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Türkiye 
Geçtiğimiz haftaya hızlı başlayan borsada, haftanın son günündeki ciddi gerilemeye rağmen yine kazançlı 
bir hafta geride kaldı. Hafta boyu %1 prim yapan İMKB 100 endeksi Cuma akşamı haftayı 71.423 puandan 
kapattı. Bu hafta İstanbul'da Türkiye'nin Kredi Görünümü başlıklı bir konferans düzenleyecek olan 
uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in toplantı öncesinde Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesi 
veya görünüm değişikliği getirmesi bekleniyor. Gösterge faiz, Cuma günü spot kapanışta ortalama %7,03, 
valörlüde ise %7,05 seviyesinde yer aldı. Kapalıçarşıda dolar 1,7920 TL, Euro ise 2,30 TL’den haftayı 
tamamladı. 
 

Emtialar ve Petrol 
Geçtiğimiz hafta emtia piyasaları zayıf ekonomik temel faktörlerin etkisinde yine gerilerken baz metaller, 
ham petrol ve yumuşak emtialar topyekün düşüşler kaydetti. 19 emtianın sepet endeksi Thomson 
Jefferies/Reuters CRB geçtiğimiz hafta boyu %1,5 gibi bir düşüş yaşarken 24 emtianın sepet endeksi 
Standard & Poor’s GSCI Spot, 15 emtiadaki gerilemeyle birlikte %2 düştü. Brent ham petrolü geçtiğimiz 
hafta boyu yine %3,5 gibi bir düşüş yaşayarak Cuma akşamı Londra’da $105,68 varil fiyatından kapanırken 
WTI ham petrol, haftanın ilk 2 günü kapalı olan piyasada binde 5 haftalık gerilemeyle New York’ta $85,86 
varil fiyatından kapandı. Bu sabah uzakdoğu piyasalarında ise ham petrol, binde 2-3 kadar bir artışla açıldı. 
 

Tarım Emtiaları ve Chicago 
Geçtiğimiz hafta tarım emtiaları, mısır dışında, hep beraber gerilerken Chicago vadeli işlemler borsası 
CME’de  düşüşlerde  öncülük  %3’ten  fazla  gerilemeyle ham petrolün  ve palm  yağlarındaki  gevşekliğin  

Sermaye Piyasaları 
Geçtiğimiz hafta dünya sermaye piyasaları genellikle yükseliş 
yaşarken ABD’de yıkıma neden olan Sandy kasırgası, Başkanlık 
seçimi yarışı ve istihdam raporu haftaya damgasını vurdu. 
Amerika’da 3. çeyrek sonuçlarını yayınlayan şirketlerin %70’ten 
fazlası beklenenden iyi bilançolar açıklarken genellikle otomotiv 
sektörünün son çeyrekte hem ABD hem de Avrupa’da kar ettiği 
gözlemlendi. Geçtiğimiz hafta içinde yayınlanan ABD Ekim ayı 
istihdam raporu işsizliğin %7,9’a gerilediğini gösterirken ülkede 
tüketici güveni aynı ayda son 4 yıldaki en yüksek seviyesine çıktı. 
Avrupa’da da borsalar sanayi şirketleri öncülüğünde yükselişler 
kaydederken Euro bölgesi hükümetleri Yunanistan’a kemer sıkma 
politikasını hayata geçirmesi için baskıyı sürdürdü. Kasım ayında 31 
milyar Euro’luk bir yardım talebinde bulunan Yunanistan’da ise 
borsa, Euro bölgesi Maliye Bakanları’nın şartlı yaklaşımıyla birlikte 
çöktü. Asya borsalarında ise Çin’den gelen Satınalma Müdürleri 
endeksindeki yükselişle birlikte artış yaşandı.  

Geçen Hafta Borsalar 
 

New York S&P 500         %0,2 
NY Dow Jones Sanayi      -%0,1 
 

Avrupa Stoxx 600         %1,6 
Londra FTSE 100         %1,1 
Frankfurt DAX          %1,8 
Paris CAC40          %1,7 
Atina ASE         -%8,3 
 

MSCI Asya Pasifik         %0,8 
Tokyo Nikkei 225         %1,3 
Shanghai Kompozit            %2,5 
Hong Kong Hang Seng      %2,6 
Seul Kospi          %1,4 
 

İstanbul İMKB 100              %1,0 
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etkisindeki soya yağından geldi. Soya yağı hafta boyu yakın kontratta ton başına $37,50 kadar gerilerken 
fasülye haftalık %2,2 düşüşle Cuma akşamı 1.527 cent/bu fiyatından kapandı, küspe de $2,75 kadar 
geriledi. Buğday geçtiğimiz hafta boyu ton başına $7 kadar düşerken mısır yakın kontratta 70 cent kadar 
artmış oldu. 
 

Palm Yağları 
Geçtiğimiz hafta palm yağları gevşek ham petrol ve talebin üretimi karşılayamaması ile yüksek stoklar 
nedeniyle yine düşüşler yaşadı. Geçtiğimiz hafta içinde Eylül ayı Malezya palm yağı üretiminin 2 milyon 
tona ulaştığı açıklanırken stokların da 2,5 milyon tona dayanması piyasada gerilemelere yol açtı. Eylül 
ayında ülkeden ihracatın %4,5 artmasına rağmen yalnızca 1,5 milyon tona ulaşması, diğer bir gevşeklik 
faktörüydü. Malezya nakit piyasasında Cuma akşamı RBD Palm yağı haftalık $15/mt gerilemeyle $825/mt 
FOB seviyesinde gösterilirken RBD Palm Olein $835/mt FOB Malezya limanları seviyesinden teklif edildi. 
Bu sabah seansında Kuala Lumpur BMD borsasında ABD soya yağı ve ham petrol etkisindeki benchmark 
Ocak ayı ham palm yağı kontratı Cuma akşamına göre yine 99 ringgit değer kaybıyla 2.397 puan 
seviyesinde seyrediyordu. 
 

Kanola Kompleksi 
Geçtiğimiz hafta kanola kompleksi de gerileme yaşarken Avrupa piyasasında tohum ve yağ sabit kaldı. 
Paris ICE Euronext Liffe borsasında Kasım ayı kolza tohumu kontratı haftayı ton başına €4,50 gerilemeyle 
Cuma akşamı €479,25/mt fiyatından kapatırken CIF Türkiye limanları Karadeniz menşeli kolza tohumu da 
talepsizlikle birlikte sabit kaldı. Kuzeydoğu Avrupa limanları teslim ham kanola yağı da geçen hafta, düşen 
Chicago soya yağına rağmen sabit kalarak Cuma akşamı $1.240/mt FOB fiyatından kote edilirken 
Karadeniz menşeli FOB kanola tohumu Cuma akşamı $630/mt FOB Karadeniz limanları seviyesinde teklif 
edildi. 
 

Ayçiçek Kompleksi 
Geçtiğimiz hafta boyu ayçiçek komplekesi de hareketsiz bir görünüm çizdi. Karadeniz limanları ham 
ayçiçek yağı haftalık $5/mt fiyat artışıyla Cuma akşamı $1.155/mt FOB fiyatından teklif edilirken tohum 
teklifleri haftalık sabit $635-640/mt FOB civarında gösteriliyordu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İhale ve Alımlar 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tunus 
Tunus’un devlet tahıl ajansı Office des 
Céréals, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 
ihaleyle Aralık-Ocak yüklemeli 125.000 ton 
ekmeklik buğday alımı yaptı. Alımın 25.000 
tonu Glencore firmasından $363,87/mt 
fiyatından alınırken, 50.000 ton buğday 
Casillo’dan $363,89 ve $366,99 fiyatından 
50.000 ton ise Bunge firmasından  $364,75 ve 
$365,75 C+F fiyatlarından yapıldı. 
 

 Çin 
 

Çin’in 2012 yılı soya ithalatının yıllık %9,5 artışla 57,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği açıklandı. Çin 
haber ajansı Xinhua, geçtiğimiz hafta Çarşamba günkü raporunda, ülkede soya ekiminin bu sezon 
geçtiğimzi sezona göre %13,8 küçüldüğüne dikkat çekerken bunun soya ekiminin üst üste 5 yıldır 
düştüğünü ve bu sezon 9,8 milyon ton üretim yapılacağını belirtti. Bilindiği gibi Çin, düyanın en büyük 
soya ithalatçı ülkesi durumunda ve yılın ilk 9 ayında 44,3 milyon ton soya ithalatını tamamlamış 
durumda. Bu rakam 2011 yılı aynı döneme göre %17,7 atışa işaret ediyor. 

 Mısır 
Mısır’ın devlet tahıl alım ajansı GASC, geçtiğimiz 
hafta Çarşamba günü ihaleyle 300.000 ton 21-31 
Aralık yüklemeli ekmeklik buğday alımı yaptı. Alımın 
120.000 ton Rus menşeli kısmı $356,50 FOB fiyatıyla 
Glencore firmasından yapılırken 120.000 ton Fransız 
menşeli ekmeklik buğday Bunge ve Glencore’dan 
sırasıyla $353,61 ve $353,62, 60.000 ton Romen 
menşeli buğday ise Ameropa’dan $355,88 FOB 
fiyatından yapıldı. 
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İç Piyasa 
Geçtiğimiz hafta iç piyasada uzun Kurban ve Cumhuriyet Bayramı dönemi sonrası beklentilerimizin tersine 
ham yağda hareketsiz geçerken raf ve distribütör tarafında talepsizliğin artarak sürdüğü anlaşılıyor. Hafta 
içi görüştüğümüz rafinatörler raftan malın akmayışından şikayetçi olurken iç piyasada ham ayçiçek yağı 
ticareti de oldukça sakin geçti. Hafta boyu 3.000 TL ve altında yalnızca 1.500-2.000 ton kadar ticaret 
gözlemlenirken küspeler 10 TL kadar daha geriledi. 
 

Bu ve tüm geçmiş raporlarımızı, web sitemiz www.agripro.com.tr “Piyasa Raporları” bölümünden okuyabilir 
ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 
 

Fiyat Kotasyonları 
Cuma akşamı gördüğümüz endikatif fiyatlar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AgriPro Limited 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İthal: 
- Ayçiçek Tohumu - CIF Marmara - $ 665 
- Kanola Tohumu  - CIF Marmara - $ 655 
- ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 625 
- G. Amerika Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 625 
 

- RBD Palm Yağı     - CIF TR $    885 
- RBD Palm Olein    - CIF TR $    895 
- RBD Palm Stearin - CIF TR $    835 
 

- Karadeniz menşeli Ham Ayçiçek Yağı - CIF Marmara/Mersin - $ 1.185/$ 1.195 
- G. Amerika menşeli Ham degam Soya Yağı - CIF TR - $ 1.175 
- ABD menşeli Ham Degam Mısırözü yağı - CIF TR - $ 1.395 
- Sızma Zeytinyağı - FOB İspanya - $ 3.200 
 

- 36 protein  Ayçiçek Küspesi - CIF Marmara - $ 355 
- 48 protein G. Amerika menşeli soya küspesi - $ 615 
 

İç Piyasa: 
- Ayçiçek Tohumu (40 bazlı) - Trakya fabrika teslim - 1.450 TL 
- Ayçiçek Tohumu (40 bazlı) - Konya teslim  - 1.450 TL 
 

- Ham Ayçiçek Yağı - Trakya/Çukurova teslim - 3.000 TL 
- Ham Kanola Yağı - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 1.450 
- Ham Soya Yağı - Çukurova teslim - $ 1.275 
- Ham Mısır Yağı - Güney Marmara teslim - 3.300 TL 
- Nötr Pamuk Yağı - Çukurova teslim - 2.250 TL  
- Ham Fındık Yağı - Afyon teslim - 5.200 TL 
- Rafinajlık Zeytinyağı (5 asit baz) - Ege teslim - 4.450 TL 
- Sızma Zeytinyağı (Ayvalık) - 5.750 TL 
- Sızma Zeytinyağı (Ege/Aydın) - 5.250 TL 
 

- 28 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - 550 TL/570 TL/ 550 TL 
- Kanola küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 440 
- Soya Küspesi (%47 protein) - Bandırma/Ege/Çukurova teslim - $ 670 
- Pamuk küspesi - Çukurova/Ege - 600 TL /640TL 
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