Haftanın Başlıkları
-

Küresel borsalar geçen hafta karışık bir seyir izledi

-

Ham petrol yeniden $50’ın dengede

-

Bugün Dolar/TL 3,53 - Borsa 98.943 - Faiz %11,03

-

Trakya ham ayçiçek yağı 3.925 TL/mt, ithal ayçiçek tohumu $390/mt Marmara

-

Ukrayna menşeli Ham Ayçiçek Yağı $762/mt CIF Marmara - $772/mt Mersin

Sermaye Piyasaları
Geçtiğimiz hafta küresel borsalar genellikle yatay seyrederken FBI
eski direktörü Comey’nin Capitol Hill sorgusunda Başkan Trump’ı
yalan söylemekle suçlaması, aralarında Suudi Arabistan’ın da
bulunduğu 10 ülkenin Katar’la diplomatik ilişkilerini kesmesi ve
İngiltere genel seçimlerinde Muhafazakar Parti’nin tek başına iktidarı
kaybetmesi, hareketli haftaya damgasını vurdu. İngiltere Başbakanı
Theresa May, Brüksel ile Brexit görüşmeleri öncesi elini
güçlendirmek ve parlementoda daha ezici bir üstünlük sağlamak için
Nisan ayında erken seçim kararı almış, ancak seçim sürecinde İşçi
Parti’sinin izlediği pozitif propaganda özellikle genç nüfus oylarını
lehine çevirmişti. Seçim sonuçlarının açıklanması sonrası sterlin
dolara karşı değer kaybederken FTSE 100 endeksi de geriledi.
Avrupa’da borsalar topyekün düşerken ECB Başkanı Draghi, euro
bölgesi büyüme beklentisini dengeli olarak tanımladı, 2017 yılı
büyüme tahminini %1,9 olarak yukarı düzeltti ve enflasyonun
yavaşladığına dikkat çekti. Asya’da borsalar karışık seyrederken
Japon ekonomisi 1. çeyrekte beklenenin altında bir büyüme gösterdi.

Geçen Hafta Borsalar
New York S&P 500
NY Dow Jones Sanayi

-%0,3
%0,3

Avrupa Stoxx 600
Londra FTSE 100
Frankfurt DAX
Paris CAC 40

-%0,6
-%0,3
-%0,1
-%0,8

MSCI Asya Pasifik
Tokyo Nikkei 225
Shanghai Kompozit
Hong Kong Hang Seng

-%0,1
-%0,8
%1,7
%0,4

İstanbul BIST 100

%0,1

Türkiye
Geçtiğimiz hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri dışında yine artışlar yaşayan İstanbul BIST 100 endeksi,
haftalık bazda %0,08 daha değer artışı yaşayarak, Cuma akşamı haftayı 98.942,87 puan seviyesinde
tamamladı. Geçen hafta TUİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verilerine göre Mayıs ayında
TÜFE, beklentilerin üzerinde %0.45 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon %11,8’den %11,72’ye geriledi.
Döviz cephesinde, doların uluslararası piyasalarda güçlenmmesiyle Dolar/TL geçen hafta boyu kademeli
olarak artış göstererek Cuma akşamı 3,5371 seviyesinde haftayı tamamladı, Euro/Dolar ise 3,944
seviyesine tırmandı. Tahvil-bono cephesinde ise 2 yıllık gösterge tahvilin faizi de geçen hafta bir nebze
artış göstererek %11,03 bileşik seviyesinden haftayı kapattı. Bu hafta içeride gözler, Perşembe günkü
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında, 2017 yılı ilk çeyrek büyüme verisi, sanayi üretim
endeksi ve imalat sanayi PMI verilerinde olacak.
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Emtialar ve Petrol
Geçtiğimiz hafta ham petrol gerilemeye devam ederken güçlenen dolarla birlikte kıymetli metaller altın
öncülüğünde topyekün düşüşler kaydetti, baz metallerden bakır ve nikel yükselirken aluminyum, çinko ve
kalay geriledi. 19 emtianın sepet endeksi Thomson Jefferies/Reuters CRB, ham petrolün de etkisi altında
%0,6 daha değer kaybı yaşayarak haftayı 178,5 puanın hemen altında kapattı. Brent ham petrolü, hafta
bazında %3,6 daha fiyat gerilemesi yaşayarak Cuma akşamı Londra’da haftayı, $48,15 varil fiyatından
kapattı. ABD WTI ham petrol de hafta bazında %3,8 daha fiyat gerilemesi yaşayarak Cuma akşamı New
York’ta haftayı $45,83 varil fiyatından tamamladı. Bu sabah ham petrol binde 2 kadar yükselerek açıldı.
Tarım Emtiaları ve Chicago
Geçtiğimiz hafta tarım emtiaları, beklentiler doğrultusunda gelen, USDA WASDE (Dünya Tarım Arz ve
Talep Tahmini) raporu sonrası Chicago’da topyekün yükselişler yaşadı. USDA stok ve mahsul raporu
ABD’de buğday üretiminin rekor 2016 mahsulünün altında gerçekleşeceği dışında başkaca ilginç bir veri
içermezken borsadaki yükselişin nedenini sadece iyi gelen soya ihracat rakamlarına bağlamak mümkün.
Chicago vadeli işlemler borsası CME’de, yakın kontrat Temmuz ayı teslimatlı soya fasulyesi, geçen hafta
%2,2 fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı haftayı 941,2 cent/buşel seviyesinde tamamladı. Yine Temmuz
ayı teslimatlı soya küspesi de hafta bazında %1,32 fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı haftayı $305,9/ton
fiyatından tamamladı. Yine Temmuz ayı teslimatlı soya yağı dai düşen ham petrole rağmen hafta bazında
%4,13 fiyat artışı yaşadı ve Cuma akşamı haftayı, 32,29 puan ($712/ton) seviyesinden tamamladı.
Chicago’da geçen hafta yakın kontrat buğday %3,77 fiyat artışı yaşarken mısır da hafta bazında %4’ten
fazla değerlenmiş oldu. Bugün Chicago gece ticaretinde yakın kontrat Temmuz ayı teslimatlı soya kontratı
Cuma akşamında göre sabir bir seyirle 940,6 cent/buşel seviyesinde seyrediyordu.
Palm Yağları
Geçtiğimiz hafta palm yağları hem borsada hem de nakit piyasasında yine fiyat düşüşleri yaşarken 2016 yılı
Ağustos ayı başından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kuala Lumpur BMD borsasında “benchmark”
Ağustos ayı teslimatlı ham palm yağı kontratı bir önceki hafta kapanışına göre 43 ringgit (%1,72) fiyat
gerilemesi yaşayarak haftayı 2.453 puan seviyesinden tamamladı. Yarın yayınlanacak MPOB Mayıs ayı
rakamları öncesi Reuters ajansının yaptığı ankete göre, Mayıs ayında Malezya’nın palm yağı stokları %1,3
düşüşle 1,58 milyon tona gerileyecek, üret,m %5,5 artışla 1,63 milyonm tona ulaşacak ve ihracat da %13,6
artışla 1,46 milyon tona ulaşacak. Malezya nakit piyasasında, RBD Palm Yağı geçtiğimiz hafta Cuma
akşamı $685/mt FOB Malezya limanları fiyatından kote edilirken RBD Palm Olein ise $690/mt FOB
seviyesinden haftayı tamamladı. Bugün Kuala Lumpur BMD borsası dini bayram nedeniyle kapalı olacak.
Kanola Kompleksi
Geçtiğimiz hafta hem Kanada kanola kompleksi hem de Avrupa kolza kompleksi borsada fiyat artışları
yaşarken nakit piyasasında karışık bir seyir gözlemlendi. Kanada Winnipeg borsasında yakın kontrat,
Temmuz ayı teslimatlı kanola tohumu, Chicago soya kompleksinden aldığı destekle, hafta bazında
Can$14,70/ton fiyat artışı yaşayarak bir önceki haftaki kayıplarının büyük bölümünü geri aldı ve Cuma
akşamı haftayı Can$514,60/ton fiyatından tamamladı. Paris ICE Euronext MATIF borsasında da yakın
kontrat Ağustos ayı teslimatlı kolza tohumu, hafta bazında €6/mt fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı
haftayı €359/mt fiyatından tamamladı. Avrupa nakit piyasasında da, Hamburg teslimatlı, spot kolza tohumu,
hafta bazında $8/mt fiyat düşüşü yaşayarak Cuma akşamı haftayı $420/mt seviyesinden kapattı.
Kuzeydoğu Avrupa limanları teslimatlı ham kanola yağı da geçen hafta boyu $8/mt fiyat artışı yaşayarak
Cuma akşamı haftayı $8357/mt FOB fiyatından tamamladı. Spot kolza küspesi de hafta boyu $3/mt fiyat
artışı yaşayarak Cuma akşamı haftayı $243/mt Hamburg teslim seviyesinden tamamladı. Karadeniz
menşeli yeni mahsul, Temmuz ayı yüklemeli kolza tohumu ise geçen hafta sabit kalarak Cuma akşamı
$415/mt, CIF Marmara limanları limanları seviyesinde teklif edildi.
Ayçiçek Kompleksi
Geçtiğimiz hafta ayçiçek kompleksinde yine sakin bir seyir izlenirken fiyatlar aşağı yönlü hareketini
sürdürdü. Karadeniz nakit piyasasında, Ukrayna limanları teslimatlı Haziran ayı yüklemeli ham ayçiçek
yağı, geçen hafta $8/mt fiyat gerilemesi yaşayarak Cuma akşamı $732/mton FOB fiyatından gösterildi.
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Rusya menşeli ham ayçiçek yağı ise geçen hafta sabit kalarak Cuma akşamı yine $720/mt fiyatından kote
edildi. Avrupa Birliği menşeli Karadeniz limanları teslimatlı, büyük gemi yüklemeli ayçiçek tohumu ise geçen
hafta $3/mt fiyat gerilemesi yaşayarak Cuma akşamı $377/mt FOB Karadeniz limanları fiyatından gösterildi.
Moldova ve Rusya menşeli “coaster” boyutu Mayıs-Haziran yüklemeli ayçiçek tohumu da geçen hafta $2/mt
daha fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı $390/mt CIF Marmara limanları fiyat seviyesinde teklif edildi.
Eylül-Ekim ayı telimatlı AB menşeli yeni mahsul ayçiçek tohumu ise Cuma akşamı $395/mt CIF Marmara
seviyesinde teklif edildi.
İç Piyasa
Geçtiğimiz hafta iç piyasada talepsizlik yine sürerken birliklere tahsis edilen gümrüksüz ithal hakkının
piyasada ticarete olmusu yansıması konuşuşuyordu. Dolar kurundaki artışa rağmen geçebn hafta ham
ayçiçek yağı fiyatı 3.925 TL/mt seviyesine doğru çekildi ve hatta bu seviyenin altında da işlemler
gözlemlendi. Küspeler, Trakya dışında, değerini korurken soya küspesi ve soya yağında fiyat artışları
gözlemlendi. Bugünkü cari ithal çekirdek fiyatları, kur, küspe fiyatı ve ithalat gözetim fiyatları baz
alındığında, Trakya’da, ithal çekirdekten, ham ayçiçek yağını yerine koyma maliyeti, yine $1.126/mt (3.975
TL/mt), “Ukrayna” menşeli ham yağ ithalatı yaparak maliyet ise, $1.168/mt (4.123 TL/mt) oluyor.
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Fiyat Kotasyonları
Cuma akşamı gördüğümüz (ton başına) endikatif fiyatlar:
Uluslararası:
- Rus menşeli Ayçiçek tohumu (44 baz) - CIF Marmara - $ 390
- Yeni mahsul Kanola tohumu (42 baz) - CIF Marmara - $ 417
- ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 383
- G. Amerika Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 384
- Karadeniz Soya Fasulyesi - CIF Marmara - $ 387
- RBD Palm Yağı - CIF TR - $ 750
- RBD Palm Olein - CIF TR - $ 755
- RBD Palm Stearin - CIF TR - $ 685
- RBD Palm Kernel Yağı - CIF TR - $ 1.050
- Ham Palm Yağı - FOB Endonezya - $ 670
- Ukrayna menşeli Ham Ayçiçek Yağı - CIF Marmara/Mersin - $ 762/ $ 772
- G. Amerika menşeli Ham degam Soya Yağı - FOB Arjantin - $ 740
- Çin menşeli Ham degam Mısırözü yağı - CIF TR - $ 1.085
- Sızma Zeytinyağı - FOB İspanya - $ 4,452
- Rusya menşeli 12,5 protein Ekmeklik Buğday - CIF Marmara - $ 200
- Rusya menşeli 13,5 protein Ekmeklik Buğday - CIF Marmara - $ 203
- Karadeniz menşeli 36 protein Ayçiçek Küspesi - CIF Marmara - $ 187
- 48 protein G. Amerika menşeli Soya Küspesi - CIF TR - $ 341
- Buğday Kepeği - CIF Marmara - $ 160
İç Piyasa:
- Ayçiçek tohumu (%40 yağ) - Trakya teslim - 1.725 TL
- Buğday - Trakya teslim - 967 TL
- Ham Ayçiçek Yağı - Trakya/Ege/Konya/Çukurova teslim - 3.925 TL/ 3.950 TL/ 3.950 TL/ 3.950 TL
- Ham Aspir Yağı - Trakya/Çukurova teslim - $ 1.035 TL
- Ham Kanola Yağı - Trakya/Çukurova teslim - Teklifsiz
- Ham Soya Yağı - Bandırma/Çukurova teslim - $ 810/ $800
- Ham Keten Yağı - Ege/Çukurova teslim - $ 745/ $ 770
- Ham Mısır Yağı - G. Marmara teslim - 4.150 TL
- Nötr Pamuk Yağı - Ege/Çukurova teslim - 3.700 TL
- Rafinajlık Zeytinyağı (5 asit baz) - Ege teslim - 13.200 TL
- Sızma Zeytinyağı (Ayvalık) - 16.000 TL
- Sızma Zeytinyağı (Ege/Aydın) -15.000 TL
- 28 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - 570 TL/ 630 TL/ 640 TL
- 36 protein Ayçiçek küspesi – Trakya teslim - $ 230
- Kanola küspesi - Ege/Çukurova teslim - $ 255
- Soya küspesi (%47 protein) - Bandırma/Çukurova teslim - $ 375
- Keten küspesi - Ege/Çukurova teslim - $ 255
- Aspir küspesi - Trakya/Bandırma teslim - 525 TL
- Pamuk küspesi - Ege/Çukurova teslim - 900 TL
,
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