DIŞ PİYASA YORUMLARI
Mısır, soya fasulyesi, pamuk ve buğday fiyatları haftayı kayıpla kapattı. Son üç haftadır
Aralık 2015 mısır ve Kasım 2015 soya kontratları değer kaybı yaşadı. 14 Temmuz günü 4,54
$/bu. seviyesini gören Aralık 2015 mısır kontratı 70 centten fazla değer kaybetti. Mısırda
olduğu gibi soya fasulyesi de 14 Temmuz günü 10,45 $/bu. seviyesine kadar çıktıktan sonra
1,05 $ değer kaybetti. Hava koşullarındaki iyileşme fiyatların düşmesindeki ana etken olarak
gösteriliyor. Bazı bölgelerde aşırı yağışlardan dolayı ekim durumu kötü etkilenmiş olsa da
ABD’nin çoğu tarım bölgesinde sıcaklıkların ve yağışın yeterli olmasına bağlı olarak
ürünlerin yetişmesinin olumlu devam ettiği rapor edildi. Ağustos ayına girerken hava
koşulları ürün fiyatlarını belirlemede ana etken olmaya devam edecektir. 1 Temmuz’dan
itibaren Aralık 2015 pamuk kontratı 5 cent değer kaybetti. Aralık 2015 pamuk kontratı 62-67
cent arasında işlem görmeye devam edecektir. Bu ticaret aralığı 10 aydır yerleşmiş olup
herhangi bir olumsuz gelişme olmadığı sürece bu şekilde devam edeceği düşünülüyor. Eylül
2015 buğday kontratı 1 Temmuz’da 6,14 $/bu. seviyesindeyken 31 Temmuz günü 4,99 $/bu.
seviyesinden kapanarak 1,15 $/bu. değer kaybı yaşadı. Mart ile Temmuz ayları arasında
buğday kontratı büyük kırılganlık gösterdi.

MISIR
Eylül 2015 mısır kontratı 0,21 $/bu. değer kaybı yaşayarak 3,71 $/bu. seviyesinden kapandı.
Teknik göstergeler Eylül 2015 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Bu hafta
mısırda Eylül 2015 kontratı 3,65 $/bu. ile 3,89 $/bu. arasında işlem gördü. 24 Temmuz haftası
itibariyle günlük etanol üretiminin azaldığı ve etanolde kapanış stoklarının artış gösterdiği
rapor edildi. 17 Temmuz – 23 Temmuz arasında mısırda ihracat satışları bir önceki haftaya
göre azalarak 1,3 milyon ton seviyesine geriledi. Mısırda ihracat satışları ABD Tarım
Bakanlığı’nın tahminlerinin %100’ü seviyesinde devam ediyor.
Aralık 2015 mısır kontratı 0,21 $/bu. azalarak 3,81 $/bu. olarak belirlendi. Teknik göstergeler
Aralık 2015 mısır kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor. Ekimi yapılan mısırın %70’nin
çok iyi durumda olduğu, %9’unda ise problemler olduğu belirtildi. Ekimi yapılan mısırda
püsküllenme oranı %78 olarak rapor edildi. Ekimi yapılan mısırın tane dolum aşamasına
gelen ürünlerin oranının %14 seviyesine ulaştığı belirtildi.

PAMUK
Aralık 2015 pamuk kontratı 0,43 cents/lb. değer kaybederek 64,21 cents/lb. seviyesine
geriledi. Teknik göstergeler Aralık 2015 pamuk kontratının fiyatının azalacağını gösteriyor.
Aralık 2015 pamuk kontratı 63,27 ile 64,98 cents/lb arasında işlem gördü. Bu süreçte
düzenlenmiş dünya fiyatları 0,48 cents/lb değer kaybederek 49,54 cents/lb seviyesine geriledi.
İhracat rakamları bir önceki haftaya göre azalarak 168.500 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 %85 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Aralık 2016 pamuk kontratı değişmeyerek
64,12 cent/lb seviyesinden kapandı.

SOYA FASULYESİ
Ağustos 2015 soya kontratı 0,11 $/bu. değer kaybederek 9,80 $/bu. seviyesine geriledi.
Teknik göstergeler Ağustos 2015 soya kontratının fiyatının dengeli seyredeceğini gösteriyor.
Haftanın sonunda soya fasulyesi/mısır fiyat oranı 2,64 olarak gerçekleşti. Haftalık ihracat
rakamı bir önceki haftaya göre azalarak 0,15 milyon ton seviyesine geriledi. Soya
fasulyesinde 2014/15 sezonu ihracat satışları ABD Tarım Bakanlığı’nın beklentilerinin
%103’ü seviyesinde gerçekleşti. Eylül 2015 soya fasulyesi 0,14 $/bu değer kaybederek 9,53
$/bu seviyesinde işlem gördü.
Kasım 2015 soya kontratının değeri 0,25 $/bu değer kaybederek 9,40 $/bu. seviyesinden
kapandı. Kasım 2015 soya fasulyesi ile Aralık 2015 mısır kontratı oranı 2,47 seviyesinde
gerçekleşti. Teknik göstergeler Kasım 2015 soya kontratının fiyatının dengeli seyredeceğini
belirtiyor. Ekimi yapılan soya fasulyesinin %62’sinin çok iyi durumda olduğu, %11’inde ise
problemler bulunduğu belirtildi. Soya fasulyesinin %71’nde çiçeklenme olduğu rapor edildi.

BUĞDAY
Eylül 2015 buğday kontratının fiyatı 0,12 $/bu değer kaybederek 4,99 $/bu. seviyesinden
kapandı. Teknik göstergeler Eylül 2015 buğday kontratının fiyatının düşeceğini gösteriyor.
Eylül 2015 buğday kontratı bu hafta içerisinde 4,93 $/bu ile 5,12 $/bu arasında işlem gördü.
Eylül 2015 kontratlarına göre buğdayın mısıra oranı 1,35 olarak gerçekleşti. Aynı süreçteki
ihracat rakamları bir önceki haftaya göre artarak 0,4 milyon ton seviyesine yükseldi.
Buğdayda ihracat satışları 2015/16 sezonu için ABD Tarım Bakanlığı’nın tahminlerinin
%30’na seviyesine ulaştı. Kışlık buğdayın %85’nin hasadının tamamlandığı rapor edildi.
Ekimi yapılan baharlık buğdayın ise %71’nin çok iyi durumda olduğu, %7’sinde ise
problemler bulunduğu belirtildi. Baharlık buğdayın %2’sinin hasadının tamamlandığı rapor
edildi.
Aralık 2015 buğday kontratı 0,15 $/bu değer kaybederek 5,04 $/bu. seviyesinden kapandı.
Temmuz 2016 buğday kontratı 0,15 $/bu değer kaybederek 5,17 $/bu seviyesinden kapandı.
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