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Türkiye 
Geçtiğimiz hafta Türkiye’de borsa, dünya sermaye piyasalarına paralel bir şekilde gerlerken haftayı %1,43 
düşüşle Cuma akşamı 70.791 puan seviyensinde kapattı. Geçtiğimiz hafta boyu TL belli başlı dövizlere 
karşı gerilerken serbest piyasada Amerikan doları 1,80 TL, Euro ise 2,29 TL seviyesinde haftayı tamamladı. 
Tahvil-bono piyasasında geçen hafta da aşağı yönlü seyir sürerken gösterge tahvilin bileşik getirisi Cuma 
akşamı  %6,43 seviyesinde yer aldı. 
 

Emtialar ve Petrol 
Geçtiğimiz hafta emtia piyasaları genellikle gevşek seyrederken İsrail ile Hamas arasında tırmanan 
çatışmalar nedeniyle WTI ham petrolü artış gösterdi. 19 emtianın sepet endeksi Thomson Jefferies/Reuters 
CRB geçtiğimiz hafta boyu binde 5 kadar yükselirken Brent ham petrolü Londra’da binde 4 kadar bir 
haftalık düşüşle $108,95 varil fiyatından kapandı. Filistin endişeleri içindeki WTI ham petrolü ise, Cuma 
akşamı New York’ta $86,92 varil fiyatıyla haftayı kapattı. Bu sabah uzakdoğu piyasalarında ham petrol, 
binde 8 gibi bir fiyat artışıyla açıldı. 
 

Tarım Emtiaları ve Chicago 
Geçtiğimiz hafta tarım emtiaları, tahıllar öncülüğünde topyekün düşüşlerine devam ederken Chicago vadeli 
işlemler borsasında en ciddi düşüş %5,6 ile soya küspesinden ve %5,5 ($18/ton) ile, geçen haftadaki 
kazanımlarının hepsini fazlasıyla geri veren, buğdaydan geldi. Mısır yakın kontratta $7/ton kadar gerilerken 
soya fasülyesi yine %4,75 kadar bir haftalık düşüşle 1.383,2 cent/bu seviyesine geriledi. Böylece soya 

Sermaye Piyasaları 
Geçtiğimiz hafta Japonya dışında tüm majör dünya borsaları 
gerilemelerine devam ederken düşüşler, ABD Başkanlık seçimlerini 
Demokrat Barşkan Obama’nın kazanmasından bu yana devam 
ediyor. Başkan Obama geçtiğimiz hafta içinde Amerikan kongresinde 
bütçe konusunda uzlaşmak amacıyla Cumhuriyetçi ve Demokratlarla 
yüzyüze görüşmelere başlarken piyasalar Cuma günü, görüşmelerin 
gelişimine olumlu reaksiyon gösterdi. ABD de geçtiğimiz hafta bir 
başka gelişme de Sandy kasırgası sonucu elektrik kesintileriyle 
birlikte Ekim ayı ABD sanayi üretiminin beklenmedik bir şekilde 
gerilemediğini gösteren rapor oldu. Avrupa’da Perşembe günü 
yayınlanan AB İstatistik Bürosu raporu, bölgenin 4 yılda 2. kez 
resesyona girdiğini tespit ederken bir başka rapor Euro bölgesinde, 
sanayi üretiminin Eylül 2009’dan bu yana en düşük seviyesine 
gerilediğini gösterdi. Geçtiğimiz haftanın diğer kaydadeğer 
gelişmeleri İsrail’in Gazze’yi bombalaması, Japonya Başbakanı 
Yoshihiko Noda’nın parlementoyu feshetmesi ve Çin Komünist 
Partisi Genel Sekreterliğine beklenildiği üzere ülkenin yeni lideri 
olması beklenen Xi Jinping’in seçilmesi oldu. 

Geçen Hafta Borsalar 
 

New York S&P 500        -%1,5 
NY Dow Jones Sanayi      -%1,8 
 

Avrupa Stoxx 600        -%2,7 
Londra FTSE 100        -%2,8 
Frankfurt DAX         -%3,0 
Paris CAC40          %2,4 
Madrid IBEX35        -%0,6 
 

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

İstanbul İMKB 100             -%1,4 
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fasülyesi, 25 Mayıs 2012 tarihinden bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Soya yağı geçtiğimiz hafta 
boyu yine, ton başına $16 kadar geriledi. 
 

Palm Yağları 
Geçtiğimiz hafta palm yağlarındaki serbest düşüş bir nebze de olsa ham petrolün de yardımıyla 
duraklarken Hamburg’da yerleşik piyasa analisti firma Oil World, Cuma günkü haftalık raporunda dünya 
palm yağı stoklarının 9,3 milyon tona ulaştığı tahmininde bulundu. Oil World, 2012-13 sezonu dünya palm 
yağı üretimini de 54,3 milyon ton olarak tahmin ederken bu rakam bir önceki yıla göre 2,8 milyon ton artışa 
işaret ediyor. Malezya nakit piyasasında Cuma akşamı, Aralık ayı yüklemeli RBD Palm yağı haftalık $20/mt 
artışla $805/mt FOB seviyesinde gösterilirken RBD Palm Olein $810/mt FOB Malezya limanları 
seviyesinden teklif ediliyordu. Bu sabah seansında Kuala Lumpur BMD borsasında benchmark Ocak ayı 
ham palm yağı kontratı Cuma akşamına göre 45 ringgit artışla 2.441 puan seviyesinde seyrediyordu. 
 

Kanola Kompleksi 
Geçtiğimiz hafta kanola kompleksi de Chicago soya kompleksi ve palm yağları etkisinde gerilemesini 
sürdürdü. Paris ICE Euronext Liffe borsasında Kasım ayı kolza tohumu kontratı haftayı ton başına tam €14 
gerilemeyle Cuma akşamı €464,50/mt fiyatından kapanırken Karadeniz menşeli kanola tohumu fiyatları da 
geriledi. Kuzeydoğu Avrupa limanları teslim ham kanola yağı haftalık $12 kadar düşüşle Cuma akşamı 
$1.178/mt FOB fiyatından kote edilirken Türkiye’ye Karadeniz menşeli FOB kanola tohumu teklifleri  
$620/mt FOB Karadeniz limanları seviyesine geriledi. 
 

Ayçiçek Kompleksi 
Geçtiğimiz hafta boyu ayçiçek kompleksinde gözler Mısır ihalesine çevrilmişti ancak ihalede gerçekleşen 
$1.130/mt civarındaki fiyat, fikir vermekten uzak kaldı. Satıcı firmanın muhtemelen Arjantin’den verdiği teklif 
Karadeniz menşeli diğer tekliflerin $35-40/mt altında yer almış oldu. Geçtiğimiz hafta içinde ayçiçek tohumu 
fiyatları da en nihayet gevşeyerek tohumla yağ arasındaki makasın tohum lehine bir parça kapanmasıyla 
sonuçlandı. Karadeniz limanları ham ayçiçek yağı Cuma akşamı, haftalık $10/mt kadar gerilemeyle 
$1.130/mt FOB fiyatından teklif edilirken ayçiçek tohumu teklifleri de $620/mt FOB civarına geriledi. Bu 
hafta Çarşamba günü Mısır, yeniden 20-30.00 ton ham ayçiçek yağı alımı için piyasaya çıkacak. 
 
 

İhale ve Alımlar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

İç Piyasa 
Geçtiğimiz hafta iç piyasada hafta başlayan talep hafta boyu sürerken fiyatlar yine gerilemeler yaşadı. İthal 
çekirdek fiyatındaki gevşeme içeride daha önce realistik olmayan düşük fiyatları çalışır hale getirirken hafta 
boyu 2.925-2.940 TL fiyat aralığında 4-5.000 ton ham yağ ticareti gerçekleşti, küspeler ise özellikle 
Trakya’da bir nebze daha geriledi. 
 

Öte yandan geçtiğimiz hafta Çarşamba günü TMO 367.000 ton ekmeklik buğdayı satışa sundu. TMO'dan 
yapılan yazılı açıklamada, Ofis'in faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili aldığı önlemlerle üretici, tüketici ve ilgili 
sektörler lehine piyasa düzenleme görevini yerine getirdiği belirtildi. Bu kapsamda, buğday piyasalarında 
istikrarın korunması amacıyla 213.000 tonu 670 ve 690 TL/ton fiyatlarla 90 gün vadeli ve vade farksız, 
154.000 tonu ise 715 ve 725 TL/ton fiyatlarla peşin bedel mukabili olmak üzere toplam 367.000 bin ton 

 Tunus 
Tunus, geçtiğimiz hafta Çarşamba 
günü ihaleyle 75.000 ton durum 
buğdayı alımı yaptı. Alımın 25.000 
tonu Gavilon firmasından $404,94 
C+F fiyatıyla yapılırken, 50.000 
ton makarnalık buğday, Casillo 
Commodities Italia firmasından 
$405,45/mt ve $409,50 C+F 
fiyatlarıyla yarı yarıya yapıldı. 
 

 Mısır 
Mısır devlet gıda ajansı FIHC, geçtiğimiz hafta Salı günü 
sonuçlanan ihalesinde 31.000 ton 1-15 Ocak teslimatlı bitkisel 
yağ alımı yaptı. FIHC 19.000 ton ham ayçiçek yağını Glencore 
firmasından, muhtemelen Arjantin menşeli olarak, $1.133,19/mt 
C+F fyatıyla yaparken 12.000 ton ham soya yağını lokal 
Alexandria Co. firmasından 6.675/mt (yaklaşık $1.095/mt) C+F 
eşleniği fiyattan aldı. Öte yandan GASC adına hareket eden dış 
ticaret firması Meditrade de bu hafta Çarşamba günü 20-30.000 
ton ham ayçiçek yağı ve 20-30.000 ton da ham soya yağı alımı 
için ihaleye çıktı. 
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ekmeklik buğdayın un fabrikalarına yönelik satışa çıkarıldığı bildirildi. Açıklamada, iç ve dış piyasaların 
yakından izlendiği, gerektiğinde yapılacak ek uygulamaların da kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi. 
 

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 - $ 650 
- Kanola Tohumu  - CIF Marmara - $ 645 
- ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 570 
- G. Amerika Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 570 
 

- RBD Palm Yağı     - CIF TR $    880 
- RBD Palm Olein    - CIF TR $    865 
- RBD Palm Stearin - CIF TR $    860 
 

- Karadeniz menşeli Ham Ayçiçek Yağı - CIF Marmara/Mersin - $ 1.150/$ 1.160 
- G. Amerika menşeli Ham degam Soya Yağı - CIF TR - $ 1.140 
- ABD menşeli Ham Degam Mısırözü yağı - CIF TR - $ 1.325 
- Sızma Zeytinyağı - FOB İspanya - $ 3.150 
 

- 36 protein  Ayçiçek Küspesi - CIF Marmara - $ 350 
- 48 protein G. Amerika menşeli soya küspesi - $ 565 
 

İç Piyasa: 
 

- Ham Ayçiçek Yağı - Trakya/Çukurova teslim - 2.925 TL 
- Ham Kanola Yağı - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 1.440 
- Ham Soya Yağı - Çukurova teslim - $ 1.260 
- Ham Mısır Yağı - Güney Marmara teslim - 3.200 TL 
- Nötr Pamuk Yağı - Çukurova teslim - 2.200 TL  
- Ham Fındık Yağı - Afyon teslim - 5.200 TL 
- Rafinajlık Zeytinyağı (5 asit baz) - Ege teslim - 4.445 TL 
- Sızma Zeytinyağı (Ayvalık) - 5.745 TL 
- Sızma Zeytinyağı (Ege/Aydın) - 5.245 TL 
 

- 28 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - 540 TL/570 TL/ 550 TL 
- Kanola küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 430 
- Soya küspesi (%47 protein) - Bandırma/Ege/Çukurova teslim - $ 610 
- Pamuk küspesi - Çukurova/Ege - 600 TL / 640TL 
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