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Türkiye 
Geçtiğimiz hafta Türkiye’de borsa, dünya sermaye piyasalarındaki ciddi artışlara rağmen, Orta Doğu’daki 
karşılık ve Türkiye’nin NATO’dan resmen patriot füzesi talep etmesiyle satış baskısı altına girerek kısıtlı 
artış gösterdi. İMKB, inişli çıkışlı haftayı binde 3 artışla, 71.004 seviyesinde kapatırken hafta içinde sanayi 
endeksinin binde 4,7 artış gösterdiği açıklandı. Kredilendirme kuruluşu Moody’s’in geçtiğimiz hafta içinde 
Türkiye’nin kredi notu değiştirmeyerek Ba1 görünümü pozitif olarak koruduğu yönündeki açıklaması olumlu 
algılanırken döviz cephesinde bir önceki hafta 2,296 TL’den satılan Euro’nun satış fiyatı %1,22 oranında 
yükselerek 2,324 TL oldu. Dolar ise haftayı 1,796 TL’den kapattı. Tahvil-bono piyasasında geçen hafta da 
aşağı yönlü seyir sürerken 2 yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik getirisi Cuma akşamı  %6,26 seviyesinde yer 
aldı. 
 

Emtialar ve Petrol 
Geçtiğimiz hafta hemen tüm emtialar, sermaye piyasalarının ve olumlu gelen küresel ekonomik verilerin 
etkisinde yükselişler kaydederken ham petrol de artışını sürdürdü. 19 emtianın sepet endeksi Thomson 
Jefferies/Reuters CRB geçtiğimiz hafta boyu %1,9 artış yaşarken Brent ham petrolü Londra’da haftalık 
%2,3 artışla Cuma akşamı $111,38 varil fiyatından kapandı. New York WTI hafif ham petrol ise geçtiğimiz 
hafta %1,6 oranında yükselerek Cuma akşamı $88,28 varil fiyatıyla kapandı. Bu sabah uzakdoğu 
piyasalarında ham petrol, binde 5 gibi bir fiyat gerilemesiyle açıldı. 
 

Tarım Emtiaları ve Chicago 
Geçtiğimiz hafta tarım emtiaları yükselirken artışlarda öncülük, palmler dışında, düşük soya stokları etkisi 
altındaki bitkisel yağlardan geldi. Chicago vadeli işlemler borsası CBOT’de en ciddi artış yakın kontratta ton  
 

Sermaye Piyasaları 
Geçtiğimiz hafta tüm majör dünya borsaları ciddi yükseliş gösterirken 
artışlarda yeni Amerikan yönetiminin muhalefetle yaptığı bütçe 
görüşmelerinde yol alması, Çin’de Kasım ayı sanayi üretimindeki 
artış ve İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes etkili oldu. ABD’de 
Şükran günü nedeniyle kısalan haftada Ekim ayı ikinci el emlak 
satışlarının %2,1 artış göstermesi ve haftalık istihdam verilerinin 
iyileşmesi etkili olurken parlementonun Cumhuriyetçi Başkanı John 
Boehner’in Cuma günü, Başkan Obama ile yapıcı görüşmeler 
yaptıkları yönündeki açıklaması piyasalara olumlu yansıdı. Çin’de 
Ekim ayı sanayi üretimi 13 aydan bu yana ilk kez büyüme gösterirken 
Almanya’da yatırımcı güveninde beklenmedik artış gösteren Ifo 
Enstitüsü raporu açıklandı. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü 
yayınlanan Markit Economics raporunda ise Euro bölgesi sanayi 
üretiminin Kasım ayında beklenenden az küçüldüğü tespiti yapıldı. 

Geçen Hafta Borsalar 
New York S&P 500         %3,6 
NY Dow Jones Sanayi       %3,4 
 

Avrupa Stoxx 600         %4,0 
Londra FTSE 100         %3,8 
Frankfurt DAX          %5,2 
Paris CAC40          %5,6 
 

MSCI Asya Pasifik         %2,5 
Tokyo Nikkei 225         %3,8 
Shanghai Kompozit            %0,6 
Hong Kong Hang Seng      %3,6 
Seul Kospi          %2,7 
 

İstanbul İMKB 100              %0,3 
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başına yaklaşık $44/ton (%4,29) ile soya yağından gelirken fasülye de haftayı %2,5 oranında bir artışla 
1.418,6 cent/bu seviyesinden kapattı. Soya küspesi hafta boyu %1 kadar yükselirken yakın kontratta 
buğday %1,15, mısır ise %2,53 oranında artış yaşadı. 
 

Palm Yağları 
Geçtiğimiz hafta palm yağlarındaki geveşeklik sürerken Malezya palm yağı kurumu MPOC, ülke palm yağı 
ihracat rakamlarını açıkladı. Raporda, Ekim ayı ihracatı SGS ve Intertek rakamlarının oldukça üstünde 1,76 
milyon ton olarak verilirken Malezya palm yağı stokları ise 2,51 milyon ton olarak tespit edildi. Malezya nakit 
piyasasında Cuma akşamı, Aralık ayı yüklemeli RBD Palm yağı haftalık $10/mt düşüşle $795/mt FOB 
seviyesinde gösterilirken RBD Palm Olein $805/mt FOB Malezya limanları seviyesinden teklif ediliyordu. Bu 
sabah seansında Kuala Lumpur BMD borsasında benchmark Şubat ayı ham palm yağı kontratı Cuma 
akşamına göre 30 ringgit artışla 2.425 puan seviyesinde seyrediyordu. 
 

Kanola Kompleksi 
Geçtiğimiz hafta kanola kompleksi de Chicago soya kompleksi etkisinde yükselirken 2013 yılında Avrupa 
biyodizel üretiminde artış yaşanacağına dair söylentiler piyasalara hakimdi. Paris ICE Euronext Liffe 
borsasında Kasım ayı kolza tohumu kontratı haftayı ton başına tam €9,5 artışla Cuma akşamı €474/mt 
fiyatından kapanmasına karşın piyasalarda Karadeniz menşeli kanola tohumu fiyatları geriledi. Kuzeydoğu 
Avrupa limanları teslim ham kanola yağı haftalık $15 kadar fiyat artışıyla Cuma akşamı $1.193/mt FOB 
fiyatından kote edilirken Türkiye’ye Karadeniz menşeli FOB kanola tohumu teklifleri  $605-610/mt FOB 
Karadeniz limanları seviyesine geriledi. 
 

Ayçiçek Kompleksi 
Geçtiğimiz hafta boyu ayçiçek kompleksinde gözler yine Mısır ihalesine çevrilmişti. İhalede gerçekleşen 
Karadeniz menşeli ham ayçiçek yağı fiyatı, bir önceki haftaki Arjantin menşeli ayçiçek yağının satışına 
göre, ciddi fiyat artışına işaret ederken piyasa da dengeli bir düzeye oturdu. Geçtiğimiz hafta içinde ayçiçek 
tohumu fiyatları bir nebze daha gevşeyerek tohum-yağ makasının tohum lehine bir parça daha 
kapanmasıyla sonuçlandı. Karadeniz limanları ham ayçiçek yağı Cuma akşamı, haftalık $10/mt kadar 
artışla $1.140/mt FOB fiyatından teklif edilirken ayçiçek tohumu teklifleri de $610/mt FOB civarına geriledi. 
 

Sektör Yatırımları 
Fransız bitkisel yağ üreticisi Saipol firmasının sahibi Sofiproteol, güney-orta Romanya’daki Slobozia 
civarında 95.000 ton kapasiteli bir silo yatırımı yapacağını açıkladı. Firmanın Romanya’daki firması Expur 
tarafından yapılacak ve Romanya’nın en yüksek kapasiteli depolama tesisi olacak olacak olan silo 
yatırımının 4,5-5,0 milyon Euro’ya mal olması ve 2013 yılında işletmeye alınması bekleniyor. Sofiproteol 
Romanya’da, yıllık 350.000 ton tohum işleme kapasitesine sahip tesisilerin de sahibi durumunda. 
 

İhale ve Alımlar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

İç Piyasa 
Geçtiğimiz hafta iç piyasada hafta başlayan talep kısmen yavaşlarken 3-4.000 ton ham ayçiçek yağı ticareti 
gözlendi. Küspeler talepsiz piyasada genellikle kıymetini korudu. 
 

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

 Mısır 
Mısır’ın GASC adına alım yapan dış ticaret kuruluşu Meditrade,  geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 
sonuçlanan ihalesinde 32.000 ton, 16 Aralık-6 Ocak teslimatlıi bitkisel yağ alımı yaptı. Meditrade 16.000 
ton ham ayçiçek yağını Quadra firmasından olarak, $1.169/mt C+F fiyatıyla alırken 8.000 ton ham soya 
yağını Mısır Cargill’den ve 8.000 ton soya yağını ise Alexandria Co. firmasından EP6.995/mt 
($1.125,6/mt) C+F karşılığı fiyatla aldı. 
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Fiyat Kotasyonları 
Cuma akşamı gördüğümüz endikatif fiyatlar: 
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İthal: 
- Ayçiçek Tohumu - CIF Marmara - $ 645 
- Kanola Tohumu  - CIF Marmara - $ 645 
- ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 570 
- G. Amerika Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 570 
 

- RBD Palm Yağı     - CIF TR $    870 
- RBD Palm Olein    - CIF TR $    855 
- RBD Palm Stearin - CIF TR $    850 
 

- Karadeniz menşeli Ham Ayçiçek Yağı - CIF Marmara/Mersin - $ 1.180/$ 1.190 
- G. Amerika menşeli Ham degam Soya Yağı - CIF TR - $ 1.180 
- ABD menşeli Ham Degam Mısırözü yağı - CIF TR - $ 1.330 
- Sızma Zeytinyağı - FOB İspanya - $ 3.165 
 

- 36 protein  Ayçiçek Küspesi - CIF Marmara - $ 345 
- 48 protein G. Amerika menşeli soya küspesi - $ 555 
 

İç Piyasa: 
 

- Ham Ayçiçek Yağı - Trakya/Çukurova teslim - 2.975 TL 
- Ham Kanola Yağı - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 1.425 
- Ham Soya Yağı - Çukurova teslim - $ 1.215 
- Ham Mısır Yağı - Güney Marmara teslim - 3.150 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/ 570 TL 
- Kanola küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 425 
- Soya küspesi (%47 protein) - Bandırma/Ege/Çukurova teslim - $ 615/ $620 
- Pamuk küspesi - Çukurova/Ege - 615 TL / 650TL 
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