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Kapalıçarşıda dolar hafta kapanışında 1,797 TL, Euro ise 2,369 TL seviyesinde haftayı kapattı. Tahvil-bono 
piyasasında 24 Eylül 2014 itfalı gösterge tahvilin bileşik faizi spot kapanışta %5,76, valörlü kapanışta 
%5,71 seviyesinde yer aldı. 
 

Emtialar ve Petrol 
Geçtiğimiz hafta hemen tüm emtialar Amerikan mali uçurumu endişeleri içinde gerilemeler kaydederken 
emtilara yatırım yapan hedge-fonlar pozisyonlarını likide etmeye başladılar. 24 emtianın spet endeksi 
Standard & Poor’s GSCI Aralık ayında %1,7 oranında gerilerken 19 emtianın sepet endeksi Thomson 
Jefferies/Reuters CRB, geçtiğimiz hafta boyu yine binde 3 oranında geriledi. Geçtiğimiz hafta içinde Bent 
ham petrolü  binde 7 haftalık artışla Cuma akşamı Londra’da $108.97 varil fiyatından kapanırken WTI hafif 
petrol haftalık %2,2 değer artışıyla New York’ta $88,66 varil fiyatından kapandı. 
 

Tarım Emtiaları ve Chicago 
Geçtiğimiz hafta tüm tarım emtiaları diğer emtialarla birlikte gerilemeler yaşarken Brezilya mahsül endişeleri 
içindeki soya hafta içinde birkaç kez yükseliş sancısı yaşadı. Buna rağmen haftalık bazda düşüşlerde 
öncülük Çin’in ABD’den 840.000 tonluk siparişini iptal etmesiyle birlikte soya fasülye ve küspesinden geldi. 
Geçen hafta boyu küspe yakın kontratta %5,7 haftalık gerilemeyle $433,80/ton fiyatıyla haftayı kapatırken 
soya fasülyesi %4,37 gerilemeyle Cuma akşamı 1.430,5 cent/bu fiyatından kapandı ve böylece soya 
fasülyesi, 23 Kasım tarihinden bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Soya yağı haftayı ton başına 
$6,6 kadar düşüşle tamamlarken buğday $3,3/ton mısır ise ton başına $6,5 gerilemiş oldu. 
 

Palm Yağları 
Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü pailm yağı piyasaları Malezya hükümetinin ihraat vergisini Ocak ayı için 
%0’a indirme haberiyle heyecanlanırken ABD’den gelen Çin’in sipariş iptali haberi piyasaları yeniden 

Sermaye Piyasaları 
Geçtiğimiz hafta hemen hemen tüm dünya borsaları bugün 
öğleden sonra başlayacak Noel ve yılbaşı tatili öncesinde makul 
artışlar gösterirken yükselişlerde Amerikan kongresinin “mali 
uçurum” oylamasını Noel sonrasına bırakmasıyle birlikte ABD’de 
3. çeyrek büyüme beklenenden yüksek, %3,1 olarak tahmin 
edilmesi, Kasım ayında sanayi üretiminin beklentilerin 3 katı %1,1 
oranında artması ve Philadelphia bölgesinde genel ekonomi 
endeksinin Aralık ayı için 8,1 puana yükselmesi etkili oldu. Avrupa 
ve Asya borsaları da hafta içi gelen olumlu ABD verileri ve kongre 
oylamasının ertlenmesiyle birlikte yükselişler kaydedetti. 
 

Türkiye 
Geçtiğimiz hafta Türkiye’de borsa, kısıtlı da olsa, yükselişine 
devam ederken haftalık binde 5 artışla Cuma akşamı 76.685 
puandan kapandı. Hafta boyunca görülen ve TL'de değer kaybına 
neden olan yoğun kurumsal döviz talebi Cuma günü durulsa 

Geçen Hafta Borsalar 
 

New York S&P 500         %1,2 
NY Dow Jones Sanayi       %0,4 
 

Avrupa Stoxx 600         %0,6 
Londra FTSE 100         %0,3 
Frankfurt DAX          %0,5 
 

MSCI Asya Pasifik         %0,7 
Tokyo Nikkei 225         %2,1 
Shanghai Kompozit            %0,1 
Hong Kong Hang Seng     -%0,4 
Seul Kospi          %0,7 
 

İstanbul İMKB 100              %0,5 
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gevşekliğe sürkledi. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü gözetim kuruluşu Intertek 1-20 Aralık arası Malezya 
palm yağı ihracatını 1.004.159 ton olarak verirken SGS raprunda, aynı dönem için 1.015.440 ton rakamını 
yayınladı. Piyasada konuşulanlar, Ocak ayında sıfırlanan Malezya ihracat vergisi ile birlikt Hindistan ve Çin 
gibi büyük alıcıların mala gireceği ve Aralık ayında muson yağmurları nedeniyle Endonezya ve Malezya 
palm yağı üretiminde %10’un üstünde bir düşüş olacağı, yönünde. Cuma akşamı Malezya nakit 
piyasasında, Aralık ayı yüklemeli RBD Palm yağı bir hafta öncesine sabit $745/mt FOB seviyesinde 
gösterilirken RBD Palm Olein haftalık $5/mt artışla, $760/mt FOB Malezya limanları seviyesinden teklif 
edilidi. Bu sabah seansında Kuala Lumpur BMD borsasında Mart ayı ham palm yağı kontratı Cuma 
akşamına göre 17 ringgit artışla 2.425 puan seviyesinde seyrediyordu. Malezya piyasları yarın Noel tatili 
nedeniyle kapalı olacak. 
 

Kanola Kompleksi 
Geçtiğimiz hafta kanola kompleksi de özellikle Chicago soya kompleksş etkisinde yine ciddi ger,lemeler 
yaşadıi. Paris ICE Euronext Liffe borsasında Şubat ayı kolza tohumu kontratı haftayı €15,75/mt gibi ciddi 
kayıpla Cuma akşamı €455,25/mt fiyatından kapandı. Kuzeydoğu Avrupa limanları teslim ham kanola yağı 
da geçen hafta ciddi düştü, hafta boyu ton başına tam $35 düşen ham kanola yağı Cuma akşamı $1.155/mt 
FOB fiyatından kote edildi. Karadeniz menşeli FOB kanola tohumu ise geçen hafta tatil öncesi teklifsiz 
geçilirken tek tük teklifler $615-620/mt FOB Karadeniz limanları seviyesindeydi. 
 

Ayçiçek Kompleksi 
Geçtiğimiz hafta boyu ayçiçek kompleksinde de genellikle sakin geçerken piyasa diğer bitkisel yağların 
etkisinde kısmi fiyat gerilemesi yaşadı. Özellikle Ukrayna iç piyasasında -20 derecelere varan hava 
sıcaklıkları ile birlikte ayçiçek tohumu fiyatları yükselirken yağ fiyatındaki gerileme tedariklerini 
tamamlamayan kırıcıları güç durumda bırakıyor. Cuma akşamı Karadeniz limanları ham ayçiçek yağı, 
haftalık $5/mt kadar bir fiyat gerilemesiyle artışla $1.155/mt FOB seviyesinde yer alırken Türkiye’ye tohum 
teklifleri sabit $635-640/mt FOB seviyesinde sabit kaldı. Bu hafta gözler, Perşembe günü yapılacak 30.000 
tonluk Mısır ihalesinde olacak. 
 
 
 
 
 
 
Sektör Yatırımları 
İsviçre’de yerleşik emtia devi Glencore’un Romanya’nın önde gelen bitkisel yağ üreticilerinden Prutul’u 
satın almaya çok yakın olduğu bildirildi. Ena az 20 milyon euro civarında tahmin edilen fiyatla alınacak 
tesislerle Glencore’un Romanya’daki silo kapasitesini ikiye katlayarak 1,1 milyon tona çıkaracağı ve yıllık 
160.000 ton bitkisel yağ üretim kapasitesiyle Glencore’a ülkede önemli bir stratejik pozisyon vereceği 
bildiriliyor.  
 

İhale ve Alımlar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mısır 
Mısır’ın devlet tahıl  tedarik kurumu GASC, 
geçtiğimiz hafta içinde 180.000 ton ABD menşeli 
SRW buğdayı alımı hyaptı. Alımın 60.000 tonu 
Cargill’den $334,60/mt, 60.000 tonu Bunge’den 
$334,60/mt fiyatıyla yapılırken 60.000 ton SRW 
buğdayı Toepfer’den $334,60/mt fiyatıyla alındı. 
$366,19/MT C+F fiyatıyla yapıldı. 
 

 Pakistan 
Pakistan geçtiğmiz hafta içinde 3 kargo halinde 
200.000 ton Avustralya ve Ukrayna menşeli kanola 
tohumu alımı yaptı. Avustralya menşeli fiyat $645-
648/mt seviyesinde bildirilirken Ukrayna menşeli 
kanola tohumunun $637/mt C+F fiyatıyla yapıldığı 
ancak karadeniz bölgesindeki yoğun kar yağışı 
nedeniyle yüklemelerin gecikebileceği bildirildi 

 Bulgaristan 
Kiev’de yerleşik tarım danışmanlık firması UkrAgroConsult, Bulgaristan’ın 2012-13 sezonu ayçiçek 
rekoltesini 1,355 milyon ton olarak verdi. Buna göre Bulgaristan’ın ayçiçek tohumu üretimi geçen 
sezonki 1,44 milyon tona göre 90.000 ton gerileme göstermiş oldu 

 Suriye 
Suriye devlet tahıl kuruluşu Haboob, geçtiğimiz hafta 100.000 ton yumuşak ekmeklik buğday alımı yaptı. 
Alım Lübnan’da yerleşik bir ticaret firmasından €308/mt C+F fiyatıyla Kasım ayı yüklemli olarak yapıldı. 
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İç Piyasa 
Geçtiğimiz hafta ham ayçiçek yağında iç piyasa oldukça sakin geçerken soğuk havaların etkisi ve kırmanın 
da azalmasıyla birlikte küspeler değer kazandı. Ham ayçiçek yağında piyasa yeniden 3.000 TL seviyesine 
çıkarken yeni yıl önünde büyük rafinatörlerin mala girmek istemediklerini gözlemliyoruz. 
 

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: 
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İthal: 
- Ayçiçek Tohumu - CIF Marmara - $ 665 
- Kanola Tohumu  - CIF Marmara - $ 650 
- ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 607 
- G. Amerika Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 607 
 

- RBD Palm Yağı     - CIF TR $    815 
- RBD Palm Olein    - CIF TR $    840 
- RBD Palm Stearin - CIF TR $    755 
 

- Karadeniz menşeli Ham Ayçiçek Yağı - CIF Marmara/Mersin - $ 1.195/$ 1.205 
- G. Amerika menşeli Ham degam Soya Yağı - CIF TR - $ 1.190 
- ABD menşeli Ham Degam Mısırözü yağı - CIF TR - $ 1.275 
- Sızma Zeytinyağı - FOB İspanya - $ 3.455 
 

- 36 protein  Ayçiçek Küspesi - CIF Marmara - $ 357 
- 48 protein G. Amerika menşeli soya küspesi - $ 540 
 

İç Piyasa: 
 

- Ham Ayçiçek Yağı - Trakya/Çukurova teslim - 3.000 TL 
- Ham Kanola Yağı - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 1.415 
- Ham Soya Yağı - Ege/Çukurova teslim - $ 1.150 /$ 1.230 
- Ham Mısır Yağı - Güney Marmara teslim - 3.100 TL 
- Nötr Pamuk Yağı - Çukurova teslim - 2.200 TL  
- Ham Fındık Yağı - Afyon teslim - 5.200 TL 
- Rafinajlık Zeytinyağı (5 asit baz) - Ege teslim - 4.100 TL 
- Sızma Zeytinyağı (Ayvalık) - 5.400 TL 
- Sızma Zeytinyağı (Ege/Aydın) - 4.900-5.000 TL 
 

- 28 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - 540 TL/570 TL/ 575 TL 
- Kanola küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 425 
- Soya küspesi (%47 protein) - Bandırma/Ege/Çukurova teslim - $ 625 
- Pamuk küspesi - Çukurova/Ege - 615 TL /650 TL 
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