Haftanın Başlıkları
-

Geçen hafta ABD borsaları gerilerken diğer majör endeksler artışlar yaşadı.

-

Ham petrol fiyatı Rusya-Ukrayna geriginliğinin tırmanmasıyla $95 seviyesine tırmandı.

-

Bu sabah Dolar/TL 13,55 - Borsa 2.015 - Faiz %20,86.

-

Trakya ham ayçiçek yağı $1.430/mt - İthal çekirdek CIF Marmara - $745/mt

-

Karadeniz menşeli spot Ham Ayçiçek Yağı $1.420/mt CIF Marmara - $1.430/mt Mersin.

Sermaye Piyasaları
Geçen Hafta Borsalar
Geçtiğimiz haftanın son 2 günü, yatırımcıların Rusya-Ukrayna
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girişimleriyle ABD borsaları gerilerken Avrupa ve Asya borsalarında
artışlar yaşandı. ABD, vatandaşlarına Urkayna’dan ayrılma çağrısı
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yaptı ve büyükelçilik çalışanlarını da Kiev’den çıkma talimatı verdi.
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haftada beklentinin üstyünde, 16 bin kişi düşüşle 223 bine geriledi.
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edilmediği çekirdek enflasyon ise, beklentilerin üzerinde, %0,6 oldu,
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yıllık çekirdek TÜFE ise %6’ya ulaştı. ABD’de dış ticaret açığı, geçen
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yılın son ayında bir önceki aya kıyasla %1,8 artışla 80,7 milyar
dolara çıktı. Avrupa’da borsalar artışlar yaşarken İngiltere de
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vatandaşlarına Ukrayna’yı terk etme talimatı verdi. Asya’da borsalar
topyekün değer artışları yaşarken Beijing kış olimpiyatları sürerken ABD öncülüğündeki Batı ile Rusya-Çin
bloku arasında Asya-Pasifik bölgesinde ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'dan oluşan Dörtlü Güvenlik
Diyaloğu (Quad) grubu üst düzey toplantısı Melbourne’da yapıldı. Toplantı sonrası Quad grubu
açıklamasında, Çin'in bölgedeki ekonomik ve askeri yayılma politikası için "cebir" tehdidinden uzak bir HintPasifik bölgesi için iş birliğinin derinleştirileceği, ayrıca siber tehditler, terörle mücadele, Covid-19 gibi
alanlarda da iş birliğinin artırılacağı bildirildi.
Türkiye
Geçen hafta Perşembe günü dışında yükselişler yaşayan İstanbul BİST100, %5,52 sıçrama yaşayrak
Cuma akşamı haftayı 2.051,05 puan seviyesinde tamamladı. Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaşi kişilerde
işsiz sayısı 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. İşsizlik
oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %11,2 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı
%47 olurken Aralık ayında istihdam edilen nüfus bir önceki aya göre 236 bin kişi artarak 30 milyon 141 bin
kişiye yükseldi. Aralık ayında toplam işgücü, bir önceki aya göre 238 bin kişi artarak 33 milyon 935 bin kişi,
işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile %52,9 olarak kayıtlara geçti. TÜİK verilerine göre, sabit
fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %5,8 arttı. Aynı ayda gıda,
içecek ve tütün satışları %3,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %4,3, otomotiv yakıtı satışları %14,2
arttı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın TEPAV çalışmasına göre, perakende güveni yıla
düşüşle başladı. Perakende Güven Endeksi, Ocak 2022’de bir önceki aya göre 1,4 puanlık azalış, bir
önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,9 puanlık artışla -13,1 puan değerini aldı. Döviz cephesinde Dolar/TL,
hafta boyu binde 3 kadar gerileme yaşayarak Cuma akşamı haftayı 13,503 seviyesinde; Euro/TL da
gerileyerek 15,334 seviyesinde kapattı. Tahvil-bono piyasasında, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise
geçen hafta 2 puana yakın bir gerileme yaşdı ve Cuma akşamı %20,86 seviyesinden kapandı.
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Emtialar ve Petrol
Geçtiğimiz hafta ham petrol, üst üste 8. haftayı da artışlar yaşayarak geride bırakırken, Rusya ve Ukrayna
arasındaki gerilimin savaş alarmı seviyesine yükselmesiyle, 2014 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek
düzeye yükseldi. Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı IEA, geçen hafta yayınlanan petrol piyasası
raporunda, OPEC+ üyelerinin petrol arzlarını söz verdikleri gibi artırmakta zorlanmalarının fiyatları
yükselttiğini açıkladı. OPEC+ üyelerinin petrol arzlarının taahhüt ettikleri miktarın 900 bin varil/gün altında
kaldığını belirten IEA, OPEC+ üyelerinin belirlenen kotalara uyum oranlarının %27 olduğunu vurguladı. EIA,
ABD’de ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,8 milyon varil (%1,1) azalışla yaklaşık 410,4 milyon varile
gerilediğini de açıkladı. Geçen hafta yayınlanan bir Bloomberg haberine göre, Azerbaycan hükümeti
Rusya-Ukrayna gerginliğiyle Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz tedariğini kesmesi durumunda Güney
Kafkasya, Trans-Anadolu ve Trans-Adriyatik boru hatları (güney koridoru) üzerinden Avrupa’ya acil tedarik
sağlayabileceğini açıkladı.

Kıymetli metallerden Altın, Karadeniz gerilimi tedirginliğinin artmasıyle haftalık %1,85 daha artış yaşayarak
Cuma akşamı Londra’da haftayı $1.840,6/onz seviyesinde kapattı. Geçen hafta spot bakır; %1,72 daha
fiyat artışı yaşayarak LME borsasında haftayı $10.040/mt seviyesinde tamamladı. Aluminyum haftalık %3,6
sıçrarken spot çinko da haftayı %1,07 artarak geride bıraktı. Aşağıdaki grafik, 2020 yılı sonundan Cuma
akşamına kadar LME borsasında spot bakır fiyatındaki artışı gösteriyor.

19 emtianın sepet endeksi Thomson Reuters/Jefferies CRB, ham petrol etkisinde, hafta bazında %0,7 daha
artış yaşayarak Cuma akşamı haftayı 2808 puan seviyesinin hemen altında tamamladı. ICE Brent ham
petrolü, haftalık %1,3 daha artış yaşayarak Cuma akşamı Londra’da haftayı $94,44 varil seviyesinde
tamamladı. ABD WTI hafif ham petrol de, hafta bazında %0,9 oranında daha artış yaşayarak Cuma akşamı
New York’ta haftayı $93,10 varil fiyatından tamamladı. Bu sabah ham petrol, yatay bir şekilde açıldı.
Tarım Emtiaları ve Chicago
Geçtiğimiz hafta Çarşamba akşamı yayınlanan Şubat ayı USDA WASDE (Dünya Tarım Arz ve Talep
Tahminleri) Raporu genellikle gevşek olarak algılanırken rapor sonrası yeniden hareketlenen RusyaUkrayna gerginliğiyle fiyatlar artmaya başladı. USDA, küresel soya stoklarını 92,93 milyon tonla
beklentilerin üstünde ancak bir önceki raporunun altında verirken, buğday stoklarını 278,1 milyon tonla
beklentilerin az altında belirledi. Küresel mısır stokları ise 302,22 milyon tonla, beklenti üstünde verildi.
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USDA Brezilya soya üretimini 134 milyon tonla beklentinin çok az üstünde geçerken bir önceki rapora göre
Brezilya üretiminde 5 milyon ton kadar bir eksikliğe işaret etti. Aşağıdaki tablo USDA Şubat ayı raporu
2021/22 sezonu Güney Amerika mısır ve soya üretim tahminlerini, bir önceki rapora ve piyasa
beklentilerine göre karşılaştırmalı olarak gösteriyor.

USDA, ABD soya bitiş stoklarını ise 325.000 tonla beklentinin üstünde ancak Ocak ayı raporunun altında
olarak açıkladı.

Raporun gevşek veya nötr olrak algılanmasına rağmen Karadeniz gerginliğinin tırmanmasıyla Chicago
ticaret borsasında soya fasulyesi fiyatı artışına devam etti. Aşağıdaki grafik en aktif soya kontratının
CBOT’de Nisan 2021 tarihinden bugüne olan gelişimini gösteriyor. Perşembe günü Chicago’da soya
$16,33/bu fiyatı ile 2021 yılı Mayıs ayındaki seviyelerine yükseldi.

Öte yandan Brezilya devlet kurumu CONAB, Brezilya’nın 2021/22 sezonu soya üretimini, süren kuraklıkla,
bir önceki raporundaki 140 milyon tondan; 125,5 milyon ton olarak aşağı düzeltti. Arjantin’de de Buenos
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Aires Borsası, ülke soya üretimini 57 milyon tondan 51 milyon tona çekti. Çarşamba günkü USDA raporu
aynı rakamı 54 milyon ton olarak tahmin etmişti.
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin yeniden tırmanmasıyla fiyatlar artışlar yaşarken bu 2 ülke dünya
ticaretinin önemli bir bölümüne hizmet ediyor ve kriz küresel gıda güvenliğini tehdit ediyor. Aşağıdaki IGC
rakmaları grafiği, Rusya ve Ukrayna’nın küresel hububat ihracatının dörtte birini oluşturduğunu gösteriyor.

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın 13-19 Şubat tarih aralığı için açıkladığı deniz
manevralarıyla ülke Azak denizi ve Karadeniz limanlarında lojistiği durdurabileceğini ve ticaretin
aksayabileceğini açıkladı. Aşağıdaki temsili görüntü, Ukrayna ticari limanları çevresinde Rusya tatbikatının
ateş alanlarını gösteriyor.

Moskova’da yerleşik tarım danışmanlık firması IKAR, 2022 yılı için Rusya’da buğday üretimi girdi
fiyatlarının bir önceki sezona göre %18-25 artış göstereceği tahmininde bulundu. Bu arada 16-22 Şubat
tarihleri arası için Rusya’nın buğday ihrcatına uyguladığı gümrük fonu, ton başına 40 cent artışla $92,80/mt
olarak uygulanacak. Uluslararası ticarette TMO geçen hafta, 325.000 ton opsiyonel menşeli mısır alımını
$304,70-315,70/mt CFR fiyat aralığında çeşitli firmalardan 7 ayrı limana 25 Şubat-15 Mart yüklemeli olarak
yaptı.
Chicago vadeli işlemler ticaret borsası CBOT’de, yakın kontrat Mart ayı teslimatlı soya fasulyesi, hafta
bazında %1,9 daha fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı haftayı 1.583 cent/buşel seviyesinde tamamladı.
Yakın kontrat Mart ayı teslimatlı soya küspesi de haftalık %2,86 daha sıçrama yaşayarak Cuma akşamı
Chicago’da haftayı $456,6/ton fiyatından tamamladı. Mart ayı teslimatlı yakın kontrat soya yağı da, ham
petrol ve palm yağları desteğiyle, haftalık %0,55 daha artışla Cuma akşamı haftayı 65,72 puan ($1.449/ton)
seviyesinde kapattı. Chicago’da geçen hafta yakın kontrat buğday, Rusya-Ukrayna geriliminin
tırmanmasıyla %4,5 sıçrama yaşarken mısır da %4,93 artış yaşamış oldu. Bugün raporumuz hazırlanırken
Chicago gece ticaretinde, Mart ayı kontratı soya fasulyesi, Cuma akşamına göre 3,2 puan gerilemeyle
1.579,6 cent/buşel seviyesinde seyrediyordu.
Palm Yağları
Geçtiğimiz hafta palm yağları ihracattaki gerilemeyle borsada son 4 haftada ikinci kez gerilerken nakit
piyasasında, kısmi de olsa yine fiyat artışı yaşandı. Kuala Lumpur Bursa Malaysia Derivatives borsası
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BMD’de, benchmark Nisan ayı teslimatlı ham palm yağı kontratı hafta bazında %073 veya 37 ringgit fiyat
gerilemesi yaşadı ve Cuma akşamı haftayı 5.580 ringgit ($1.332,38/mt) seviyesinde tamamladı. Endonezya
hükümeti, bir önceki hafta palm yağı üreticilerine %20 iç piyasaya satma zorunluluğu getirmesinin ardından
iç piyasa için bir dizi tavan fiyat uygulaması başlattı. Malezya Palm Yağı Kurumu MPOB geçen hafta
yayınlanan aylık raporunda, Ocak ayı sonu itibarıyla ülke palm yağ stoklarının %3,85 gerilemeyle 1,55
milyon tona gerilediğini, ülkede üretimin%13,54 düşüşle 1,25 milyon tona gerilediğini ve ülkeden ihracatın
%18,67 düşüşle1,16 milyon ton olarak gerçekleştiğini açıkladı. Öte yandan uluslararası kargo gözetmenlik
kuruluşu ITS Intertek, 1-10 Şubat tarihleri arasında Malezya’nın toplam palm yağı ihracatının, Aralık ayı
aynı döneme %5 düşüşle 318.078 ton olarak gerçekleştiğini açıkladı. Malezya nakit piyasasında, Şubat ayı
yüklemeli spot RBD Palm Yağı haftalık $5/mt daha fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı haftayı
$1.472,50/mt FOB Malezya limanları seviyesinde kapattı. Spot RBD Palm Olein de yine $5/mt haftalık artış
yaşayarak $1.475/mt FOB seviyesinde haftayı kapattı. Bugün Kuala Lumpur BMD borsasında, benchmark
Nisan ayı teslimatlı ham palm yağı kontratı Cuma akşamına göre 68 ringgit fiyat artışıyla 5.648 puan
seviyesinde seyrediyordu.
Kanola Kompleksi
Geçtiğimiz hafta hem Kanada kanola kompleksi, hem de Avrupa kolza kompleksinde de yine fiyat
gerilemeleri yaşandı. Kanada devlet istatistik kurumu Statistics Canada geçen hafta yayınlanan Şubat ayı
raporunda, Ocak ayı sonu itibarıyla ülke kanola stoklarını, 1 yıl öncesine göre %43,1 gerilemeyle ve 2007
yılından bu yana en düşük seviye olan, 7,561 milyon ton olarak verdi. Kanada Winnipeg ICE borsasında,
yakın kontrat Mart ayı teslimatlı kanola tohumu, Can$3,50/ton daha fiyat gerilemesi yaşayarak Cuma
akşamı haftayı Can$1.013,50/ton seviyesinde tamamladı. ICE Euronext MATIF borsasında da, yakın
kontrat Mayıs ayı teslimatlı kolza tohumu da €5/mt fiyat düşüşü yaşayarak Cuma akşamı haftayı
€691,50/mt fiyatından tamamladı. Avrupa nakit piyasasında da, Fransa Montoir kamyon üstü CPT spot
kolza tohumu hafta bazında €12/mt gerileme yaşayarak Cuma akşamı €707/mt fiyatından gösterildi.
Kuzeybatı Avrupa limanları Şubat ayı yüklemeli spot ham kolza yağı, hafta bazında 90/mt fiyat çöküşü
yaşadı ve Cuma akşamı €1.480/mt FOB seviyesinden gösterildi. Ukrayna menşeli Şubat-Mart ayı yüklemeli
spot kolza tohumu da geçen $10/mt kadar fiyat gerilemesi yaşayarak Cuma akşamı $805-807/mt FOB
seviyesinden gösterildi.
Ayçiçek Kompleksi
Geçtiğimiz hafta ayçiçek kompleksi yine sağlamlığını korurken Rusya-Ukrayna krizinin diğer tarım
emtialarını etkilediği kadar etkilenmedi. Geçen hafta Karadeniz ülkeleri ayçiçek piyasalarında en çok
tartışılan konu Ukrayna ile Türkiye arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması ve bunun piyasaya etkisi
oldu. Kiev’de yerleşik tarım danışmanlık firması UkrAgroConsult Ukrayna kararını ülke kırma sanayine
zarar verdiği nedeniyle eleştirirken ülkenin Rusya işgali altındaki Dontsk bölgesinde yerleşik APK-Inform,
50 bin tonluk küçük miktar vergisiz ihracatın piyasalara herhangi bir etkisinin olmayacağını savundu.
Öte yandan USDA Şubat ayı raporunda Karadeniz ayçiçek üretimini 36,8 milyon ton olarak sabit tuttu.
Karadeniz nakit piyasasında, Ukrayna menşeli spot yüklemeli spot ham ayçiçek yağı, hafta bazında $10/mt
fiyat gevşemesi yaşayarak Cuma akşamı $1.385/mt FOB fiyatından gösterilirken; Rusya menşeli Şubat ayı
yüklemeli spot ayçiçek yağı da, haftalık $10/mt gerilemeyle Cuma akşamı $1,380/mt FOB fiyatından kote
edildi. Romanya/Moldova menşeli ayçiçek tohumu geçen hafta sabit kalarak Cuma akşamı yine $715/mt
FOB seviyesinde yer aldı. Bu hafta ayçiek kompleksinde gözler, Mısır’ın bitkisel yağ alım ihalesinde olacak.
İç Piyasa
Geçtiğimiz hafta Trakya ayçiçek tohumu fiyatı 9.100 TL/mt seviyesinde dengelenirken özellikle rafine yağ
ve küspe ticareti zayıf seyretti. İthal ham ayçiçek yağının ithal çekirdekten maliyete göre hesaplı
olmamasıyla kırma sanayi zor durumda. Geçen hafta Trakya’da ham ayçiçek yağı $1.430/mt seviyesinden
işlem görürken ayçiçek küspe fiyatı kısmen yükseldi. Raf tarafında, 5 litre PET rafine ayçiçek yağı fiyatı
geçen hafta yapılan %7 KDV indirimiyle en büyük indirim markette %7,5 kadar fiyat gerilemesi yaşayarak
111 TL seviyesine geriledi.
Bugünkü kur ile, $745/mt fiyatlı ithal çekirdekten maliyet $1.544/mt; ithal ham yağdan yerine koyma maliyeti
ise ise $1.435/mt oluyor.
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Cuma akşamı gördüğümüz ton başına endikatif fiyatlar:
Uluslararası:
- Karadeniz menşeli Ayçiçek tohumu (%44 baz) - CIF Marmara - $ 745
- Bulgaristan menşeli Ayçiçek tohumu (%42 baz) - DAP Kapıkule - $ 740
- Karadeniz menşeli Kanola tohumu (%42 baz) - CIF Marmara - $835
- ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 690
- Brezilya Soya Fasulyesi - CIF TR - $ 700
- Ukrayna Soya Fasulyesi - CIF Marmara - $ 680
- RBD Palm Yağı - CIF TR - $ 1.532,50
- RBD Palm Olein - CIF TR - $ 1.535
- RBD Palm Stearin - CIF TR - $ 1.525
- RBD Palm Kernel Yağı - CIF TR - $ 2.600
- Ham Palm Yağı - FOB Malezya - $ 1.485
- Rusya/Ukrayna menşeli ham ayçiçek yağı CIF Marmara/Mersin teslim - $ 1.420/ $1.430
- G. Amerika menşeli Ham degam Soya Yağı - FOB Arjantin - $ 1.500
- Opsiyonel menşeli Ham Degam Mısırözü yağı – CIF Marmara - $ 1.680
- Sızma Zeytinyağı - FOB İspanya - € 3,300
- Rusya menşeli 12,5 protein Ekmeklik Buğday - CIF Marmara - $ 335
- Rusya menşeli 13,5 protein Ekmeklik Buğday - CIF Marmara - $ 342
- Karadeniz menşeli 34 protein Ayçiçek Küspesi - CIF Marmara - $ 315
- 48 protein Arjantin menşeli Soya Küspesi - CIF TR - $ 580
- Buğday Kepeği - CIF Marmara - $ 189
İç Piyasa:
- Ayçiçek Tohumu (%40 yağlı) - Trakya teslim - 9.100 TL
- Buğday - Trakya teslim - 3.950 TL
- Ham Ayçiçek Yağı - Trakya/Bandırma/Ege/Çukurova - $ 19.300 ($1.430) / $1.450/ $ 1.440/ $ 1.445
- Rafine Ayçiçek Yağı - Trakya teslim – 21.000 TL
- Ham Kanola Yağı - Trakya teslim - Teklifisiz
- Ham Aspir Yağı - Bandırma teslim - Teklifisiz
- Ham Soya Yağı - Bandırma/Çukurova teslim - $ 1.500/ $ 1.470
- Ham Mısır Yağı - Güney Marmara teslim - $ 1.430
- Nötr Pamuk Yağı - Çukurova teslim - $ 1.550 (endikasyon)
- Rafinajlık Zeytinyağı (5 asit baz) - Ege teslim - 40.000 TL
- Sızma Zeytinyağı (Ayvalık) - 46.000 TL
- Sızma Zeytinyağı (Ege/Aydın) - 44.000 TL
- 28 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/Bandırma/İzmir/Çukurova teslim - 3.100 TL/ $ 270/ 3.270/ 3.300 TL
- 34-36 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/Bandırma/İzmir teslim - 4.050 TL/ $ 340/ $ 336
- Kanola küspesi - Bandırma teslim - $ 400
- Soya küspesi (%47 protein) - Bandırma/Çukurova teslim - $ 632
- Buğday Kepeği - Trakya teslim - 2.400 TL
- Keten küspesi - Bandırma teslim - Teklifsiz
- Aspir Küspesi - Bandırma teslim - $ 250
- Mısır küspesi - Bandırma teslim - $ 290
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