Haftanın Başlıkları
-

Küresel borsalar genellikle artışta.

-

Ham petrolün yekselişi sürüyor.

-

Bu sabah Dolar/TL 3,4377 - Borsa 107.741 - Faiz %11,62.

-

Trakya’da hasat %75 oranında tamamlandı.

-

Trakya ham ayçiçek yağı 3.850 TL/mt, ithal ayçiçek tohumu $395/mt Marmara.

-

Rusya menşeli Ham Ayçiçek Yağı $775/mt CIF Marmara - $785/mt Mersin.

Sermaye Piyasaları
Geçtiğimiz hafta küresel borsalar genellikle eğer artışları yaşarken
ABD’de Ağustos ayında %0,9 oranında gerileyen sanayi üretimi
ülkede yaşanana Harvey kasırgasının ekonomi üzerine negatif
etkisini göstrmiş oldu. Öte yandan ABD perakende satışları da
Ağustos ayında, beklenmedik bir şekilde, %0,2 gerilerken son 3
ayda 2. kez düşmüş oldu. ABD’de kapasite kullanım oranı da 0,8
puan düşüşle %76,1'e geriledi. Avrupa borsaları da, İngiltere
dışında, yükselişler yaşarken İngiltere merkez bankası Bank of
England’ın faiz artışı sinyalleri vermesiyle Sterlin dolara karşı
kıymetlenerek 1,36 seviyesini test etti, Euro ise 1,1957 seviyesine
yükseldi. Asya’da da borsalar, Çin dışında, artışlar yaşarken Kuzey
Kore’nin Japonya hava sahası üzerinde fırlattığı roket denemesi
özellikle, uluslararası alanda Kuzey Kore konusunda baskı altındaki
Çin’in borsalarına olumsuz yansıdı. Bu hafta gözler, ABD Merkez
Bankası Fed Başanı Yellen’ın açıklamalarında olacak.

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

%1,6
%2,2

Avrupa Stoxx 600
Londra FTSE 100
Frankfurt DAX
Paris CAC 40

%1,4
-%2,2
%1,8
%2,0

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

%0,5
%3,3
-%0,4
%0,5

İstanbul BIST 100

-%0,7

Türkiye
Geçtiğimiz haftanın Salı ve Cuma günleri gerilemeler yaşayan İstanbul BIST 100 endeksi hafta bazında
%0,65 değer kaybı yaşayarak Cuma akşamı haftayı 107.741,70 puan seviyesinde tamamladı. Merkez
Bankası Eylül ayı PPK toplantısında, beklendiği gibi, faizlerde değişikliğe gitmedi. PPK, enflasyon
görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı duruşun devam edeceğini yinelerken politika faizi
%8, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borç alma faizi %7.25, koridorun üst bandı olan gecelik borç
verme faizi ise %9.25 seviyesinde kaldı. Döviz cephesinde, TC Merkez Bankası faiz kararları öncesi 3,4575
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seviyesinde yer alan Dolar/TL, karar sonrası 3,447 seviyesine doğru çekildi ve Cuma akşamı 3,4377
seviyesinden haftayı tamamladı. Öte yandan Türkiye'de işsizlik oranı, Haziran ayında geçen yılın aynı
dönemine göre değişim göstermeyerek %10,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 124.000 kişi artarak 3 milyon
251 bin olarak kayıtlara geçti. Tahvil-bono cephesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin faizi geçen hafta sabit bir
seyir izleyerek %11,62 bileşik seviyesinden haftayı kapattı. Bu hafta yurt içinde gözler Perşembe günü
açıklanacak tüketici güven endeksinde olacak.
Emtialar ve Petrol
Geçtiğimiz hafta zayıf Amerikan doları ile birlikte Brent ham petrolü yine fiyat artışına devam ederken hem
kıymetli metaller, hem de baz metaller topyekün gerilemeler yaşadı. 19 emtianın sepet endeksi Thomson
Jefferies/Reuters CRB, hafta bazında %1.6 daha artış yaşayarak haftayı 186 puan seviyesinin üstünde
tamamladı. Brent ham petrolü, hafta boyu %3,2 daha fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı Londra’da
haftayı, $55,52 varil fiyatından kapattı ve Nisana ayı ortasından bu yana en yüksek noktasına tırmandı.
ABD WTI ham petrol de hafta bazında %5 daha fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı New York’ta haftayı
$49,89 varil fiyatından tamamladı. Bu sabah ham petrol yatay bir seyirle açıldı.
Tarım Emtiaları ve Chicago
Geçtiğimiz hafta yayınlanan Eylül ayı USDA WASDE stok mahsul ve verimlilik raporunda soy verimlilikleri
bir nebze daha yukarı çekiliriken raporun piyasaya fazlaca bir etkisi olmadı. Hafta genelinde tarım emtiaları
genellikle artışlar yaşarken soya yağı, kısmi de olsa, yine geriledi. Chicago vadeli işlemler borsası
CBOT’de, yeni yakın kontrat Kasım ayı teslimatlı soya fasulyesi hafta bazında %1,2 kadar daha fiyat artışı
yaşayarak Cuma akşamı 968,6 cent/buşel seviyesinden haftayı tamamladı. Ekim ayı teslimatlı soya
küspesi de hafta bazında %2,3 daha fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı haftayı $308/ton fiyatından
kapattı. Yine Ekim ayı teslimatlı soya yağı ise, hafta bazında %1 kadar daha gerileme yaşarak Cuma
akşamı haftayı, 34,56 puan ($762/ton) seviyesinden tamamladı. Chicago’da geçen hafta yeni yakın kontrat
Aralık ayı teslimatlı buğday ay geçişinin de etkisiyle %8 gibi ciddi bir fiyat artışı yaşarken mısır da hafta
bazında %3 kadar artmış oldu.
Palm Yağları
Geçtiğimiz hafta palm yağlarındaki fiyat artışı sürerken güçlenen ringgit ve Çin ile Hindistan’a, yaklaşan
festivaller öncesi gelen, güçlü ihracat rakamları Ekim ayı için artırılan ihracat gümrük vergilerinin etkisini
dengeledi. Kuala Lumpur BMD borsasında “benchmark” Kasım ayı teslimatlı ham palm yağı kontratı bir
önceki hafta kapanışına göre 94 ringgit (%3,4) daha fiyat artışı yaşayarak haftayı 2.860 puan seviyesinden
tamamladı. Uluslararası gözetmenlik kuruluşu ITS Intertek, 1-15 Eylül tarihleri arasında Malezya’nın toplam
palm yağı ihracatını, Ağustos ayı aynı döneme göre %22,2 artışla, 652.655 ton olarak gerçekleştiğini
duyurdu. Bir diğer gözetmen kuruluş SGS de, aynı dönem için ihracatın %21,5 artışla 652.350 ton olarak
gerçekleştiğini açıkladı. Geçen hafta yayınlanan sektör düzenleyicisi MPOB’nin Eylül ayı raporuna göre
Malezya’nın palm yağı stokları %8,79 artış yaşayarak 1,94 milyon tona tırmanırken üretim %0,9 gerileyerek
1,81 milyon ton olarak gerçekleşti. Ağustos ayında Malezya’nın palm yağı ihracatı ise %6,43 artışla 1,49
milyon ton oldu. Malezya nakit piyasasında, RBD Palm Yağı geçtiğimiz hafta bazında $22,50/mt fiyat artışı
yaşayarak Cuma akşamı haftayı $715/mt FOB Malezya limanları fiyatından kapattı. RBD Palm Olein de
haftalık bazda $27,50/mt daha fiyat artışı yaşayarak Cuma kapanışta $725/mt FOB fiyatından kote edildi.
Bugün BMD borsasında yeni benchmark Aralık ayı teslimatlı ham palm yağı kontratı, Cuma akşamına göre
yine 14 ringgit gerilemeyle, 2,821 puan seviyesinde seyrediyordu.
Kanola Kompleksi
Geçtiğimiz hafta hem Kanada kanola kompleksi yine gerileme yaşarken Avrupa kolza kompleksi borsada
kısmi artış yaşadı, nakit piyasasında ise fiyat gerilemeleri yaşandı. Kanada, Winnipeg borsasında, yakın
kontrat Kasım ayı teslimatlı kanola tohumu hafta bazında Can$0,60/ton cdaha fiyat gerilemesi yaşadı ve
Cuma akşamı Can$489,10/ton fiyatından tamamlandı. Paris ICE Euronext MATIF borsasında ise, yakın
kontrat Kasım ayı teslimatlı kolza tohumu, hafta bazında €3,75/mt fiyat gartışı yaşayarak Cuma akşamı
haftayı €367,50/mt fiyatından tamamladı. Avrupa nakit piyasasında ise, Hamburg teslimatlı, spot kolza
tohumu, haftalık bazda $8/mt fiyat gerilemesi yaşayarak Cuma akşamı haftayı $430/mt seviyesinden kapatBilezik 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

tı. Kuzeydoğu Avrupa limanları teslimatlı ham kanola yağı da, ham petroldeki artışa rağmen, hafta boyu
$18/mt fiyat gerilemesi yaşadı ve Cuma akşamı haftayı $881/mton FOB fiyatından tamamladı. Spot kolza
küspesi de, hafta boyu $4/mt daha fiyat gerilemesi yaşadı ve Cuma akşamı $207/mt Hamburg teslim
seviyesinden haftayı kapattı. Karadeniz menşeli Eylül ayı yüklemeli kolza tohumu ise hafta boyu sabit bir
seyirle Cuma akşamı $470/mt CIF Marmara seviyesinde gösterildi.
Ayçiçek Kompleksi
Geçtiğimiz hafta ayçiçek kompleksindeki durgunluk sürerken ham ayçiçek yağı fiyatları geriledi. Karadeniz
nakit piyasasında, Ukrayna limanları teslimatlı Eylül ayı yüklemeli ham ayçiçek yağı, geçen hafta $5/mt fiyat
gerilemesi yaşayarak $780/mton FOB fiyatından kote edildi. Rusya menşeli ham ayçiçek yağı da, hafta
bazında $10/mt fiyat gerilemesi yaşayarak Cuma akşamı $760/mt FOB Karadeniz limanları fiyatından
gösterildi. Avrupa Birliği menşeli Karadeniz limanları teslimatlı, yeni mahsul büyük gemi yüklemeli, ayçiçek
tohumu da geçen hafta da sabit kalarak Cuma akşamı $375/mt FOB Karadeniz limanları fiyatından kote
edildirken Rusya menşeli “coaster” boyutu Eylül ayı yüklemeli ayçiçek tohumu, hafta boyu sabit bir seyir
izleyerek Cuma akşamı yine $395/mt CIF Marmara limanları fiyat seviyesinde teklif edildi.
İç Piyasa
Geçtiğimiz hafta Trakya’da hasat %80-85 seviyelerine ulaşırken %40 yağlı çekirdek için fabrika teslim
fiyatlar, 1.710-1.720 TL/mt seviyesinde dengelendi. Geçen hafta Perşembe günü yağ sanayicileri BYSD’nin
İstanbul’da yapılan toplantısında bir araya geldi. Konferansta konuşan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih
Metin, Bosna-Hersek ile ham ayçiçek yağı ithalatına bir kota konması için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
Fatih Metin ayrıca, küspe ithalatında da bir düzeltme yapılacağını belirtti. Etkinlikte bir sunum yapan Trakya
Birlik Ticaret Müdürü Ahmet Karaca ise, sezonluk ayçiçek alımlarının 285.000 tona ulaştığını söylerken
bugün itibarıyla alımın 300.000 tona ulaştığını anlıyoruz. Konya bölgesinde de hasat tüm hızıyla sürerken
fiyatların 1.670-1.680 TL/mt seviyesine tırmandığını işitiyoruz. Trakya’da ham ayçiçek yağı fiyatı birlikte
3.870-3.890 TL/mt seviyesine çekilirken 3.890 TL/mt seviyesinden de tek-tük işlem işittik. Ancak hızlı
hasata rağmen Bayram öncesi yapılan satışların teslimatlarının sürmesiyle Trakya da belli bir yağ sıkışıklığı
yaşanıyor. Küspeler geçen hafta Trakya’da beklendiği gibi 525 TL/mt seviyesine doğru gerilerken Konya
Şeker’in henüz alım fiyatını açıklamaması kafa karışıklığına neden oluyor.
Trakya’da ayçiçek tohumu fiyatı %40 yağ bazında 1.720 TL/mt fabrika teslim seviyesi olarak alındığı
takdirde, bugün Trakya’da ham ayçiçek yağı maliyeti 3.925 TL/mt oluyor. İthal çekirdek fiyatları, kur, küspe
fiyatı ve ithalat gözetim fiyatları baz alındığında ise, Trakya’da, ithal çekirdekten, finansman hariç ham
ayçiçek yağını yerine koyma maliyeti, $1.193/mt (4.112 TL/mt), Rusya menşeli ham yağ ithalatı yaparak
maliyet ise, $1.200/mt (4.133 TL/mt) oluyor.

Türkiye Bitkisel Yağ Sanayi Raporu – Temmuz 2017
Firmamız, 3 yıl aradan sonra, “Türkiye Bitkisel Yağ Sanayi Raporu - 2017”yi yayınladı. Raporla ilgili
ayrıntılara ekteki dosyadan ulaşılabilir. Türkiye bitkisel yağ sektörünün geçmiş ile birlikte bu 50-sayfalık
bağımsız, kapsamlı, istatistiksel ve ayrıntılı incelemeli genel görünüm çalışmasını sipariş vermek için
şirketimizle iletişime geçebilirsiniz.
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Fiyat Kotasyonları
Cuma akşamı gördüğümüz (ton başına) endikatif fiyatlar:
Uluslararası:
- Rus menşeli Ayçiçek tohumu (44 baz) - CIF Marmara - $ 395
- Karadeniz menşeli Kanola tohumu (42 baz) - Ağustos yükleme - CIF Marmara - $ 470
- ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 397
- G. Amerika Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 411
- Karadeniz Soya Fasulyesi - CIF Marmara - $ 395
- RBD Palm Yağı - CIF TR - $ 780
- RBD Palm Olein - CIF TR - $ 790
- RBD Palm Stearin - CIF TR - $ 772
- RBD Palm Kernel Yağı - CIF TR - $ 1.410
- Ham Palm Yağı - FOB Endonezya - $ 727
- Rusya menşeli Ham Ayçiçek Yağı - CIF Marmara/Mersin - $ 775/ $ 785
- G. Amerika menşeli Ham degam Soya Yağı - FOB Arjantin - $ 785
- ABD menşeli Ham degam Mısırözü yağı - CIF TR - $ 1.025
- Sızma Zeytinyağı - FOB İspanya - $ 4,503
- Rusya menşeli 12,5 protein Ekmeklik Buğday - Temmuz yükleme - CIF Marmara - $ 192
- Rusya menşeli 13,5 protein Ekmeklik Buğday - Temmuz yükleme - CIF Marmara - $ 210
- Karadeniz menşeli 36 protein Ayçiçek Küspesi - CIF Marmara - $ 188
- 48 protein G. Amerika menşeli Soya Küspesi - CIF TR - $ 337
- Buğday Kepeği - CIF Marmara - $ 158
İç Piyasa:
- Ayçiçek tohumu (%40 yağ) yeni mahsul - FOT Trakya - 1.720 TL
- Ayçiçek tohumu (%40 yağ) yeni mahsul - FOT Karadeniz - 1.650 TL
- Ayçiçek tohumu (%40 yağ) yeni mahsul - FOT Konya - 1.670 TL
- Buğday - Trakya teslim - 905 TL
- Ham Ayçiçek Yağı - Trakya/Ege/Konya/Çukurova teslim - 3.890 TL/ 3.925 TL/ 3.850 TL/ 3.900 TL
- Ham Aspir Yağı - Trakya/Bandırma - $ 1.080
- Ham Kanola Yağı - Trakya - $ 1.125
- Ham Soya Yağı - Bandırma/Çukurova teslim - $ 810
- Ham Keten Yağı - Ege teslim - $ 800
- Ham Mısır Yağı - İzmit/G. Marmara teslim - 3.825 TL
- Nötr Pamuk Yağı - Ege/Çukurova teslim - 3.500 TL/ 3.550
- Rafinajlık Zeytinyağı (5 asit baz) - Ege teslim - 12.500 TL
- Sızma Zeytinyağı (Ayvalık) - 15.500 TL
- Sızma Zeytinyağı (Ege/Aydın) -14.800 TL
- 28 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - 525 TL/ 590 TL/ 590 TL
- 36 protein Ayçiçek küspesi - Trakya teslim - $ 235
- Kanola küspesi - Trakya teslim - $ 250
- Soya küspesi (%47 prtein) - Bandırma/Çukurova teslim - $ 385/ $ 380
- Keten küspesi - Ege/Çukurova teslim - $ 245
- Aspir küspesi - Trakya - 485 TL
- Pamuk küspesi - Ege/Çukurova teslim - 880 TL/ 870 TL
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