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Türkiye 
Türkiye’de borsa, inişli çıkışlı geçen haftada, bir önceki haftanın kazanımlarını geri vererek binde 4 
oranında bir kayıpla 67,891 seviyesinde kapandı. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası, Eylül ayı toplantısında 
faiz koridorunun üst bandını beklentilerin üzerinde, 1,5 puan, düşürmesi ve bununla birlikte döviz 
tutulabilecek zorunlu karşılık dilimlerine ilişkin tüm rezerv opsiyon katsayılarını 0,2 puan artırması önemli 
gelişme olurken söz konusu kararların piyasa tarafından önceden fiyatlanmış olması ise, kar satışlarının 
artmasında etkili oldu. Kapalıçarşı'da dolar 1,7945 TL, Euro 2,34 TL seviyesinde işlem görürken tahvil-bono 
piyasasında ise gösterge tahvilin bileşik faizi %7,40 seviyesinde işlem gördü. 
 

Emtialar ve Petrol 
Geçtiğimiz hafta küresel emtia fiyatları gerileyen sermaye piyasaları ile birlikte topyekün düşerken ham 
petrol İran ile ilgili endişelere rağmen özellikle Euro bölgesindeki ekonomik endişelerle birlikte gerilemesini 
sürdürdü. 19 emtianın sepet endeksi Thomson Jefferies/Reuters CRB, hafta boyu %3,7 gibi ciddi bir 
gerileme yaşarken Brent ham petrolü, Cuma akşamı, %4,5 haftalık düşüşle Londra’da $111,42 varil 
fiyatından kapandı. New York WTI hafif ham petrol ise %6,2 haftalık gerilemeyle haftayı $92,89 varil 
fiyatından sonlandırdı. Bu sabah uzakdoğu piyasalarında Brent ham petrolü yine binde 1 civarında 
gerilemeyle açıldı. 
 

Tarım Emtiaları ve Chicago 
Geçtiğimiz hafta tarım emtiaları ekonomik endişelerle gerileyen sermaye piyasları ve düşen petrolle birlikte 
ciddi gerilemeler yaşadı. Özellikle petroldeki düşüş ve zayıf palm yağı piyasaları etkisindeki soya yağı 
geçtiğimiz hafta boyu Chicago vadeli işlemler borsasında ton başına $48/mt’dan fazla gerilerken fasülye de 
yakın kontratta %6,6’lık haftalık düşüşle 1.621,6 cebt/bu seviyesine çekildi. Küspe geçtiğimiz hafta boyu ton 
başına $15’a yakın değer kaybıyla $484,50/ton seviyesine geriledi. Buğday, geçtiğimiz hafta düşüşlerden  

Sermaye Piyasaları 
Geçtiğimiz hafta, dünya borsaları genelikle düşüşler kaydederken 
gerilemelerde, dünya ekonomilerindeki gözle görünür yavaşlamanın, 
Amerikan Merkez Bankasının önceki hafta aldığı ekonomiyi 
canlandırma kararını gölgede bırakması etkili oldu. Çin’de bir 
ekonomik araştırma sanayi üretiminin üst üste 11 ay gerilediğini 
gösterirken Euro bölgesi sanayi ve servis sektörünin 39 aydaki en 
düşük seviyesine gerilediği ve Japonya’da ihracatın daha da düştüğü 
haberleri geçtiğimiz haftaya damgasını vurdu. Fransa sanayi 
üretiminin bu ay beklenden fazla küçüleceği açıklanırken Almanya 
sanayi endeksinin aynı ayda beklenenden daha az küçüleceği de 
açıklandı. Japonya merkez bankası geçtiğimiz hafta içinde varlık 
alımını beklenmedik bir şekilde 704 milyar dolar seviyesine 
çıkarırken Ağustos ayında ülke ihracatının üst üste üçüncü ay da 
gerilemesi Japon borsasındaki düşüşe engel olamadı. Japonya ile 
Çin arasındaki insansız 3 ada krizi geçen hafta tırmanırken 
Japonya’nın Çin’e olan ihracatında da daralma kaydedildiği bildirildi. 

Geçen Hafta Borsalar 
 

New York S&P 500        -%0,4 
NY Dow Jones Sanayi      -%0,1 
 

Avrupa Stoxx 600        -%0,1 
Londra FTSE 100        -%1,1 
Frankfurt DAX          %0,5 
 

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

İstanbul İMKB 100             -%0,4 
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en az etkilenen tarım emtiası olurken yalnızca binde 2’lik bir değer kaybı yaşadı, mısır %3,76 ($11,5/ton) 
geriledi. 
 

Palm Yağları 
Geçtiğimiz hafta tüm bitkisel yağlardaki gerilemenin nedenlerinden biri olan palm yağları petroldeki ciddi 
düşüşle de birlikte serbest düşüşe geçti. Bahar aylarından bu yana süren talepsizlik, ekonomilerdeki zayıflık 
ve küresel biyodizel üretimindeki gerilemeden nasibini alan palm yağları Malezya ve Endonezya’da rekor 
seviyeye ulaşan stokların da etkisinde düşüşünü geçtiğimiz hafta da sürdürdü. Piyasa analistleri palm 
yağının soya yağına göre iskonto makasının daha da açılacağı yönünde tahminler yaparken geçtiğimiz 
hafta aradaki fiyat farkı ton başına $300’ı aşmış oldu. Cuma akşamı nakit piyasasında RBD Palm yağı 
haftalık $30/mt fiyat gerilemesiyle $930/mt seviyesinde kote edilirken RBD Palm Olein $945/mt FOB 
Malezya limanları seviyesinden teklif edildi. Bu sabah Kuala Lumpur BMD borsasında benchmark Aralık ayı 
ham palm yağı kontratı Cuma akşamına göre rekor 131 ringgit gerilemeyle 2.632 ringgit seviyesinde 
seyrediyordu. 
 

Kanola Kompleksi 
Geçtiğimiz hafta kanola kompleksi de emtia ve tarım emtiaları piyasalarındaki düşüşle birlkte geriledi. 
Geçtiğimiz hafta Paris ICE Euronext Liffe borsasında Kasım ayı kolza tohumu kontratı, ton başına 
€21,25/mt haftalık yükselişle Cuma akşamı €498,25/mt fiyatından kapatırken Kuzeydoğu Avrupa  limanları 
teslim ham kanola yağı da haftalık %1,8 ($27/mt) kadar bir fiyat gerilemesiyle $1.272/mt FOB fiyatından 
kote edildi. Karadeniz piyasasında FOB kanola tohumu fiyatı geçtiğimiz hafta ton başına $5/mt kadar değer 
kaybı yaşadı, Türkiye’ye teklifler ise $635-645/mt FOB Karadeniz limanları seviyesinde yer aldı. 
 

Ayçiçek Kompleksi 
Geçtiğimiz hafta boyu ayçiçek kompleksi de dünya piyasalarının etkisinde topyekün düşüş yaşadı. Palm 
yağları ve soya yağındaki gerileme en nihayet ayçiçek yağını da baskı altına alırken geçen hafta ham 
ayçiçek yağı fiyatları ton başına $30 kadar geriledi. Karadeniz limanları teslim ayçiçek tohumu fiyatı ton 
başına $30 düşüşle  $660-665/mt FOB seviyesinde altında teklif edildi. FOB Karadeniz limanları ham 
ayçiçek Cuma akşamı önceki haftaya göre $25/mt gerilemeyle $1.215/mt seviyesinde teklif edildi. 
 

İhale ve Alımlar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

İç Piyasa 
Geçtiğimiz hafta Trakya’da geç ekimler dışında tamamen biterken dünya piyasalarında gerileyen fiyatlar ve 
gelen ithal gemilerle birlikte sanayicinin de hasata ilgisi azaldı. Trakya’da tüccardan fabrika teslim ayçiçek 
fiyatı bir hafta içinde 70-75 TL/ton gerileyerek 1.500 TL seviyesine düşerken ham ayçiçek yağı da ciddi bir 
düşüşle 3.075 TL seviyesine gerileyerek ithal tohumdan maliyetin altına düştü. Geçtiğimiz hafta içinde zayıf 
ticarette 3-4.000 ton kadar ham ayçiçek yağı el değiştirdi. Küspeler genel gevşeklikle birlikte uzum süredir 
ilk kez değer kaybına uğrarken Trakya’da 600 TL/mt seviyesine geriledi. 
 

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

 Irak 
Irak Tahıl Bürosu geçtiğimiz hafta Salı 
günü 150.000 ton Rus menşeli 
ekmeklik buğday alımı yaptı. Alımın 
100.000 tonu Glencore’dan $414,50/mt 
CIF fiyatıyla yapılırken 50.000 ton 
buğday, Olam International firmasından 
$413,89/mt CIF fiyatıyla alındı. 

 Tunus 
Tunus, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü ihaleyle 125.000 
ton opsiyonel menşeli 5 Kasım-25 Aralık yüklemeli arpa 
alımı yaptı. Alımın 50.000 tonu Glencore’dan pozisyonuna 
göre $443,87 ve $334,69/mt C+F fiyatından, 50.000 tonu 
Granit firmasından $337,18 ve $337,78/mt C+F fiyatlarıyla 
yapılırken 25.000 ton arpa Louis Dreyfus’dan $334,54/mt 
C+F fiyatıyla 15-25 Aralık yüklemeli olarak yapıldı. 
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Fiyat Kotasyonları 
Cuma akşamı gördüğümüz endikatif fiyatlar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AgriPro Limited 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İthal: 
- Ayçiçek Tohumu - CIF Marmara - $ 695 
- Kanola Tohumu  - CIF Marmara - $ 665 
- ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 655 
- G. Amerika Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 645 
 

- RBD Palm Yağı     - CIF TR $    990 
- RBD Palm Olein    - CIF TR $ 1.000 
- RBD Palm Stearin - CIF TR $    940 
 

- Karadeniz menşeli Ham Ayçiçek Yağı - CIF Marmara/Mersin - $ 1.240/$ 1.250 
- G. Amerika menşeli Ham degam Soya Yağı - CIF TR - $ 1.300 
- AB/US menşeli Ham Degam Mısırözü yağı - CIF TR - $ 1.500 
- Sızma Zeytinyağı - FOB İspanya - $ 3.415 
 

- 36 protein  Ayçiçek Küspesi - CIF Marmara - $ 385 
- 48 protein G. Amerika menşeli soya küspesi - $ 635 
 

İç Piyasa: 
- Ayçiçek Tohumu (40 bazlı) - Trakya fabrika teslim - 1.500 TL 
- Ayçiçek Tohumu (40 bazlı) - Konya teslim  - 1.500 TL 
 

- Ham Ayçiçek Yağı - Trakya/Çukurova teslim - 3.075 TL 
- Ham Kanola Yağı - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 1.500 
- Ham Soya Yağı – Çukurova teslim - $ 1.350 
- Ham Mısır Yağı - Güney Marmara teslim - 3.300 TL 
- Nötr Pamuk Yağı - Çukurova teslim - 2.400 TL 
- Ham Fındık Yağı - Afyon teslim - 5.200 TL 
- Rafinajlık Zeytinyağı (5 asit baz) - Ege teslim - 4.100 TL 
- Sızma Zeytinyağı (Ayvalık) - 5.700 TL 
- Sızma Zeytinyağı (Ege/Aydın) - 4.800-4.900 TL 
 

- 28 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - 600 TL/ 625 TL/ 625 TL 
- Kanola küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 450 
- Soya Küspesi (%47 protein) - Bandırma/Ege/Çukurova teslim - $ 690 
- Pamuk küspesi - Ege/Çukurova -  
 

© Copyright 2012 AgriPro Tarım Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. 
Bu bilgi servisi yalnızca gönderilen kişiye özeldir, basılı veya elektronik olarak dağıtılamaz. Bu hizmetle verilen bilgi, haber, fiyat 
ve analizlerin güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Ancak, verdiğimiz bilgi, görüş ve fiyatların doğruluğu ve/veya herhangi bir ticari 
sözleşmeye referans olarak alınması konusunda sorumluluk kabul edilemez. 
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