Haftanın Başlıkları
-

Küresel borsalar toparlanarak geçen hafta ciddi artışlar yaşadı.

-

Ham petrol gevşek dolarla $65 sınırında tutunuyor.

-

Bu sabah Dolar/TL 3,7512 - Borsa 117.275 - Faiz %13,01

-

Trakya ham ayçiçek yağı 3.950 TL/mt, ithal ayçiçek tohumu $400/mt Marmara.

-

Rusya menşeli Ham Ayçiçek Yağı $777/mt CIF Marmara - $785/mt Mersin.

Sermaye Piyasaları
Geçtiğimiz hafta küresel borsalar 2016 yılından bu yana en düşük
sevviyelerinden topyekün yükselişler yaşarken New York S&P 500
endeksi 2013 yılı Ocak ayından bu yana en büyük haftalık değer
artışını yaşadı. Analistler, son 2 yılın en düşük seviyelerinden geri
dönülmesinin nedeninin ABD ekonomisindeki iyileşmenin yüksek
enflasyonla hararet yapmayacağı yolundaki sinyaller olduğu
açıklamaları yaptı. Veri cephesinde, ABD yeni konut satışları Ocak
ayında %10 arttı ve Michigan Üniversitesi tüketici hissiyatı endeksi
Şubat ayında son 14 yıldaki en üst seviyesine tırmandı. Avrupa
borsaları da, risk iştahındaki artışla, 2016 yılından bu yana en büyük
haftalık yükselişini yaşarken, ABD dolarının Euro’ya karşı değer
kaybıyla, artışlar ABD kadar yüksek olmadı. Asya’da da borsalar
topyekün artışlar yaşarken bu sabah, Çin “Ay yeni yılı”
münasebetiyle kapalı olmayan borsalar, sağlam açıldı. ABD
borsaları bugün “Başkan Günü” münasebetiyle kapalı olacak.

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

%4,3
%4,3

Avrupa Stoxx 600
Londra FTSE 100
Frankfurt DAX
Paris CAC 40

%3,3
%2,9
%2,9
%4,0

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

%3,5
%1,6
%2,2
%5,6

İstanbul BIST 100

%2,6

Türkiye
Geçtiğimiz hafta Salı ve Çarşamba günleri dışında artışlar yaşayan İstanbul BIST 100 endeksi, Avrupa
borsalarına paralel olarak, haftalık bazda %2,57 değer artışı yaşayarak Cuma akşamı haftayı 116.510,97
puan seviyesinde tamamladı. Geçen hafta Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılı Kasım ayı işsizlik rakamlarını
açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım ayında %10,3 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı
dönemine göre 1,8 puan düşerken, bir önceki aya göre değişim göstermedi. 2017 yılı geneline
bakıldığında; Ocak ayında %13 ile zirve yapan işsizlik rakamları, son 8 aydır %11'in altında bulunuyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görüşmesinin ardından yapılan açıklamalar
piyasaları olumlu etkilerken Dolar/TL 3,75'in altına geriledi, tahvil faizleri de düştü. Dolar/TL, Cuma akşamı
haftayı 3,7477 seviyesinden tamamlarken tahvil bono piyasasında da, 2 yıllık gösterge tahvil de geçen
Cuma akşamı spot kapanışta %13,01 seviyesinden haftayı tamamladı.
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Emtialar ve Petrol
Geçtiğimiz hafta küresel borsalarda yaşanan toparlanmadan ham petrol de olumlu etkilenerek yükselirken
hem kıymetli metaller, hem de baz metaller, topyekün yükselişler yaşadı. 19 emtianın sepet endeksi
Thomson Reuters/Jefferies CRB, haftalık bazda %2,7 oranında yükselerek bir önceki haftanın kayıplarının
yarısını geri aldı ve haftayı 197 puan seviyesinin hemen üstünde kapattı. Brent ham petrolü, hafta bazında
%3,3 fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı Londra’da haftayı, $64,84 varil fiyatından kapattı. ABD WTI ham
petrol de hafta bazında %4,1 oranında fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı New York’ta haftayı $61,68 varil
fiyatından tamamladı. Bu sabah ham petrol binde 3-4 kadar artarak açıldı.
Tarım Emtiaları ve Chicago
Geçtiğimiz hafta sermaye piyasalarındaki toparlanmayla tarım emtialarında da yeniden ticarete dönülürken
Arjantin’deki kuraklık ve dolayısıyla tedarik endişeleri ile tahıllar ve soya kompleksi ciddi fiyat artışları
yaşadı. Arjantin’de mahsullerin %56’sı kötü veya çok kötü durumda olarak bildirilirken bu rakam 1 ay önce
%20 idi. Bu sezon Güney Amerika soya üretiminin de geçen sezona göre 13 milyon ton daha düşük olması
bekleniyor. Chicago vadeli işlemler borsası CBOT’de, yakın kontrat Mart ayı teslimatlı soya fasulyesi, hafta
bazında %3,9 fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı haftayı1.021,4 cent/buşel seviyesinden tamamladı. Yine
yakın kontrat Mart ayı teslimatlı soya küspesi de hafta bazında tam %8,58 fiyat artışı yaşayarak Cuma
akşamı haftayı $373,30/ton fiyatından kapattı. Mart ayı teslimatlı soya yağı ise ham hafta bazında %1,3
daha fiyat gerilemesi yaşayarak Cuma akşamı haftayı, 31,54 puan ($695/ton) seviyesinden tamamladı.
Chicago’da geçen hafta, yakın kontrat Mart ayı teslimatlı buğday %1,9 daha artış yaşarken mısır da %1,5
oranında fiyat artışı yaşamış oldu. Bugün ABD borsaları “Başkan Günü” münasebetiyle kapalı olacak.
Palm Yağları
Geçtiğimiz hafta palm yağları, Çin yeni yılı tatili nedeniyle takebin azalmasıyla, borsada ciddi gerileme
yaşarken nakit piyasasında kısmen de olsa fiyat artışları yaşandı. Kuala Lumpur BMD borsasında yeni
“benchmark” Mayıs ayı teslimatlı ham palm yağı kontratı bir önceki hafta kapanışına göre 137 ringgit (%4,5)
fiyat gerilemesi yaşayarak haftayı 2.508 puan seviyesinden tamamladı. Malezya Palm Yağı Kurumu MPOB,
Ocak ayı sonu itibarıyla ülkedeki palm yağı stoklarının %7,6 artı düşüşle 1,54 milyon tona gerilediğini,
üretimin %13,4 düşüşle 1,28 milyon ton olarak gerçekleştiğini ve ülkeden yapılan ihracatın %1,2 artarak
1,28 milyon ton olduğunu açıkladı. Uluslararası gözetmenlik kuruluşu ITS Intertek, 1-15 Şubat tarihleri
arasında Malezya’nın toplam palm yağı ihracatının %3,1 gerilemeyle 340.947 ton olarak gerçekleştiğini
duyurdu. Malezya nakit piyasasında, spot RBD Palm Yağı, geçtiğimiz hafta $5/mt fiyat artışı yaşayarak
Cuma akşamı haftayı yine $652.50/mt FOB Malezya limanları fiyatından kapattı. RBD Palm Olein de
haftalık bazda yine $5/mt fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı $655/mt FOB fiyatından haftayı tamamladı.
Bugün BMD borsasında benchmark Mayıs ayı teslimatlı ham palm yağı kontratı, Cuma akşamına göre 12
ringgit gerilemeyle, 2,496 puan seviyesinde seyrediyordu.
Kanola Kompleksi
Geçtiğimiz hafta Kanada kanola kompleksi ve Avrupa kolza kompleksi borsalarda kısmi fiyat artışları
yaşarken Avrupa nakit piyasasında güçlenen euronun da etkisiyle fiyat artışları yaşandı. Kanada, Winnipeg
borsasında, yakın kontrat Mart ayı teslimatlı kanola tohumu hafta boyu Can$2,30 fiyat artışı yaşayarak
Cuma akşamı haftayı Can$503,10/ton fiyatından tamamladı. Paris ICE Euronext MATIF borsasında da,
yakın kontrat Şubat ayı teslimatlı kolza tohumu, hafta bazında €0,25/mt daha fiyat artışı yaşayarak Cuma
akşamı €350,25/mt fiyatından haftayı kapattı. Avrupa nakit piyasasında ise, Hamburg teslimatlı, spot kolza
tohumu, hafta bazında $7/mt fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı haftayı $430/mt seviyesinden kapattı.
Kuzeydoğu Avrupa limanları teslimatlı ham kolza/kanola yağı da, hafta boyu $14/mt fiyat artışı yaşayarak
Cuma akşamı haftayı $837/mton FOB fiyatından tamamladı. Spot kolza küspesi de hafta bazında $16/mt
fiyat artışı yaşayarak, Cuma akşamı $270/mt Hamburg teslim seviyesinden haftayı tamamladı. Karadeniz
menşeli Mart ayı yüklemeli kolza tohumu ise geçen hafta $18/mt fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı
$445/mt FOB, $472/mt CIF Marmara seviyesinde kote edildi.
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Ayçiçek Kompleksi
Geçtiğimiz hafta ayçiçek kompleksi de sağlamlaşırken hem yağ, hem de çekirdek sağlamlığını korudu.
Karadeniz nakit piyasasında, Ukrayna limanları teslimatlı Mart ayı yüklemeli ham ayçiçek yağı geçen hafta
da sabit bir seyir izleyerek Cuma akşamı yine $750/mt FOB Ukrayna limanları seviyelerinden kote edildi.
Rusya menşeli ham ayçiçek yağı ise hafta bazında $5-7/mt fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı $747/mt
FOB Karadeniz limanları fiyatından gösterildi. Avrupa Birliği menşeli Karadeniz limanları teslimatlı, büyük
gemi yüklemeli, Şubat ayı yüklemeli yeni mahsul ayçiçek tohumu da geçen hafta eoroya bağlı olarak da $23/mt fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı $382/mt FOB Karadeniz limanları fiyatından. Rusya menşeli
“coaster” boyutu Mart ayı yüklemeli ayçiçek tohumu da hafta boyu $5/mt fiyat artışı yaşadı ve Cuma akşamı
$400/mt CIF Marmara limanları fiyatından gösterildi.
İç Piyasa
Geçtiğimiz hafta iç piyasada durgunluk ve talepsizlik yine sürerken işlem sayısı yine kısıtlı oldu. Trakya’da
ham ayçiçek yağı fiyatı geçen hafta yine 3.950 TL/mt seviyesinde okunurken küspe fiyatları, pamuk küspesi
dışında, artmaya devam etti. Sektörün ne büyük firmalarından birine dair açıklamalar ve gazete haberleri
ise piyasada, geçen hafta en çok konuşulan konu oldu.
Öte yandan, geçen hafta basına konuşan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir
Büyükhelvacıgil, Türkiye'den 2016 yılında 80 ülkeye yağ ihracatı yapıldığını anlatarak, "2017 yılında ihracat
yaptığımız ülke sayısını 110'a çıkardık. Dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyoruz. En çok ihracatı, Irak ve
Suriye başta olmak üzere, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine gerçekleştiriyoruz." dedi.
Bugün Trakya’da ithal çekirdek fiyatları, kur, küspe fiyatı ve ithalat gözetim fiyatı baz alındığında, Trakya’da,
ithal çekirdekten, ham ayçiçek yağını yerine koyma maliyeti, $1.070/mt (4.015 TL/mt), Rusya menşeli ham
yağ ithalatı yaparak maliyet ise, $1.145 mt (4.296 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 - $ 400
- Karadeniz menşeli Kanola tohumu (42 baz) - CIF Marmara - $ 472
- ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 423
- G. Amerika Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 428
- Karadeniz Soya Fasulyesi - CIF Marmara - $ 422
- RBD Palm Yağı - CIF TR - $ 718
- RBD Palm Olein - CIF TR - $ 720
- RBD Palm Stearin - CIF TR - $ 730
- RBD Palm Kernel Yağı - CIF TR - $ 1.145
- Ham Palm Yağı - FOB Endonezya - $ 648
- Rusya menşeli ham ayçiçek yağı - CIF Marmara/Mersin - $ 775/ $ 785
- G. Amerika menşeli Ham degam Soya Yağı – FOB Arjantin - $ 746
- AB menşeli Ham degam Mısırözü yağı - CIF TR - $ 955
- Sızma Zeytinyağı - FOB İspanya - $ 4,450
- Rusya menşeli 12,5 protein Ekmeklik Buğday - CIF Marmara - $ 202
- Rusya menşeli 13,5 protein Ekmeklik Buğday - CIF Marmara - $ 215
- Karadeniz menşeli 36 protein Ayçiçek Küspesi - CIF Marmara - $ 205
- 48 protein G. Amerika menşeli Soya Küspesi - CIF TR - $ 435
- Buğday Kepeği - CIF Marmara - $ 177
İç Piyasa:
- Buğday - Trakya teslim - 980 TL
- Ham Ayçiçek Yağı - Trakya/Ege/Konya/Çukurova teslim - 3.950 TL/ 3.950 TL/ 3.950 TL/ 4.000 TL
- Ham Aspir Yağı - Trakya/Bandırma - Teklifisiz
- Ham Kanola Yağı - Trakya - Teklifisiz
- Ham Soya Yağı - Bandırma/Çukurova teslim - $ 840
- Ham Keten Yağı - Bandırma/Çukurova teslim - $ 860/ $ 890
- Ham Mısır Yağı - İzmit/G. Marmara teslim - 3.950 TL
- Nötr Pamuk Yağı - Ege/Çukurova teslim - 3.400 TL/ 3.480 TL
- Rafinajlık Zeytinyağı (5 asit baz) - Ege teslim - 12.900 TL
- Sızma Zeytinyağı (Ayvalık) - 14.750 TL
- Sızma Zeytinyağı (Ege/Aydın) -14.200 TL
- 28 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim – 700 TL/ 760 TL/ 750 TL
- 36 protein Ayçiçek küspesi - Trakya teslim - $ 265
- Kanola küspesi - Trakya teslim - $ 295
- Soya küspesi (%47 protein) - Bandırma/Çukurova teslim - $ 500 / $495
- Keten/Ketencik küspesi - Bandırma/Ege teslim - $ 300
- Aspir küspesi - Bandırma - 720 TL
- Pamuk küspesi - Ege/Çukurova teslim – 850 TL/ 880 TL
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