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Türkiye 
Geçtiğimiz hafta Türkiye’de borsa, dış piyasaların aksine piyasada Türkiye’nin kredi notunda artış 
beklentileri kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in gelişmekte olan ülkeler birimi başkanı Paul Rawkins'in 
açıklamalarıyla artışlar kaydetti. Haftalık bazda %3,3 değer kazanan İMKB 100 endeksi Cuma akşamı 
69.603 puandan kapandı. Öte yandan, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, sanayi 
üretiminde 32 ay sonra yaşanan daralmanın kalıcı hale gelmesinden endişe ettiklerini belirtti. Yorgancılar, 
yaptığı yazılı açıklamada, sanayi üretiminde uygulanan "daraltıcı" para politikasının yanı sıra yürütülen 
maliye politikasının etkisiyle 32 ay sonra daralma yaşandığını öne sürdü. Döviz cephesinde Dolar Cuma 
akşamı 1,806 TL’den kapanırken Euro 2,341 TL fiyatından haftayı sonlandırdı. Tahvil-bono cephesinde 
gösterge tahvilin bileşik faizi %7,58 seviyesinden kapandı.  
 

Emtialar ve Petrol 
Geçtiğimiz hafta küresel emtia fiyatları sermaye piyasalarındaki gevşeklikle genellikle düşerken altın son 11 
aydakş en üst seviyesine çıktı, baz metaller LME borsasında %2’den fazla geriledi. Ham petrol Orta Doğu 
endişeleriyle kısmi artış gösterdi. 19 emtianın sepet endeksi Thomson Jefferies/Reuters CRB geçtiğimiz 
hafta sabit kalırken ham petrol Atlantik Okyanunusu’nun her iki yakasında da %2,2 kadar bir artış yaşadı. 
Cuma akşamı Brent petrolü Londra’da da $114,62 varil fiyatından kapatırken, WTI New York’ta $91,86 varil 
fiyatından kapandı. Bu sabah uzakdoğu piyasalarında ham petrol, binde 6-7 düşerek açıldı. 
 

Tarım Emtiaları ve Chicago 
Geçtiğimiz hafta tarım emtiaları kısmen sağlam gelen USDA aylık mahsül raporuna rağmen gerileme 
yaşarken Chicago borsasında fiyatlar iptal edilen ihracat satışlarının baskısı altına girdi. Son 4 haftada 
Amerikan mısır ihracat rakamları geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %89 gerileme yaşarken soya ekim 
bölgesinde son günlerde gelen yağışlar da piyasayı etkiledi. USDA rakamları son yılların en düşük 
stoklarına işaret etmesine rağmen Güney Amerika’da 2013’te beklenen rekor soya rekoltesi ABD menşeli 
mallara ilgiyi azaltış görünüyor. Chicago vadeli işlemler borsası CME’de soya fasülyesi yakın kontratta 
%1,87 oranında düşerek 1.522,4 cent/bu seviyesine gerilerken soya yağı hafta boyu ton başına $9’dan 
fazla düştü. Buğday binde 9 gerilerken mısır binde 6 düştü, küspe ton başına 15 cent geriledi. 
 

Palm Yağları 
Geçtiğimiz hafta palm yağlarındaki serbest düşüş duraklarken fiyatlarda kısmi artışlar kaydedildi. Son 10 
günde Avrupa’da palm yağı, görülmemiş bir şekilde, Brent ham petrol fiyatının $15-20 altına gerilerken 

Sermaye Piyasaları 
Geçtiğimiz hafta dünya sermaye piyasaları genellikle gerilerken 
düşülerde Uluslararası Para Fonu IMF’in 2012 yılı küresel ekonomik 
büyüme tahminini %3,5’ten %3,3’e aşağı düzeltmesi ve 2013 yılı için 
büyümeyi yalnızca %3,5 olarak tahmin etmesi etkili oldu. New York 
S&P 500 endeksi geçtiğimiz hafta Haziran ayından bu yana en 
büyük düşüşünü yaşarken haftalık ABD istihdam verilerinin 
beklnenden iyi gelmesi ve Ekim ayında Amerikan tüketici güveninin 
beklenmedik bir şekikde artışı düşüleri engelleyemedi. Avrupa’da 
borsalar IMF raporuyla birlikte gerilerken kredilendirme kuruluşu 
Standard & Poor’s İspanya’nın kredi notunu “çöp” seviyesinin bir 
kademe üstüne olarak aşağı düzeltti. Cuma akşamı itibarıyla 2012 
yılı içinde New York S&P ve Avrupa Stoxx 600 endeksleri %15 artış 
göstermiş oldu. Asya’da borsalar, Japonya dışında, Çin ve Japonya 
arasındaki ada sorununda uzlaşma görüşmelerine başlanmasıyla 
yükselişler yaşadı. 
 

Geçen Hafta Borsalar 
 

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

Avrupa Stoxx 600        -%1,7 
Londra FTSE 100        -%1,3 
Frankfurt DAX         -%2,2 
Paris CAC40         -%2,2 
 

MSCI Asya Pasifik        -%1,5 
Tokyo Nikkei 225        -%3,8 
Shanghai Kompozit            %0,9 
Hong Kong Hang Seng      %0,6 
 

İstanbul İMKB 100              %3,3 
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enerji talebi de palm yağlarına kaymaya başladı. Palm yağlatında geçtiğimiz hafta geşen kıpırdanmaya 
rağmen FOB Malezya RBD Olein, Arjantin yüklemeli FOB soya yağının $245, FOB Brezilya limanları soya 
yağının ise $255 altında seyrediyordu. Cuma akşamı nakit piyasasında RBD Palm yağı haftalık $25/mt 
artışla $825/mt FOB seviyesinde kote edilirken, RBD Palm Olein $835/mt FOB Malezya limanları 
seviyesinden teklif ediliyordu. Bu sabah Kuala Lumpur BMD borsasında benchmark Aralık ayı ham palm 
yağı kontratı Cuma akşamına göre yine 38 ringgit gerilemeyle 2.462 puan seviyesinde seyrediyordu. 
 

Kanola Kompleksi 
Geçtiğimiz hafta kanola kompleksi, özellikle Avrupa protein fiyatlarındaki gevşeme ve kırmanın 
azalmasıyla, yine gerilerken 2012-13 sezonunda dünya rekoltesinde yaşanan 1,3 milyon ton civarındaki 
düşüş kolza fiyatlarını tutmaya yetmiyor. Paris ICE Euronext Liffe borsasında Kasım ayı kolza tohumu 
kontratı, geçtiğimiz hafta ton başına tam €12,25 ($15,80) gerileyerek Cuma akşamı €474,25/mt fiyatından 
kapandı. Buna karşın Kuzeydoğu Avrupa limanları teslim ham kanola yağı geçen hafta içinde ton başına 
$25 kadar artarak Cuma akşiamı $1.220/mt FOB fiyatından kote edildi. Karadeniz piyasasında FOB kanola 
tohumu fiyatı geçtiğimiz hafta bir nebze gevşerken Türkiye’ye teklifler ise $630/mt FOB Karadeniz limanları 
seviyesinde yer aldı. 
 

Ayçiçek Kompleksi 
Geçtiğimiz hafta boyu ayçiçek kompleksinde Karadeniz hasatı Rusya ve Ukrayna’da tüm hızıyla sürerken 
tohum kısmen gevşedi, ham ayçiçek yağı ise bir parça kıpırdandı. Mısır ihalesinde gelen düşük alım fiyatı 
artışları dengelerken palm ve soya yağındaki gevşekliğin etkisi altındaki ayçiçek yağı geçen hafta ton 
başına $15 kadar fiyat artışı yaşadı. Cuma akşamı FOB Karadeniz limanları fiyat $1.130/mt olarak kote 
edilirken ayçiçek tohumu fiyatı geçen hafta haftalık $5/mt artışla $635/mt seviyesine yükseldi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İhale ve Alımlar 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İç Piyasa 
Geçtiğimiz hafta iç piyasada talepsizlik ve fiyat erozyonu sürerken Trakya geç ekim ayçiçek hasatında 
fiyatlar, 1.420 TL fabrika teslimi seviyesine geriledi. Ham ayçiçek yağı fiyatı geçen hafta da 25 TL/ton kadar 
daha gerilerken sakin geçen ticarette 2-3.000 ton ham ayçiçek yağı el değiştirdi. Küspeler, geçtiğimiz hafta 
içinde düşen taleple yine gevşekliğini sürdürürken ton başına 10 TL kadar daha bir fiyat gerilemesi yaşadı. 
 

 Mısır 
Mısır’ın özel alım firması Meditrade, geçtiğimiz hafta Salı günü kapanan ihalesinde 16.000 ton ham 
ayçiçek yağı ve 35.000 ton ham soya yağı alımı yaptı. Ayçiçek yağının 6.000 tonu Nidera firmasından 
$1.154,74/mt, Arma firmasından 5.000 ton $1.134,69/mt ve 5.000 ton 1.131,74/MT C+F fiyatlarıyla 1-21 
Kasım teslimatlı olarak yapılırken 30.000 ton soya yağı Glencore’dan $1.131/mt ve 5.000 ton soya yağı 
da National Vegetable Oil Co.’den $1.100/mt C+F fiyatlarıyla Kasım ayı varışlı olarak yapıldı. 
 

Yine Mısır’ın devlet alım frması FIHC ise, 15 Kasım - 7 Aralık teslimatlı olarak, 30.000 ton ham soya yağı 
ve 20.000 ton ham ayçiçek yağı için ihaeye çıktı. İhalede fiyatlar en geç yarına kadar verilecek. 

 
 

Şirketimiz tarafından Ceylan InterContinental Istanbul otelinde düzenecek olan 3. “Fats & Oils 
Istanbul”, Uluslararası Konferans ve Sergi ile 1. “Feeds & Grains Istanbul” Uluslararası Konferans ve 
Sergi’ye yalnızca 2 gün kala, konferansa 17 ülkeden kaydolan delege sayısı 250’yi aştı. İkiz konferanslar 
19 Ekim Cuma günü yine aynı otelde Etkinlik Ortağı, CME Group tarafından verilecek olan 1-günlük Risk 
Yönetimi Kursu için yalnızca 3 kontenjan kalırken konferanslar ana sunumu yapacak olan Amerikalı tarım 
ekonomisti Dan Basse, her 2 gündeki konuşmalarında 2012-13 sezonunu, bitkisel yağlar ve tahıllar 
açısından, ayrı ayrı detaylı olarak inceleyecek. Konferans ve CME Kursu kayıt ve konferans detayları için 
“ikiz” konferans web siteleri www.fatsandoilsistanbul.com.tr ve www.feedsandgrainsistanbul.com.tr 
ziyaret edilebilir. 
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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 - $ 675 
- Kanola Tohumu  - CIF Marmara - $ 670 
- ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 615 
- G. Amerika Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 605 
 

- RBD Palm Yağı     - CIF TR $    885 
- RBD Palm Olein    - CIF TR $    895 
- RBD Palm Stearin - CIF TR $    835 
 

- Karadeniz menşeli Ham Ayçiçek Yağı - CIF Marmara/Mersin - $ 1.170/$ 1.180 
- G. Amerika menşeli Ham degam Soya Yağı - CIF TR - $ 1.210 
- AB/US menşeli Ham Degam Mısırözü yağı - CIF TR - $ 1.450 
- Sızma Zeytinyağı - FOB İspanya - $ 3.275 
 

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

İç Piyasa: 
- Ayçiçek Tohumu (40 bazlı) - Trakya fabrika teslim - 1.420 TL 
- Ayçiçek Tohumu (40 bazlı) - Konya teslim  - 1.420 TL 
 

- Ham Ayçiçek Yağı - Trakya/Çukurova teslim - 2.940 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 - 2.250 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 - 550 TL/575 TL/ 575 TL 
- Kanola küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 445 
- Soya Küspesi (%47 protein) - Bandırma/Ege/Çukurova teslim - $ 650 
- Pamuk küspesi - Ege - 640 TL 
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