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Türkiye 
Geçtiğimiz hafta Türkiye’de borsa, dış piyasalardaki olumlu havanın etkisinde alıcılı bir görünüm çizerken 
haftalık bazda %1,5 kazanımla Cuma akşamı 67.384 seviyesinden kapandı. Cuma günü kapanışta, haftalık 
bazda Amerikan Doları'nın satış fiyatı binde 6, Euro'nun satış fiyatı ise %1,12 oranında artmış oldu. İMKB 
Tahvil ve Bono Piyasasında, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net 
getirileri %0,17 ile %1,03 arasında gerçekleşirken gösterge tahvilin bileşik faizi %7,57 seviyesinden 
kapandı. 
 

Emtialar ve Petrol 
Geçtiğimiz hafta küresel emtia fiyatları sermaye piyasalarındaki artışa rağmen gerilemeler kaydederken 24 
emtianın sepet endeksi Standard & Poor’s GSCI Spot ve 19 emtianın sepet endeksi Thomson 
Jefferies/Reuters CRB beraberce binde 9 oranında geriledi. Gerilemelerde petrol ve baz metaller rol 
oynarken altın, yükselişini sürdürerek binde 4 kadar haftalık artış yaşadı. Brent ham petrolü geçtiğimiz hafta 
boyu binde 3 kadar değer kaybederek Londra’da $112,02 varil fiyatından kapatırken, West Texas 
Intermidiaries hafif petrol %2,5 değer kaybıyla Cuma akşamı New York’ta $89,88 varil fiyatından kapandı. 
Bu sabah uzakdoğu piyasalarında ham petrol yine binde 6 civarında düşerek açıldı. 
 

Tarım Emtiaları ve Chicago 
Geçtiğimiz hafta tarım emtiaları diğer emtilardaki gerilemeyle birlikte düşüşler kaydederken fiyat 
gerilemelerinde bitkisel yağlar genellikle başı çekti. Chicago vadeli işlemler borsası CME’de en keskin 
düşüş haftalık %5 ile buğdaydan gelirken soya fasültesi yakın kontratta % 3,10 ($18,22/ton) düştü. Palm 
yağları ve petrolün etkisindeki soya yağı haftalık ton başına $30’dan fazla düşerken küspe %2,5 geriledi. 
Mısır yakın kontratta %1,1 ($3,25) kadar düştü. 
 

Sermaye Piyasaları 
Geçtiğimiz hafta, dünya borsaları genellikle yükselişler kaydederken  
artışlarda, beklenenden iyi, %7,8 olarak gelen ABD istihdam verileri 
ile Eylül ayında ABD sanayi üretimi ve servis sektörünün 
beklenenden fazla büyümesi etkili oldu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan 
bir başka rapor, ABD emlak fiyatlarının Temmuz ayında beklenenden 
fazla artış gösterdiğine işaret ederken ülkede işsizlik, 2009 yılı Ocak 
ayında Barack Obama’nın göreve gelişinden bu yana en düşük 
seviyesine geriledi. Avrupa’da borsalar son 1 aydaki en büyük 
haftalık artışı gösterirken Avrupa Merkez Bankası ECB, Başkanı 
Mario Draghi geçtiğimiz hafta Perşembe günkü açıklamasında 
ECB’nin şartlar uygun olduğu takdirde borçu ülke tahvillerini satın 
almak için hazır olduğunu söyledi. Öte yandan, İspanya Başbakanı 
Mariano Rajoy, geçen hafta yaptığı konuşmada ülkesinin ekonomik 
yardım paketi talebinde bulunup bulunmayacağı konusunda kararsız 
olduğunu söylerken, ECB faiz hadlerini yine rekor düşük seviye olan 
%0,75’te bıraktı. Geçen hafta Çin piyasaları ise kapalıydı. 
 

Geçen Hafta Borsalar 
 

New York S&P 500         %1,4 
NY Dow Jones Sanayi       %1,3 
 

Avrupa Stoxx 600         %2,1 
Londra FTSE 100         %2,3 
Frankfurt DAX          %2,5 
Paris CAC40          %3,1 
 

MSCI Asya Pasifik         %0,1 
Tokyo Nikkei 225        -%0,1 
Shanghai Kompozit            %2,9 
Hong Kong Hang Seng      %0,8 
Seul Kospi          %0,0 
 

İstanbul İMKB 100              %1,5 
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Palm Yağları 
Palm yağları geçtiğimiz hafta da serbest düşüşünü sürdürerken %8 civarında daha kan kaybı yaşadı. 
Malezya’dan palm yağı ihracatının Eylül ayında %12 gerilemeyle 1,41 milyon tona düşmesi beklenirken 
üretimin 2,05 milyon tondan 2,43 milyon tona tırmanması bekleniyor. Piyasada Malezya palm yağı 
stoklarının 2,6 milyon ton çıktığı konuşulurken Ağustos ayı sonundan bu yana palm yağı fiyatları %20 
oranında gerilemiş oldu. Cuma günü içinde BMD borsasında Aralık kontratı ham palm yağı birara 2.230 
puanla son 3 yıldaki en düşük seviyesine gerilerken nakit piyasasında RBD Palm yağı $800/mt FOB 
seviyesinde, RBD Palm Olein ise de aynı fiyattan $800/mt FOB Malezya limanları seviyesinden teklif 
ediliyordu. Bu sabah Kuala Lumpur BMD borsasında benchmark Aralık ayı ham palm yağı kontratı Cuma 
akşamına göre yine 6 ringgit gerilemeyle 2.409 puan seviyesinde seyrediyordu. 
 

Kanola Kompleksi 
Geçtiğimiz hafta kanola kompleksi diğer yağ ve yağlı tohumlar kadar olmasa da değer kaybı yaşadı. Paris 
ICE Euronext Liffe borsasında Kasım ayı kolza tohumu kontratı, ton başına €1,25/mt haftalık düşüşle Cuma 
akşamı €486,50/mt fiyatından kapatırken Kuzeydoğu Avrupa  limanları teslim ham kanola yağı da haftalık 
$10/mt kadar bir fiyat gerilemesiyle $1.195/mt FOB fiyatından kote edildi. Karadeniz piyasasında FOB 
kanola tohumu fiyatı geçtiğimiz hafta genellikle sabit kalırken Türkiye’ye teklifler ise $630/mt FOB 
Karadeniz limanları seviyesinde yer aldı. 
 

Ayçiçek Kompleksi 
Geçtiğimiz hafta boyu ayçiçek kompleksi de tüm bitkisel yağların etkisinde fiyat gerilemesi yaşadı. Palm ve 
soya yağındaki gevşekliğin etkisi altındaki ayçiçek yağı geçen hafta da gerilemesini sürdürürken piyasada 
ayçiçek tohumu teklifleri arttı. FOB Karadeniz limanları ayçiçek tohumu fiyatı geçen hafta $630/mt 
seviyesine gerileken ham ayçiçek yağı fiyatı $35/mt haftalık düşüşle Cuma akşamı $1.150/mt, FOB 
Karadeniz limanları seviyesinde teklif edildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sektör Yatırımları 
Singapur’da yerleşik çok uluslu firma Olam International, geçtiğimiz hafta içinde Dubai’de yerleşik Acacia 
Investments firmasının %50’sini 35 milyon dolar bedelle aldığını açıkladı. Özellikle Doğu Afrika’da bitkisel 
yağ rafinasyonu ve dağıtımında etkin olan Acacia Investments’ın aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu 
Afrika’da pirinç, un ve süt mamüllerinde güçlü bir dağıtım ağı bulunuyor. 
 

Ukrayna’nın en büyük ham ayçiçek yağı ihracatçı firması Kernel, geçtiğimiz hafta içinde Glencore ile birlikte 
Rusya Karadeniz sahilinde bir derin liman tahıl ihracat tarminalini aldığını açıkladı. Glencore ile %50-50 
olarak gerçekleşen ortaklığın EFKO Grubun sahibi bulunduğu terminali almak için 265 milyon dolar 
ödedikleri de bildirildi. 
 

İhale ve Alımlar 
 
 

 
 
 
 
 

 Mısır 
Mısır’ın GASC devlet tahıl tedarik bürosu geçtiğimiz hafta Çarşamba günü ihaleyle 240.000 ton 11-20 
Aralık yüklemeli Fransız ve Arjantin menşeli ekmeklik buğday alımı yaptı. Alımın 180.000 ton Fransız 
menşeli kısmı Venus, Granit ve Nidera firmalarından sırasıyla $342.50 ve $345,30/mt fiyatlarından 
yapılırken 60.000 ton Arjantin menşeli buğday Glencore’dan $333.68/mt FOB fiyatıyla alındı. 

 
 

Şirketimiz tarafından 3. sü düzenlenecek olan olan “Fats & Oils Istanbul”, Uluslararası Konferans ve 
Sergi ile “Feeds & Grains Istanbul” 1. Uluslararası Konferans ve Sergi’ye yalnızca 9 gün kala, konferansa 
kaydolan delege sayısı 200’ü geçti. İkiz konferanslar Etkinlik Ortağı, CME Group tarafından verilecek 
olan 1-günlük Risk Yönetimi Kursu için yalnızca 8 kontenjan kalırken konferanslar ana sunumu yapacak 
olan Amerikalı tarım ekonomisti Dan Basse, her 2 gündekş konuşmalarında 2012-13 sezonunu detaylı 
olarak inceleyecek. Konferans kayıt, CME Kursu kayıt, sergi katılımı ve sponsorluk imkanları için “ikiz” 
konferans web siteleri www.fatsandoilsistanbul.com.tr ve www.feedsandgrainsistanbul.com.tr ziyaret 
edilebilir. 
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İç Piyasa 
Geçtiğimiz hafta Trakya’da geç ekim ayçiçek hasatı da sona erirken fiyatlar, yine fabrika teslim 1.470 TL  
seviyesinde seyretti. İçerde ham ayçiçek yağı fiyatı geçen hafta da 25 TL/ton kadar gerilerken nispeten 
sakin geçen ticarette 3-4.000 ton ham yağ el değiştirdi. Küspeler, geçtiğimiz hafta içinde yine gevşekliğini 
sürdürürken ton başına 15-25 TL kadar bir fiyat gerilemesi yaşadı. 
 

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 - $ 670 
- Kanola Tohumu  - CIF Marmara - $ 660 
- ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 615 
- G. Amerika Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 600 
 

- RBD Palm Yağı     - CIF TR $    865 
- RBD Palm Olein    - CIF TR $    865 
- RBD Palm Stearin - CIF TR $    835 
 

- Karadeniz menşeli Ham Ayçiçek Yağı - CIF Marmara/Mersin - $ 1.155/$ 1.165 
- G. Amerika menşeli Ham degam Soya Yağı - CIF TR - $ 1.215 
- AB/US menşeli Ham Degam Mısırözü yağı - CIF TR - $ 1.450 
- Sızma Zeytinyağı - FOB İspanya - $ 3.310 
 

- 36 protein  Ayçiçek Küspesi - CIF Marmara - $ 360 
- 48 protein G. Amerika menşeli soya küspesi - $ 595 
 

İç Piyasa: 
- Ayçiçek Tohumu (40 bazlı) - Trakya fabrika teslim - 1.470 TL 
- Ayçiçek Tohumu (40 bazlı) - Konya teslim  - 1.470 TL 
 

- Ham Ayçiçek Yağı - Trakya/Çukurova teslim - 2.950 TL 
- Ham Kanola Yağı - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 1.475 
- Ham Soya Yağı – Çukurova teslim - $ 1.320 
- Ham Mısır Yağı - Güney Marmara teslim - 3.300 TL 
- Nötr Pamuk Yağı - Çukurova teslim – 2.300 TL  
- Ham Fındık Yağı - Afyon teslim - 5.200 TL 
- Rafinajlık Zeytinyağı (5 asit baz) - Ege teslim - 4.250 TL 
- Sızma Zeytinyağı (Ayvalık) - 5.200 TL 
- Sızma Zeytinyağı (Ege/Aydın) - 5.700 TL 
 

- 28 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - 575 TL/590 TL/ 590 TL 
- Kanola küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 450 
- Soya Küspesi (%47 protein) - Bandırma/Ege/Çukurova teslim - $ 650 
- Pamuk küspesi - Ege/Çukurova – 625 TL 
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