyatlarının oldukça fazla değer kaybetmesi bekleniyor. Aksi takdirde, Güney Amerika’da
hava koşullarında meydana gelebilecek aksaklıklar ABD’deki soya fiyatlarını yükselmesini
sağlayacaktır.

MISIR
Aralık 2015 mısır kontratı 0,03 $/bu değer kazanarak 3,82 $/bu. seviyesinde kapandı. Teknik
göstergeler Aralık 2015 mısır kontratının fiyatının dengeli seyredeceğini gösteriyor. Bu hafta
mısırda Aralık 2015 kontratı 3,75 $/bu. ile 3,87 $/bu. arasında işlem gördü. 23 Ekim haftası
itibariyle günlük etanol üretiminin ve etanolde kapanış stoklarının azaldığı rapor edildi. 16
Ekim – 22 Ekim arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya artarak 0,5 milyon ton
seviyesine yükseldi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %27’si
seviyesine yükseldi. Ekimi yapılan mısırın %68’nin çok iyi durumda olduğu, %10’unda ise
problemler olduğu belirtildi. Ekimi yapılan mısırın %75’nin hasat edildiği rapor edildi. Mart
2016 mısır kontratı 0,03 $/bu değer kazanarak 3,91 $/bu seviyesine yükseldi.

PAMUK
Aralık 2015 pamuk kontratı 0,56 cents/lb. değer kazanarak 63,32 cents/lb. seviyesine
yükseldi. Teknik göstergeler Aralık 2015 pamuk kontratının fiyatının artacağını gösteriyor.
Aralık 2015 pamuk kontratı 61,91 ile 63,44 cents/lb arasında işlem gördü. Bu süreçte
düzenlenmiş dünya fiyatları 1,23 cents/lb değer kaybederek 47,14 cents/lb seviyesine geriledi.
İhracat rakamları bir önceki haftaya göre artarak 67.400 balya seviyesine yükseldi. İhracat
rakamları 2015/16 sezonu ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %38’i seviyesinde
gerçekleşti. ABD genelinde ekimi yapılan pamuğun %47’sinin çok iyi durumda olduğu,
%16’sında ise problemler bulunduğu rapor edildi. Ekimi yapılan pamukta koza açım oranının
%95 seviyesine yükseldiği, hasat edilen pamuk miktarının %42 seviyesine ulaştığı belirtildi.
Aralık 2016 pamuk kontratı 0,17 cents/lb değer kazanarak 63,44 cents/lb seviyesinden
kapandı.

SOYA FASULYESİ
Kasım 2015 soya kontratı 0,12 $/bu. değer kaybederek 8,83 $/bu. seviyesine geriledi. Teknik
göstergeler Kasım 2015 soya kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Kasım 2015 soya
kontratı geçtiğimiz hafta içerisinde 8,76-8,99 $/bu. arasında işlem gördü. Haftanın sonunda
soya fasulyesi/mısır fiyat oranı 2,31 olarak gerçekleşti. Haftalık ihracat rakamı bir önceki
haftaya göre artarak 2,9 milyon ton seviyesine yükseldi. Soya fasulyesinde 2015/16 sezonu
ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin %60’ı seviyesine yükseldi. Ekimi
yapılan soya fasulyesinin %78’nin çok iyi durumda olduğu, %5’inde ise problemler
bulunduğu belirtildi. Ekimi yapılan soya fasulyesinin %87’sinin hasadının tamamlandığı
rapor edildi. Ocak 2016 soya kontratı 0,11 $/bu. değer kaybederek 8,85 $/bu. seviyesine
geriledi.

BUĞDAY
Aralık 2015 buğday kontratının değeri 0,32 $/bu artarak 5,22 $/bu. seviyesine yükseldi.
Teknik göstergeler Aralık 2015 buğday kontratının fiyatının artacağını gösteriyor. Aralık
2015 buğday kontratı bu hafta içerisinde 4,93 $/bu ile 5,23 $/bu arasında işlem gördü. Aralık
2015 kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,37 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki ihracat
rakamları bir önceki haftaya göre artarak 0,3 milyon ton seviyesine yükseldi. Buğdayda
ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin %55’i
seviyesine ulaştı. Mart 2016 buğday kontratı 0,28 $/bu değer kazanarak 5,25 $/bu.
seviyesinden kapandı. ABD genelinde kışlık buğdayın %83’nün ekiminin tamamlandığı ve
%62’sinin filizlendiği rapor edildi.
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