Haftanın Başlıkları
-

Küresel borsalar geçen hafta karışık bir görüntü çizdi

-

Ham petrol yeniden $50’ın üstünde

-

Bugün Dolar/TL 3,568 - Borsa 94.996 - Faiz %11,47

-

Trakya ham ayçiçek yağı 4.000 TL/mt, ithal ayçiçek tohumu $385/mt Marmara

-

Rusya menşeli Ham Ayçiçek Yağı $760/mt CIF Marmara - $770/mt Mersin

Sermaye Piyasaları
Geçtiğimiz hafta küresel borsalar karışık bir görüntü çizerken ABD
borsaları 3 haftalık artıştan sonra geriledi, majör Avrupa borsaları
ise, ham petroldeki düşüşün duraklamasıyla birlikte, artışlar kaydetti.
Amerika’da geçen haftanın en önemli gelişmesi Başkan Donald
Trump’ın FBI Direktörü James Comey’yi görevinden alması ve
sonrasında gelen “skandal” tweetleri oldu. ABD’de Nisan ayında
tüketici satışları %0,4 artış gösterirken tüketici fiyatları da %0,2
artmış oldu. Michigan Üniversitesi tüketici hissiyatı endeksi ise 97,7
puan seviyesine yükseldi. Avrupa’da borsalar, Fransa dışında,
yükselişler yaşarken 100 ülkeyi kapsayan siber saldırılar, başta
İngiltere devlet sağlık kurumu NHS ve Fransız otomotiv sanayi
olmak üzere, piyasaları olumsuz etkiledi. Almanya’da 1. çeyrekte
ekonomi hareketlendi ve GSYH %0,6 yükseliş yaşadı. Öte yandan
Euro bölgesinde sanayi üretimi Mart ayında %0,1 düşüş yaşadı.
Asya’da borsalar yine karışık bir görüntü verirken Çin borsaları,
hayal kırıklığı yaratan şirket karlılıkları açıklamalarıyla, geriledi.

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

-%0,4
-%0,5

Avrupa Stoxx 600
Londra FTSE 100
Frankfurt DAX
Paris CAC 40

%0,3
%1,9
%0,4
-%0,5

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

%1,5
%2,3
-%0,6
%2,8

İstanbul BIST 100

%1,1

Türkiye
Geçtiğimiz hafta Salı ve Çarşamba günleri dışında gerilemeler yaşayan İstanbul BIST 100 endeksi, buna
rağmen hafta bazında %1,14 değer artışı yaşayarak, Cuma akşamı 94.996,35 puan seviyesinde haftayı
tamamladı. Dolar/TL geçen hafta kısmen de olsa yükseliş yaşayarak Cuma akşamı haftayı 3.5732
seviyeside tamamladı. Tahvil-bono cephesinde ise 2 yıllık gösterge tahvilin faizi de geçen hafta yeniden
artışa geçerek haftayı %11,47 bileşik seviyesinden kapattı. Bu hafta içeride gözler, istihdam verileri ile
Cumhurbaşkanı’nın ABD seyahatinde ve muhtemel siyasi sonuçlarında olacak.
Emtialar ve Petrol
Geçtiğimiz hafta ham petrol bir önceki haftaki değer kayıplarının yarısından fazlasını geri alarak yeniden
$50 seviyesinin üstüne tırmanırken Irak petrol Bakanı Cabbar Al-Luaibi’nin, OPEC üyelerinin Kasım ayında
6 ay için aldıkları üretim kısıntısı kararını bu ayki toplantıda 6 ay da uzatacağı yönündeki, açıklamaları
artışlarda etkili oldu. Geçen hafta kıymetli metaller, gümüş dışında, gerilemeler yaşarken baz metaller ise
aluminyum dışında artışlar yaşadı. 19 emtianın sepet endeksi Thomson Jefferies/Reuters CRB, yeniden
artış yaşayan ham petrolle birlikte %2,1 değer artışı yaşayarak haftayı 183,29 puan seviyesinde tamamladı.
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Brent ham petrolü, hafta boyu %3,7 daha artışı yaşayarak Cuma akşamı Londra’da haftayı, $50,91 varil
fiyatından kapattı. ABD WTI ham petrol de hafta bazında %3,5 fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı New
York’ta haftayı, $47,84 varil fiyatından tamamladı. Bu sabah ham petrol binde 8 kadar artarak açıldı.
Tarım Emtiaları ve Chicago
Geçtiğimiz hafta tarım emtiaları genellikle fiyat gerilemeleri yaşarken ABD Tarım Bakanlığı USDA’in
WASDE Mayıs ayı dünya mahsul ve stok raporu herhangi bir sürpriz içermedi ve piyasalar üzerinde etkili
olmadı. Chicago vadeli işlemler borsası CME’de, yakın kontrat Mayıs ayı teslimatlı soya fasulyesi,
geçtiğimiz hafta %0,9 fiyat gerilemesi yaşayarak Cuma akşamı haftayı 954,0 cent/buşel seviyesinde
tamamladı. Yine Mayıs ayı teslimatlı soya küspesi de hafta bazında %0,8 fiyat gerilemesi yaşayarak Cuma
akşamı haftayı $309,7/ton fiyatından tamamladı. Yine Mayıs ayı teslimatlı soya yağı da hafta bazında
%0,24 düşerek Cuma akşamı haftayı, 32,63 puan ($719/ton) seviyesinden tamamladı. Chicago’da geçen
hafta yakın kontrat buğday %0,6 gerilerken mısır ise hafta bazında sabit kaldı. Bugün Chicago gece
ticaretinde, yeni yakın kontrat durumuna gelen, Temmuz ayı teslimatlı soya fasulyesi, Cuma akşamına göre
1,4 puan artışla 964,4 cent/bu seviyesinde seyrediyordu.
Palm Yağları
Geçtiğimiz hafta palm yağları yine hem borsada hem de nakit piyasasında fiyat artışları yaşadı. Kuala
Lumpur BMD borsasında “benchmark” Temmuz ayı teslimatlı ham palm yağı kontratı bir önceki hafta
kapanışına göre 75 ringgit (%2,91) daha fiyat artışı yaşayarak haftayı 2.655 puan seviyesinden tamamladı.
Malezya Palm Yağı Kurumu MPOB, geçen hafta yayınlanan aylık raporunda, Nisan ayında ülke palm yağı
stoklarının %3 artışla 1,6 milyon tona ulaştığını, üretimin %5,7 artarak 1,55 milyon ton olarak gerçekleştiğini
ve ülkeden ihracatın %1,4 artışla 1,28 milyon tona tırmandığını açıkladı. Öte yandan uluslararası
gözetmenlik kuruluşu Intertek, 1-10 Mayıs tarihleri arasında Malezya’nın toplam palm yağları ihracatını, bir
önceki ay aynı döneme göre %12,9 artışla 346.920 ton olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bir diğer gözetmen
kuruluş SGS ise, aynı dönemde ihracatı %15 artışla 359.355 ton olarak verdi. Malezya nakit piyasasında
ise, RBD Palm Yağı geçtiğimiz hafta boyu $9/mt daha fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı $690/mt FOB
Malezya limanları fiyatından kote edilirken RBD Palm Olein haftalık bazda $14/mt fiyat artışı yaşayarak
Cuma akşamı haftayı $694/mt FOB seviyesinden tamamladı. Bugün Kuala Lumpur BMD borsasında
benchmark Temmuz ayı teslimatlı kontrat, Cuma akşamında göre 18 ringgit artışla 2.669 puan seviyesinde
seyrediyordu.
Kanola Kompleksi
Geçtiğimiz hafta hem Kanada kanola kompleksi gerilerken Avrupa kolza kompleksinde yatay bir seyir
izlendi. Kanada Winnipeg borsasında geçen haftasonu sonlanan Mayıs ayı kontratı kanola tohumu, hafta
bazında Can$6,50/ton fiyat gerilemesi yaşayarak Cuma akşamı haftayı Can$519,50/ton fiyatından
tamamladı. Paris ICE Euronext MATIF borsasında ise yeni yakın kontrat durumuna gelen Ağustos ayı
teslimatlı kolza tohumu, hafta bazında yatay bir seyirle Cuma akşam haftayı €370,50/mt fiyatından
tamamladı. Avrupa nakit piyasasında ise, Hamburg teslimatlı, spot kolza tohumu, hafta boyu sabit bir seyir
izledi ve Cuma akşamı haftayı $431/mt seviyesinden kapattı. Kuzeydoğu Avrupa limanları teslimatlı ham
kanola yağı ise geçen hafta boyu $5/mt fiyat gerilemesi yaşayarak Cuma akşamı haftayı $842/mt FOB
fiyatından tamamladı. Spot kolza küspesi ise hafta boyu $2/mt fiyat gerilemesi yaşadı ve Cuma akşamı
haftayı $236/mt Hamburg teslim seviyesinden tamamladı. Karadeniz menşeli kolza tohumu ise geçen hafta
Cuma akşamı $405/mt, FOB AB Karadeniz limanları seviyesinde teklif edildi.
Ayçiçek Kompleksi
Geçtiğimiz hafta ayçiçek kompleksine yine sakin bir seyir hakimdi. Karadeniz nakit piyasasında, Ukrayna
limanları teslimatlı Haziran ayı yüklemeli ham ayçiçek yağı, geçen hafta $10/mt daha fiyat artışı yaşayarak
Cuma akşamı yine $745/mton FOB fiyatından haftayı tamamladı. Rusya menşeli ham ayçiçek yağı da hafta
bazında $10/mt daha fiyat artışı yaşadı ve Cuma akşamı $730/mt fiyatından kote edildi. Avrupa Birliği
menşeli Karadeniz limanları teslimatlı, büyük gemi yüklemeli ayçiçek tohumu geçen hafta $2-3/mt
gerileyerek Cuma akşamı $377/mt FOB Karadeniz limanları fiyatından kote edildi. Rusya menşeli “coaster”
boyutu Mayıs ayı yüklemeli ayçiçek tohumu ise geçen hafta $2-3/mt fiyat artışı yaşadı ve Cuma akşamı
$386/mt CIF Marmara limanları fiyat seviyesinde teklif edildi.
Bilezik Sok. No: 4 Lugal İş Hanı No: 1 Fındıklı 34427 İstanbul TR
Tel: +90 212 236 0345 Fax: +90 212 236 0385
info@agripro.com.tr www.agripro.com.tr

2

İç Piyasa
Geçtiğimiz hafta iç piyasada oldukça durgun geçilirken ham ayiçek yağında fiyatlar, ithal mallarda fiyat
artışları ve gerileyen küspenin de etkisi ile yükseliş yaşadı. Trakya’da ham ayçiçek yağı fiyatı, 4.000 TL/mt
seviyesine tırmanırken bunun da üstünde kotasyonlar gözlemlendi. Küspeler geçen hafta da değer
kayıpları yaşadı, Trakya’da ayçiçek küspesi 550 TL/mt seviyesine doğru geriledi. Bugünkü cari ithal
çekirdek fiyatları, kur, küspe fiyatı ve ithalat gözetim fiyatları baz alındığında, Trakya’da, ithal çekirdekten,
ham ayçiçek yağını yerine koyma maliyeti, $1.137/mt (4.056 TL/mt), Rusya menşeli ham yağ ithalatı
yaparak maliyet ise, $1.166/mt (4.159 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 - $ 385
- Kanola tohumu (42 baz) - CIF Marmara - $ 435
- ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 393
- G. Amerika Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 396
- Karadeniz Soya Fasulyesi - CIF Marmara - $ 390
- RBD Palm Yağı - CIF TR - $ 755
- RBD Palm Olein - CIF TR - $ 759
- RBD Palm Stearin - CIF TR - $ 680
- RBD Palm Kernel Yağı - CIF TR - $ 1.045
- Ham Palm Yağı - FOB Endonezya - $ 688
- Rusya menşeli Ham Ayçiçek Yağı - CIF Marmara/Mersin - $ 760/ $ 770
- G. Amerika menşeli Ham degam Soya Yağı - FOB Arjantin - $ 732
- AB menşeli Ham Degam Mısırözü yağı - CIF TR - $ 1.135
- Sızma Zeytinyağı - FOB İspanya - $ 4,410
- Rusya menşeli 12,5 protein Ekmeklik Buğday - CIF Marmara - $ 200
- Rusya menşeli 13,5 protein Ekmeklik Buğday - CIF Marmara - $ 205
- Karadeniz menşeli 36 protein Ayçiçek Küspesi - CIF Marmara - $ 190
- 48 protein G. Amerika menşeli Soya Küspesi - CIF TR - $ 351
- Buğday Kepeği - CIF Marmara - $ 154
İç Piyasa:
- Ayçiçek tohumu (%40 yağ) - Trakya teslim - 1.700 TL
- Buğday - Trakya teslim - 1.030 TL
- Ham Ayçiçek Yağı - Trakya/Ege/Konya/Çukurova teslim - 4.000 TL/ 4.000 TL/ 4.000 TL/ 4.050 TL
- Ham Aspir Yağı – Trakya/Çukurova teslim - $ 1.040 TL
- Ham Kanola Yağı - Trakya/Çukurova teslim - Teklifsiz
- Ham Soya Yağı - Bandırma/Çukurova teslim - $ 810
- Ham Keten Yağı - Ege/Çukurova teslim - $ 735/ $ 750
- Ham Mısır Yağı - G. Marmara teslim - 4.200 TL
- Nötr Pamuk Yağı - Ege/Çukurova teslim - 3.650 TL/ 3.550 TL
- Rafinajlık Zeytinyağı (5 asit baz) - Ege teslim - 13.000 TL
- Sızma Zeytinyağı (Ayvalık) - 16.000 TL
- Sızma Zeytinyağı (Ege/Aydın) -14.750 TL
- 28 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - 560 TL/ 610 TL/ 640 TL
- 36 protein Ayçiçek küspesi – Trakya teslim - $ 230
- Kanola küspesi - Ege/Çukurova teslim - $ 270/ $ 280
- Soya küspesi (%47 protein) - Bandırma/Çukurova teslim - $ 400
- Keten küspesi - Ege/Çukurova teslim - $ 250/ $ 255
- Aspir küspesi - Trakya/Bandırma teslim - 510 TL
- Pamuk küspesi - Ege/Çukurova teslim - 915 TL/ 920 TL
,

AgriPro Limited
© Copyright 2017 AgriPro Tarım Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.
Bu bilgi servisi yalnızca gönderilen kişiye özeldir, basılı veya elektronik olarak dağıtılamaz. Bu hizmetle verilen bilgi, haber, fiyat
ve analizlerin güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Ancak, verdiğimiz bilgi, görüş ve fiyatların doğruluğu ve/veya herhangi bir ticari
sözleşmeye referans olarak alınması konusunda sorumluluk kabul edilemez.
Tel 0212 236 0345 Faks 0212 236 0385 email info@agripro.com.tr web www.agripro.com.tr
Bilezik Sok. No: 4 Lugal İş Hanı No: 1 Fındıklı 34427 İstanbul TR
Tel: +90 212 236 0345 Fax: +90 212 236 0385
info@agripro.com.tr www.agripro.com.tr

4

