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İHRACAT KISITLAMASI OLMADAN BUĞDAYLAR YEŞERMEZ

BUĞDAY : Kasım ayının son 2 haftasında mahsül için elverişsiz koşulların yarattığı endişe ortamında CBOT’da
yukarı yönlü hareket eden buğday vadeliler Aralık ayına da;
Dünyanın en büyük ithalatçısı Mısır’ın büyük miktarlı ABD buğdayı alımı yapması (Mısır, 280,000
tonu ABD’den olmak üzere 400bin ton alım yapmıştı)
Son aylarda buğday piyasasında lider konuma ulaşan Karadeniz Bölgesi ülkelerinden Ukrayna’nın
ihracat kısıtlamasını her an yürürlüğe koyabileceği beklentisi
Arjantin, Brezilya gibi buğday üreticilerinde mahsül için elverişsiz hava koşullar
ABD’de mahsül kalitesinin istenen seviyede olmamasının yanı sıra ekili buğdayın yalnızca %33’ünün
iyi/mükemmel koşullarda olduğunun bildirilmesi (son 5 yıl ortalaması %54)
nedenleriyle yükselişle başlamış, Avustralya’da hasat tahminlerinin de azalıyor olması dolayısıyla küresel
buğday talebinin ABD’ye yönelmek durumunda kalacağı spekülasyonları ile CBOT’da %1’in üzerinde değer
kazanmış ancak Avustralya’nın hasat tahminlerinin azalıyor olmasına rağmen hala ABD’yi rekabette
zorlayabilecek potansiyele sahip olması da daha sert bir yükselişi engellemiştir.
Commodity Weather Group’un yayınladığı raporda ABD’de yağmurlar ve karın, kış buğdayı yetiştirilen
alanlara yeterince düşmeyeceğinin bildirilmesi ile piyasada beklenti yine üretim/arz endişelerine dönmüş,
bu da vadeli kontratların Chicago’da 8,62$ seviyelerine dek yükselmesine neden olmuştur.
Bu değer kazancı, buğdayda geçtiğimiz yılın en büyük 3. ihracatçısı olan Rusya’da son 20 yılın en sert kışının
yaşanacak olmasının bildirilmesi, Avustralya gibi büyük bir üreticide yağışsız havanın mahsülü tehdit ediyor
olması gibi gelişmelerle sürdürülmüş, ABD’de ekili olan ürünün %26’sının kötü/çok kötü durumda
olduğunun ve önceki yılın aynı döneminde kötü/çok kötü olan mahsülün toplam mahsüle oranının %13
olduğunun bildirilmesi de yukarı yönlü harekete katkı sağlamıştır.
Ukrayna dışında Arjantin’in de ihracatta kısıtlamaya gidebileceği spekülasyonları buğdayı desteklese de
ABD’de açıklanan Kasım’ın son haftasına dair haftalık ihracat başvurularının beklentilerin altında kalarak
ABD buğdayına talebin yavaşladığı izlenimi uyandırması ile vadeli kontratlar Chicago’da 7 Aralık Cuma
gününün ardından 10 Aralık’ta da yeni haftaya değer kaybı ile başlamıştır.
Arjantin’de yerel bir gazete önceden planlanan 6 milyon tonluk ihracat yerine ihracatını 4,5 milyon tona
kısıtlayabileceğini yazmış, ancak USDA’nın Aralık ayı raporunda 2012/13 sezonu için küresel üretim
beklentisini artırması yükseliş hareketini engellemiştir. USDA’nın bu aylık raporunda ABD için de üretim
beklentisinin yükseltilmesi vadeli kontratların 8,01 $ ile 200 günlük hareketli ortalamanın altına düşerek 5
ayın en düşük seviyelerinde gelmesine neden olmuş, USDA’nın ABD’nin ihracat beklentilerinin de düşürmesi
ile yön aşağıya doğru olmayı izleyen günlerde de sürdürmüştür.
Ülkenin 1 Haziran-13 Aralık dönemindeki buğday ihracat bağlantılarının geçen yılın aynı dönemine göre %13
daha az olması da ABD buğdayına talebin gerilediği yönünde sinyallere yenisini eklerken buğday vadeli
kontratların da USDA’nın üretim beklentilerini yükselttiği günün ardından altı işlem günü boyunca değer
kaybetmesine neden olmuştur.
17 Aralık’ta %7’ye yaklaşan aylık değer kaybı ile yeniden 200 günlük hareketli ortalamasının altına gelen
buğday vadeli kontrat fiyatı, teknik satışlar ile düşüşünü 7.güne taşımış, bu seviyelerde ise Arjantin kaynaklı
haber akışının devreye girmesi buğdaya destek vermiştir.
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Güney Amerika kıtasının en büyük ihracatçısı olan Arjantin’in iç talebi karşılamak için ihracata ikinci kez
kota koyabileceği yönündeki haberler buğday vadelilerinin %0,7 değer kazancı ile 8,10 doların üzerine
çıkmasını sağlamıştır, ayrıca ABD’de mali uçuruma engel olmak üzere bütçe görüşmelerinin ve çabaların
artırılması ve gerek Cumhuriyetçilerden gerekse Demokratlardan gelen işbirliği mesajlı iyimser
açıklamaların risk iştahında sağladığı toparlanma da emtiaya destek vermiştir. Dünyanın en büyük buğday
ithalatçısı Mısır’ın ABD’den ithalatını artırması (180,000 metrik ton) ile değer kazancını genişleten buğday
Chicago’da 8,22$ seviyesini test ederek bir haftanın en yükseğine ulaşmıştır.
20 Aralık’ta Informa Economics’in mısır ekim tahminlerini yükselterek 76 yılın zirvesinde olduğunu
öngörmesi mısırı sert şekilde düşürürken mısırdaki değer kaybı buğdaya da yansımış, yükselişe ara veren
buğday, yağışlı giden hava koşullarının mahsül için şartları iyileştirip arz sıkıntılarını gidereceği
spekülasyonu ile bu kez 7,90$ ile beş aydan fazlasının düşüğü sayılabilecek seviyelere gerilemiştir. Bazı
fırtınaların ABD’de buğday yetişen alanları es geçmesi ile bu teorinin ıskalanması yeniden yükseliş gücü
vermiş (%0,6 ile 7,95$), Noel haftasına başlarken ise dondurucu soğukların Rusya’daki ekili mahsüle ciddi
zararlar vermiş olabileceği kaygısı ve bunun da ABD buğdayının rekabet gücünü artıracak olması nedeni ile
buğday vadeliler tekrardan 8$ seviyesini hedeflemeye başlamış, 24 Aralık’ta %0,5 değer kazanmıştır.
Noel sonrasına mali uçurum endişelerinin sınırladığı risk iştahının olumsuz etkisi ile başlayan vadeli buğday
kontratları izleyen günlerde de USDA’nın raporunun ardından Chicago’da Temmuz’dan bu yana görülen en
düşük seviyeye gerileyerek 7,67 $ seviyesini test etmiştir. Bu hızlı geri çekilmede hem Kansas, Oklahoma ve
Teksas’da (ABD’nin buğday yetişen önemli alanları) yaşanan fırtınanın ardında bıraktığı karın üretim
koşullarını iyileştirmesinin yanı sıra USDA verilerine göre 20 Aralık’ta biten haftada haftalık ihracat
bağlantılarının önceki haftaya göre %9 geri çekilmesinin yarattığı zayıflayan talep algısı etkili olmuştur.
31 Aralık itibariyle mali uçurumda hala bir uzlaşma olmamasının etkisi ile mali uçuruma düşüleceği ve
emtia talebinin küresel olarak düşeceği beklentisi ile ABD’li çiftçilerin satışları hızlandırdığı spekülasyonu
CBOT’da buğday vadelilerin değer kaybederek 7,78$’a dek gevşemesine neden olsa da yeni yıla başlarken
mali uçurum konusunda Senato’nun ardından Temsilciler Meclisi’nin de onayının gelmesi ile sorun
çözüldüğünden küresel piyasalarda risk iştahının artması pek çok emtiaya olduğu gibi buğdaya da yukarı
yönlü hareket imkanı sağlamışsa da bu etki kalıcı olmamış, 7,80$ direncinden dönerek bir miktar geri
çekilen buğday vadeliler yeni yılın ilk haftasında yatay seyir izlemeyi sürdürmüştür.
Buğday vadelilerin önümüzdeki dönemde
hareketi için kış koşullarının nasıl geçeceği
önemli ölçüde belirleyici olacaktır. 2012
yazında yaşanan kuraklık kaynaklı rallinin
ardından yoğun yağışlarla geçecek kış dönemi
üretim koşullarını iyileştirmek suretiyle
buğday vadeliler için aşağı yönlü risk
oluştururken, Avustralya, Ukrayna gibi büyük
buğday
yetiştiricilerinin
ihracatı
kısıtlama/kota koyma gibi aksiyonlar almaları
veya bu ihtimallerin gündeme gelmesi ise
fiyatlar için yukarı yönlü risk olarak karşımıza
çıkmakta, USDA tarafından açıklanan haftalık
ihracat bağlantılarının da kısa vadede fiyatlar
üzerinde etkili olduğu unutulmamalıdır.
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ÇEKİNCE :
Bu rapordaki bilgi ve fikirler Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti
veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır.
Analist/ler görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi
vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya
yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.

