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Haftanın Başlıkları 
 

- Küresel borsalar topyekün yükselişte. 
 

- Ham petrol $60 seviyesinde tutunuyor. 
 

- Bu sabah Dolar/TL 5,5175 - Borsa 90.770 - Faiz %18,94. 
 

- Trakya ham ayçiçek yağı 4.500 TL/mt, ithal ayçiçek tohumu $365/mt Marmara. 
 

- Rusya menşeli Ham Ayçiçek Yağı $655/mt CIF Marmara - $665/mt Mersin. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türkiye 
Geçtiğimiz haftanın 5 işlem gününde de artışlar yaşayan İstanbul BİST100 endeksi, Avrupa borsalarından 
pozitif ayrışarak, hafta bazında %3,22 değer artışı yaşayadı ve Cuma akşamı haftayı 91.687,04 puan 
seviyesinde tamamladı. Merkez Bankası reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 75 
katılımcı tarafından yanıtlanan 2019 yılı Ocak ayı beklenti anketi sonuçlarını paylaştı. Buna göre, Ocak 
ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %1,56 iken, bu anket döneminde %1,16'ya geriledi. TÜFE 
beklentisi Şubat için de %0,98'den %0,94'e düşerken, Mart ayı için %1,03 olarak gerçekleşti. Anket 
sonuçlarına göre cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise %16,45 oldu. Öte yandan Dünya Bankası, Türkiye 
raporunda 2019 yılı büyümesinin %1,6 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşeceği beklentisini 
açıkladı. Raporda Türkiye ekonomisinde büyümenin 2020'de %3'e toparlanacağı ve 2019'da enflasyonun 
ortalama %19 ve 2020'de ortalama %11 olacağı tahmininde bulundu. Döviz cephesinde ise Dolar/TL geçen  

Sermaye Piyasaları 
Geçtiğimiz hafta küresel borsalar, topyekün yükselişler yaşarken 
artışlarda, ABD Merkez Bankası Federal Reserve Başkanı Jerome 
Powell’ın enflasyonun kontrol altında olduğu ve ABD merkez 
bankasının para politikası konusunda sabırlı ve esnek olacağı 
yönündeki açıklamalarıyla ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları 
görüşmelerinin planlanandan 1 gün fazla sürmesiyle piyasalarda 
ilerleme kaydedildiği yönünde algılanması, etkili oldu. Öte yandan 
ABD’de, 5 Ocak tarihinde biten hafta itibarıyla, işsizlik ücretine 
müracaat eden kişi sayısı 217.000’e gerileyerek beklentilerin altında 
geldi. Avrupa’da da borsalar topyekün artışlar yaşarken yarın 
İngiltere hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında anlaşılan Brexit 
planı İngiliz avam kamarasında oylanacak. Beklentiler oylamada red 
sonucunun çıkacağı ve Brexit tarihinin erteleneceği yönünde. 
Asya’da da borsalar topyekün yükselişler yaşarken Çin 
ekonomsinden gelen olumlu veriler piyasada olumlu algılandı. 
 

Geçen Hafta Borsalar 
New York S&P 500        %2,5 
NY Dow Jones Sanayi      %2,4 
 

Avrupa Stoxx 600        %1,7 
Londra FTSE 100        %1,2 
Frankfurt DAX         %1,1 
Paris CAC 40         %0,9 
 

MSCI Asya Pasifik        %4,1 
Tokyo Nikkei 225        %4,1 
Shanghai Kompozit         %1,6 
Hong Kong Hang Seng     %4,1 
 

İstanbul BIST 100        %3,2 
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hafta %1,97 daha artış yaşayarak haftayı 5,467 seviyesinde, Euro ise 6,273 seviyesinde kapattı. Tahvil-
bono piyasasında, 2 yıllık tahvilin gösterge faizi geçen hafta bir nebze daha gerileme yaşayarak Cuma 
akşamı haftayı %18,94 seviyesinden tamamladı. Bu hafta içeride gözler Merkez Bankası faiz kararında 
olacak. 
 

Emtialar ve Petrol 
Geçtiğimiz hafta ham petrol, üretimdeki kısıntılarla fiyat artışına devam ederken kıymetli metallerden altın 
artışına devam etti, gümüş ve platin ise geriledi. Baz metaller ise, aluminyum ve çinko dışında, artışlar 
yaşadı. 19 emtianın sepet endeksi Thomson Reuters/Jefferies CRB, ham petrolden aldığı destekle hafta 
bazında %2,8 daha artış yaşayarak haftayı 184 puan seviyesinin üstünde kapattı. Brent ham petrolü, hafta 
bazında %6 daha fiyat artışı yaşayarak Londra’da haftayı $60,48 varil fiyatından kapattı. ABD WTI hafif 
ham petrol de, hafta bazında %7,5 daha fiyat artışı yaşadı ve Cuma akşamı New York’ta haftayı $51,59 
varil fiyatından tamamladı. Bugün uzakdoğu piyasalarında ham petrol binde 7 kadar düşüşle açıldı. 
 

Tarım Emtiaları ve Chicago 
Geçtiğimiz hafta tarım emtialarında genellikle gevşek geçilirken Brezilya’da beklenen yağışlar yer yer geldi 
ancak toprak nemlilik oranı düşük seviyede seyretmeye devam ediyor ve piyasa oyuncularına göre ülkede 
hava durumuna bağlı üretim kaybı riski sürüyor. Öte yandan Brezilya devlet kuruluşu CONAB ülkede soya 
üretimini 118,8 milyon ton olarak yine aşağı düzeltti. Chicago vadeli işlemler borsası CBOT’de yakın kontrat 
Ocak ayı teslimatlı soya fasulyesi hafta bazına %1,12 fiyat gerilemesi yaşayarak Cuma akşamı haftayı 
899,2 cent/buşel seviyesinden tamamladı. Yine yakın kontrat Ocak ayı teslimatlı soya küspesi de hafta 
bazında %1,5 fiyat gerilemesi yaşayarak Cuma akşamı haftayı $310,4/ton fiyatından kapattı. Ocak ayı 
teslimatlı yakın kontrat soya yağı da, artan ham petrole rağmen, hafta bazında %0,84 fiyat gerilemesi 
yaşayarak Cuma akşamı 28,17 puan ($621/ton) seviyesinde haftayı tamamladı. Chicago’da geçen hafta 
yakın kontrat buğday, %0,46 daha fiyat artışı yaşarken mısır ise hafta bazında %1,25 gerilemiş oldu. Bugün 
Chicago gece ticaretinde ay geçişiyle yeni yakın kontrat haline gelen Mart ayı teslimatlı soya fasulyesi, 
Cuma akşamına göre 2,6 puan gerilemeyle 907,4 cent/buşel seviyesinde seyrediyordu. 
 

Palm Yağları 
Geçtiğimiz hafta palm yağları borsada yerinde sayarken nakit piyasasında fiyat artışları yaşandı. Kuala 
Lumpur BMD borsasında, benchmark Mart ayı teslimatlı ham palm yağı kontratı hafta bazında sabit kalarak 
haftayı 2.171 puan seviyesinden tamamladı. Malezya palm yağı kurumu MPOB, Ocak ayı raporunu  
yayınladı. Buna göre 2018 yılı sonu itibarıyla Malezya’nın palm yağı stokları %6,9 aylık artışla 3,21 milyon 
ton olarak son 19 yıldaki en yüksek seviyesine tırmandı. Ülkede üretim %2 düşüşle 1,81 milyon tona 
gerilerken ihracat ise %0,6 artışla 1,38 milyon tona yükseldi. Malezya nakit piyasasında, spot RBD Palm 
Yağı geçen hafta $12,50/mt daha fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı haftayı $527,50/mt FOB Malezya 
limanları seviyesinde kapatırken RBD Palm Olein de hafta bazında yine $12,50/mt fiyat artışı yaşayarak 
haftayı $532,50/mt FOB fiyatından kapattı. Bugün Kuala Lumpur BMD borsasında “benchmark” Mart ayı 
teslimatlı ham palm yağı, Cuma akşamına göre 6 ringgit gerilemeyle 2.165 puan seviyesinde seyrediyordu.  
 

Kanola Kompleksi 
Geçtiğimiz hafta hem Kanada kanola kompleksi hem de Avrupa kolza kompleksi, yükselişi süren ham 
petrolle birlikte, yine fiyat artışları yaşadı. Kanada, Winnipeg borsasında, yakın kontrat Ocak ayı teslimatlı 
kanola tohumu, hafta bazında Can$3,80/ton daha fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı haftayı 
Can$482,50/ton fiyatından kapattı. Paris ICE Euronext MATIF borsasında da yakın kontrat Şubat ayı 
teslimatlı kolza tohumu hafta bazında €1,50/mt daha fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı haftayı 
€368,50/mt fiyatından tamamladı. Avrupa nakit piyasasında Hamburg teslimatlı spot  kolza tohumu, geçen 
hafta daha $8/mt fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı haftayı $426/mt seviyesinden kapattı. Kuzeydoğu 
Avrupa limanları teslimatlı ham kolza/kanola yağı da hafta bazında $28/mt fiyat artışı yaşayarak Cuma 
akşamı haftayı $836/mton FOB fiyatından kapattı. Spot kolza küspesi de geçtiğimiz hafta boyu $8/mt fiyat 
artışı yaşadı ve Cuma akşamı $268/mt Hamburg teslim seviyesinden  gösterildi. “Coaster” boyutu ve Şubat  
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ayı yüklemeli Karadeniz, AB ve Ukrayna menşeli kolza tohumu ise geçen hafta $10/mt fiyat artışı 
yaşayarak Cuma akşamı $435/mt FOB  Ukrayna limanları seviyesinden kote edildi. 
 

Ayçiçek Kompleksi 
Geçtiğimiz hafta Ortodoks Noel tatili sonrası Karadeniz piyasasında sakin geçilirken Ukrayna vergi 
makamları tahıl ve yağlı tohum ihracatına verdikleri %20 KDV iadesinin iptali için kanun tasarısı talebinde 
bulundu. Yasa gerçekleştiği takdirde birçok ihracatçı firma ciddi mali sıkıntı içine girecek ve hatta sektörde 
iflaslar bile yaşanabilecek ve bahsekonu ürünlerin ihracat fiyatlarında da artış yaşanacak. Karadeniz nakit 
piyasasında, Ukrayna limanları teslimatlı Şubat ayı yüklemeli ham ayçiçek yağı hafta bazında $5/mt fiyat 
artışı yaşayarak Cuma akşamı $645/mt FOB Ukrayna limanları seviyesinden gösterilirken Rusya menşeli 
spot ham ayçiçek yağı $10/mt fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı $640/mt FOB Güney Rusya limanları 
seviyesinden kote edildi. Avrupa Birliği menşeli, Karadeniz limanları teslimatlı, Şubat ayı yüklemeli ayçiçek 
tohumu da geçen hafta sabit bir seyir izleyerek Cuma akşamı yine $335/mt FOB seviyesinden gösterildi. 
Moldova/Romanya menşeli ayçiçek tohumu geçen hafta $5/mt fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı $340/mt 
FOB Karadeniz limanları seviyesinden teklif edildi. 
 

İç Piyasa 
Geçtiğimiz hafta iç piyasada talep ve dolayısıyla fiyatlarda yukarı yönlü hareketler gerçekleşti. Pamukta 
%25’e yakın ürünün yağışlar nedeni ile hasat edilememesi yanında yıl sonunda stoksuz geçilmesine bağlı 
pamuk yağı, küspe ve çiğit fiyatlarında yükselişler gözlendi. Yurt dışının yarı açık olması, tarife kontenjanı 
detayları belli olmamasına rağmen ayçiçeği yağı fiyatlarında da artışlar yaşandı. İç piyasa da tüccar ve çiftçi 
depolarındaki ayçiçek tohumu ve sanayicinin elindeki stokların azalması ile Uzunköprü ve Edirne çekirdek 
borsa fiyatlarında artışlar gözlendi. Ham mısır yağındaki tedarik sıkışıklığı ve talep geçen hafta da sürdü. 
 

Yeni tarife kontenjanı bir yana koyulduğunda, bugünkü cari yerli tohum ve küspe fiyatı ve finansman ile, 
Trakya’da ham ayçiçek yağını yerine koyma maliyeti 4.496 TL/mt; ithal tohum fiyatları, kur, küspe değeri, 
fon, iç nakliye ve finansman göz önünde bulundurulduğunda ise, ithal ayçiçek tohumundan ham ayçiçek 
yağını yerine koyma maliyeti 4.650 TL/mt oluyor. 
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Fiyat Kotasyonları 
Cuma akşamı gördüğümüz (ton başına) endikatif fiyatlar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AgriPro Limited 
 

Uluslararası: 
- Karadeniz menşeli Ayçiçek tohumu (44 baz) - CIF Marmara - $ 365 (Ocak yükleme) 
- Ukrayna menşeli Kanola tohumu (42 baz) - CIF Marmara - $ 457 
- ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 380 
- Karadeniz Soya Fasulyesi - CIF Marmara - $ 382 
 

- RBD Palm Yağı - CIF TR     - $ 592 
- RBD Palm Olein - CIF TR    - $ 597 
- RBD Palm Stearin - CIF TR - $ 602 
- RBD Palm Kernel Yağı - CIF TR - $ 950 
- Ham Palm Yağı - FOB Endonezya - $ 503 
 

- Rusya menşeli ham ayçiçek yağı - CIF Marmara/Mersin - $ 655/ $ 665 
- G. Amerika menşeli Ham degam Soya Yağı - FOB Arjantin - $ 610 
- Karadeniz menşeli non-GDO Ham Mısırözü yağı - CIF TR - $ 735 
- Sızma Zeytinyağı - FOB İspanya - $ 3.058 
 

- Rusya menşeli 12,5 protein Ekmeklik Buğday - CIF Marmara - $ 242 
- Rusya menşeli 13,5 protein Ekmeklik Buğday - CIF Marmara - $ 250 
- Rusya menşeli 36 protein Ayçiçek Küspesi yeni mahsul - Ocak yükeleme - CIF Marmara - $ 242 
- 48 protein G. Amerika menşeli Soya Küspesi - CIF TR - $ 358 
- Buğday Kepeği - CIF Marmara - $185 
 

İç Piyasa: 
- Ayçiçek tohumu (%40 yağlı) - Trakya - 2.170 TL 
- Çiğit - Çukurova teslim - 1.080 TL 
- Buğday - Trakya teslim - 1.270 TL 
 

- Ham Ayçiçek Yağı - Trakya/Ege/Konya/Çukurova teslim - 4.500 TL/ 4.550 TL/ 4.500 TL/ 4.550 TL  
- Ham Aspir Yağı - Teklifsiz 
- Ham Kanola Yağı - Trakya teslim - 4.600 TL 
- Ham Keten Yağı - Teklifsiz 
- Ham Soya Yağı - Bandırma/Çukurova teslim - $ 620/ $ 610 
- Ham Mısır Yağı - G. Marmara teslim - 4.650 TL 
- Nötr Pamuk Yağı - Ege/Çukurova teslim - 3.500 TL/ 3.550 
- Rafinajlık Zeytinyağı (5 asit baz) - Ege teslim - 10.750 TL 
- Sızma Zeytinyağı (Ayvalık) - 16.800 TL 
- Sızma Zeytinyağı (Ege/Aydın) -14.500 TL 
 

- 28 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - 1.050 TL/ 1.150 TL/ 1.150 TL 
- 36 protein Ayçiçek küspesi - Trakya teslim - 1.400 TL 
- Kanola küspesi - Bandırma teslim - $ 350 
- Soya küspesi (%47 protein) - Bandırma/Çukurova teslim - $ 450/ $ 440 
- Keten/Ketencik küspesi - Bandırma teslim - $ 340 
- Aspir Küspesi - Bandırma teslim - $ 180 
- Pamuk küspesi - Ege/Çukurova teslim - 1.350 TL/ 1.300 TL 
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