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Haftanın Başlıkları 
 

- Küresel borsalar yılın ilk haftasında karışık seyretti. 
 

- Ham petrol düşen stoklarla $86/varil seviyesinin üstünde. 
 

- Bu sabah Dolar/TL 13,497 - Borsa 2.095 - Faiz %23,30. 
 

- Trakya ham ayçiçek yağı $1.400/mt - İthal çekirdek CIF Marmara - $735/mt 
 

- Karadeniz menşeli spot Ham Ayçiçek Yağı $1.390/mt CIF Marmara - $1.400/mt Mersin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

artarak %1,5 geriledi. AB'de ise sanayi üretimi, Kasım ayında bir önceki aya göre %2,5 yükselirken, önceki 
yılın aynı dönemine göre sabit kaldı. Avrupa Biriliği ihracatı, Kasım ayında önceki yılın aynı dönemine göre 
%13,8 artarak €201,4 milyar, ithalatı da %37,6 yükselerek €209,7 milyara çıktı. Böylece AB’nin dış ticaret 
açığı €8,3 milyar oldu. Euro Bölgesi'nde ise ihracat, yıllık %14,4 yükselişle €225,1 milyar, ithalat da %32 
artışla €226,6 milyar oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, Kasım ayında €1,5 milyar olarak kayıtlara geçti. 
Öte yandan Kasım ayında İngiltere ekonomisi %0,9 büyüyerek pandemi öncesindeki büyüklüğünü ulaştı. 
2020 yılını %4,6 daralarak kapatan Alman ekonomisi de 2021 yılında, beklentilere paralel,  %2,7 büyüdü. 
Asya’da da endeksler karışık bir haftayı geride bırakırken Çin'de aralık ayında üretici fiyatları geçen yılın 
aynı dönemine göre, beklenenin altında, %10,3 yükseldi. Kasım ayında %2,3 olan ve yıllık tüketici fiyat 
artışı %1,5 oldu. Bugün ABD piyasaları Martin Luther King Jr. Günü nedeniyle kapalı olacak. 
 

Türkiye 
Geçen hafta Çarşamba günü dışında yine artışlar yaşayan İstanbul BİST100 %1,95 oranında değer artışı 
yaşadı ve Cuma akşamı haftayı 2.072,93 puan seviyesinde tamamladı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret 
Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat 
Kasım ayındaa geçen yıl aynı aya göre %33,7 artarak 21,5 milyar dolar, ithalat %27,3 artışla 26,9 miyar 
dolar oldu. Dış ticaret açığı %6,9 artarak 5,4 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Kasım 
2020'de %76,1 iken, bu yılın %79,9'a yükseldi. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Kasım 2021’de, bir 
önceki yılın aynı ayına göre %16,1 artarak 197.334 tona çıkarken, tavuk yumurtası üretimi yüzde %3,9 
düşerek 1,6 milyar adede geriledi. Piyasada, enflasyon beklentilerinde yükseliş eğilimi devam 
ediyor. Merkez Bankası'nın Ocak ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde bu yılki enflasyon beklentisi 
%29,75'e yükseldi. Geçen ay %2,99 olan Ocak ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde %6,45'e çıktı. 
Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise %29,75 oldu. Katılımcıların yıl sonu Dolar/TL beklentisi 16,13 olurken, 12 
ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 15,56'dan 16,85'e çıktı. Bir önceki anket döneminde 11,2 milyar dolar 

Sermaye Piyasaları 
Geçtiğimiz hafta küresel borsalar yine oldukça karışık bir görüntü 
verirken ABD endeksleri yine geriledi, ülke endeksleri kendi 
dinamikleriyle bir yön bulmaya çalıştı. ABD'de 8 Ocak ile biten 
haftada işsizlik ücreti başvuruları 230 bin ile beklentilerin üzerinde 
gelerek Kasım'dan bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi. 
ABD’de yayınlanan Fed'in Ocak ayı "Bej Kitap" raporunda ABD’de 
ekonomik faaliyetin 2021'in son haftalarında ılımlı hızda büyüdüğü 
belirtildi. Raporda, devam eden tedarik zinciri sorunları ve iş gücü 
sıkıntısı nedeniyle büyümenin kısıtlanmaya devam ettiği aktarıldı. 
Ülkede üretici fiyatları geçen ay beklenenden az %0,2 arttı. Üretici 
fiyatları, yıllık bazda %9,7 artarak tarihi rekor seviyedeki yükselişini 
sürdürdü. Avrupa’da borsalar genellikle gerilerken AB'de işsizlik 
oranı, Kasım ayında %6,5'e geriledi. Euro Bölgesi'nde ise işsizlik 
%7,2'ye düştü.  AB ve Euro  Bölgesi  Kasım ayı sanayi üretimi %2,3 

Geçen Hafta Borsalar 
New York S&P 500       -%0,3 
NY Dow Jones Sanayi     -%0,9 
 

Avrupa Stoxx 600       -%1,1 
Londra FTSE 100        %0,8 
Frankfurt DAX        -%0,4 
Paris CAC 40        -%1,1 
 

MSCI AC Asya Pasifik      %2,4 
Tokyo Nikkei 225       -%1,2 
Shanghai Kompozit        -%1,6 
Hong Kong Hang Seng     %3,8 
 

İstanbul BIST 100        %2,0 
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olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 7,9 milyar dolara inerken, gelecek yıl cari işlemler 
açığı beklentisi 11,5 milyar dolar oldu. Gayrisafi Yurt içi Hasıla büyüme beklentisi %4,1'den %3,9'a 
gerilerken, gelecek yıl büyüme beklentisi ise %4,2 oldu. Döviz cephesinde Dolar/TL, hafta boyu %1 kadar 
gerileyerek Cuma akşamı haftayı 13,52 seviyesinde; Euro/TL ise 15,43 seviyesinde kapattı. Tahvil-bono 
piyasasında, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi geçen hafta gerileyerek Cuma akşamı %23,30 
seviyesinden kapandı. 
 

Emtialar ve Petrol 
Geçtiğimiz hafta ham petrol, Covid-19 Omicron varyantı paniğinin durulmasıyla yeniden artışa gerçerken 
ABD ham petrol stoklarının azalması artışlarda etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon Kurumu EIA, ülke ticari 
ham petrol stoklarının geçen hafta 4,6 milyon varil (%1,1) azalarak 413,3 milyon varile gerilediğini açıkladı. 
Piyasa beklentisi, stokların 1,95 milyon varil azalacağı yönündeydi. Kıymetli metallerden Altın, geçen hafta 
borsalardaki karışıklıkla artış yaşayarak Cum akşamı Londra’da haftayı $1.815,6/onz seviyesinde 
tamamladı. Altın, Covid-19 salgını etkisinden kurtulan dünyada 2021 yılını ise %4 kadar gerileyerek 
tamamlamıştı. Aşağıdaki grafik 2021 yılı boyunca, spot altın fiyatının, Londra LME borsasındaki gelişimini 
gösteriyor.  

 
Baz metallerden Bakır geçen hafta, tedarikteki sıkışıklıkla Ekim ayından bu yana en büyük haftalık atışını 
(%3) yaşayarak Cuma akşamı Londra LME borsasında haftayı $9.900/mt seviyesinde tamamladı. 
Aluminyum da, haftalık %2,5 kadar bir sıçrama yaşamış oldu. Çinko geçen hafta gerileme yaşarken yüksek 
enerji fiyatlarıyla tadarikteki düşüşün stokları eritmesiyle Nikel fiyatı, Cuma günü 2011 yılından bu yana en 
yüksek seviyesine sıçradı ve haftalık %8,3 gibi bir artış yaşamış oldu. Geçen hafta yayınlanan bir 
“CreditSights” raporuna göre baz metal fiyatları 2022 yılında da pandemi öncesi seviyelerinin üstünde 
seyredecek. 19 emtianın sepet endeksi Thomson Reuters/Jefferies CRB, ham petrol ve baz metallerin 
etkisinde hafta bazında %2,3 oranında daha sıçrama yaşayarak Cuma akşamı haftayı 261 puan 
seviyesinin hemen altında tamamladı. ICE Brent ham petrolü, hafta bazında %5,3 daha sıçrama yaşayarak 
Cuma günü Londra’da haftayı $86,06 varil fiyatı seviyesinde tamamladı. WTI Amerikan hafif ham petrol de, 
ABD stoklarındaki gerilemeyle hafta bazında %6,2 daha sıçrama tyaşayarak Cuma günü New York’ta 
haftayı $83,82 varil fiyatından tamamladı. Bu sabah uzak doğu piyasalarında ham petrol, yatay bir seyirle 
açıldı. 
 

Tarım Emtiaları ve Chicago 
Geçtiğimiz hafta tarım emtiaları USDA raporu öncesi yapılan kar satışları ve daha sonra da raporla birlikte 
genellikle gerilemeler yaşadı. Çarşamba günü yayınlan USDA WASDE Ocak ayı stok ve mahsul raporu 
buğday açısından gevşek, mısır açısından nötr-gevşek ve soya açısından da nötr-sağlam arası algılanırken 
soya ve soya yağı geriledi ancak küspede artış yaşandı. USDA raporunda, özellikle Brezilya’nın soya 
üretimi, beklentiler doğrultusunda 144 milyon tondan 133 milyon ton olarak aşağı düzeltilirken ve mısır 
üretimi de 115 milyon ton olarak aşağı çekildi. Arjjantin soya üretimi de 3 milyon ton aşağı düzeltilerek 46,5 
milyon ton olarak verildi. Aşağıdaki tablo, USDA Ocak ayı raporuna göre Güney Amerika mahsullerinin son 
durumunu gösteriyor. 
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Öte yandan Buenos Aires Borsası Arjantin’de soya mahsulünün, ancak %31’inin durumunu, iyi olarak 
verirken ülke soya üretimi tahminini 1 ay önceki 56 milyon tondan 48 milyon tona indirdi. USDA, Ocak ayı 
raporunda ABD soya ve mısır stoklarını da aşağı düzeltirken buğday stoklarını ise 2,5 milyon ton olarak 
artış tahmin etti. Aşağıdaki tablo USDA Ocak ayı bitiş stok tahmin rakamlarını gösteriyor. 
 

 
 
 

USDA raporuna göre küresel soya ve mısır bitiş stokları gerilerken buğday stoklarında artış olacak. 
Aşağıdaki tablo Ocak ayı raporu dünya bitiş stoklarını Aralık ayı raporu ve piyasa beklentileriyle 
karşılaştırmalı olarak gösteriyor.   
 

 
 

Güney Amerika’daki geçen hafta sonu yağışlar gerçekleşirken hafta sonu öncesi soya, beklentilerle birlikte 
borsada geriledi. Chicago’da buğday fiyatı USDA raporuyla gerilerken Karadeniz piyasasında buğday 
fiyatları genellikle sabit kaldı. Öte yandan Londra’da yerleşik Uluslararası Hububat Konseyi IGC, dünya 
buğday üretimi tahminin 777 milyon tondan 781 milyon ton olarak yukarıya düzeltti. Tahmindeki artış 3,5 
milyon ton artırılan, 35,5 milyon ton Avustralya buğday üretiminden kaynaklanıyor. IGC, dünya mısır 
üretimini ise bir önceki tahmininden 5 milyon ton eksiğiyle 1,207 milyar ton olarak verdi. Eksiklik, 5 milyon 
ton kadar gerileyen Brezilya üretiminden kaynaklanıyor. Uluslararası ticarette geçen hafta Irak, 150.000 ton 
Avustralya menşeli ekmeklik buğday alımınını $447/mt CFR fiyatından Viterra firmasından yaptı. Chicago 
vadeli işlemler ticaret borsası CBOT’de, yakın kontrat Ocak ayı teslimatlı soya fasulyesi, haftalık %3,20 
fiyat gerilemesi yaşayarak, Cuma akşamı haftayı 1.356,6 cent/buşel seviyesinde tamamladı. Yakın kontrat 
Ocak ayı teslimatlı soya küspesi ise haftalık %2,65 daha fiyat artışı yaşadı ve Cuma akşamı haftayı 
$445/ton fiyatından tamamladı. Ocak ayı teslimatlı yakın kontrat soya yağı ise, ham petrol desteğine 
rağman, haftalık %0,82 gerileme yaşayarak Cuma akşamı haftayı 58,15 puan ($1.282/ton) seviyesinde 
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kapattı. Chicago’da geçen hafta yakın kontrat buğday, gevşek USDA raporuyla %2,24 daha gerileme 
yaşarken mısır da %1,71 fiyat düşüşü yaşamış oldu. Bugün ABD piyasaları Martin Luther King Jr. Günü 
münasebetiyle kapalı olacak. 
 

Palm Yağları 
Geçtiğimiz hafta ortası palm yağları, Covid-19 kaynaklı iş gücü sorunları sonucu üretimdeki gerilemeyle, 
borsada tüm zamanların en yüksek seviyesinden gerilerken hem borsada hem de nakit piyasasında fiyat 
artışları yaşandı. Geçen hafta Perşembe günü bir sektör konfransında konuşan bir MPOC yetkilisi, 
Hindistan’da yerel mahsulün iyi olması nedeniyle ülke bitkisel yağ ithatının %2 oranında düştüğüne dikkat 
çekerken en büyük darbeyi palm yağlarının aldığını ve vergi düşürülmesi nedeniyle soya ve ayçiçek yağı 
ithalatına kayıp verdiklerini anlattı. Kuala Lumpur Bursa Malaysia Derivatives borsası BMD’de, benchmark 
Mart ayı teslimatlı ham palm yağı kontratı hafta bazında %2,68 veya 131 ringgit daha fiyat sıçraması 
yaşayarak Cuma akşamı haftayı, 5.127 ringgit ($1.227,44/mt) seviyesinde tamamladı. Ağaşıdaki grafik 
2021 yılı boyunca Kuala Lumpur Bursa Malaysia Derivatives borsasında “benchmark” ham palm yağı 
kontratı fiyatının ringgit cinsinden gelişimini gösteriyor.  

 
 

Uluslararası gözetmenlik kuruluşu ITS Intertek, 1-15 Ocak tarihleri arasında Malezya’nın toplam palm yağı 
ihracatını, bir önceki ay aynı döneme göre %44,8 çöküşle, 426.111 ton olarak verdi. Öte yandan Malezya 
hükümeti ham palm yağı ihracatına uyguladığı gümrük vergisini Şubat ayı için de %8 olarak tutacağını 
açıkladı. Geçen hafta Malezya nakit piyasasında, Ocak ayı yüklemeli spot RBD Palm Yağı $25/mt daha 
fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı haftayı $1.332,50/mt FOB Malezya limanları seviyesinde kapatırken 
Ocak ayı yüklemeli spot RBD Palm Olein de $25/mt fiyat artışı yaşayarak $1.335/mt FOB seviyesinde 
kapattı. Bugün Kuala Lumpur BMD borsasında, “yeni benchmark” Nisan ayı teslimatlı ham palm yağı 
kontratı Cuma akşamına göre 49 ringgit fiyat artışı ile 5.004 puan seviyesinde seyrediyordu. 
 

Kanola Kompleksi 
Geçtiğimiz hafta hem kanola, hem de kolza komplekslerinde borsada büyük satışlarla ciddi fiyat 
düzeltmeleri yaşanırken fiyatlar da rekor seviyelerden geri döndü. Piyasadaki aşırı düşüşün önemli 
nedenlerinden beri dünyanın en büyük palm yağı üreticisi Endonezya’nın %40 palm yağı harmanlı biyodizel 
üretimini deneyeceği yönündeki haberlerdi. Kanada Winnipeg ICE borsasında, yeni yakın kontrat Mart ayı 
teslimatlı kanola tohumu, Cuma akşamı haftayı Can$979/ton fiyatından tamamladı. ICE Euronext MATIF 
borsasında ise, yakın kontrat Şubat ayı teslimatlı kolza tohumu hafta bazında €58/mt fiyat çöküşü 
yaşayarak bir hafta önceki rekor seviyelerden Cuma akşamı haftayı €770/mt fiyatından tamamladı. Avrupa 
nakit piyasasında, Montoir fabrika teslimatlı spot kolza tohumu €710/mt fiyatından gösterilirken Kuzeybatı 
Avrupa limanları Şubat ayı yüklemeli spot ham kolza yağı, hafta bazında €110/mt fiyat çöküşü yaşadı ve 
Cuma akşamı €1.650/mt seviyesinden gösterildi. Mart-Nisan ayları yükelemeli vadeli ham kolza yağı nakit 
fiyatı da geçen hafta boyu €80/mt çöküşle Cuma akşamı €1.570/mt seviyesinden kote edildi. Ukrayna 
menşeli Şubat ayı yüklemeli spot kolza tohumu da geçen hafta $45/mt kadar fiyat çöküşü yaşayarak Cuma 
akşamı $840/mt seviyesinden gösterildi. 
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Ayçiçek Kompleksi 
Geçtiğimiz hafta ayçiçek kompleksi Karadeniz ülkelerindeki Noel tatili sonrası yükselerek geri dönüş 
yaparken piyasaya destek, büyük oranda palm yağlarından geldi. Geçen hafta Ukrayna’da ayçiçek tohumu 
fiyatları fabrika teslim 19.700-21.700 Grivna ($700-770/mt) aralığına yükseldi. Rusya, ham ayçiçek yağına 
uyguladığı gümrük vergisi fonunu, Ocak ayındaki $280,80/mt’dan; Şubat ayı için $251,40/mt seviyesine 
çekti. Öte yandan geçen hafta yayınlanan WASDE stok ve mahsul raporunda USDA Ukrayna için ayçiçek 
üretimini 17.5 milyon tonda sabit bırakırken Rusya üretimini de 15,5 milyon ton olarak sabit tuttu. Az 
hareketli Karadeniz nakit piyasasında, Ukrayna menşeli spot Şubat ayı yüklemeli spot ham ayçiçek yağı, 
haftalık $25/mt fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı $1.350/mt FOB fiyatından gösterilirken; Rusya menşeli 
Şubat ayı yüklemeli spot ayçiçek yağı da, haftalık $25/mt artışla Cuma akşamı $1,350/mt FOB fiyatından 
kote edildi. Romanya/Bulgaristan menşeli ayçiçek tohumu kotasyonları kalarak Cuma akşamı $695/mt FOB 
seviyesinde yer aldı. 
 

İç Piyasa 
Geçtiğimiz hafta Trakya ayçiçek tohumu fiyatı sabit kalan kurla 9.000 TL/mt seviyesinden geçilirken ham 
yağ talebi iyice geriledi. Geçen haftanın en önemli gelişmesi Karadeniz ülkelerinden gelen ayçiçek 
gemilerine gelen “yağ oranı şoku” oldu. Gelen gemilerden alınan numuneler İstanbul ve Bursa devlet 
laboratuvarılarına analize gönderilmeye başlanırken laboratuvarlar aşırı düşük yağ oranları tespit edince 
devlet tarafında malların çerezlik olabileceği kuşkuları uyandı. Yapılan analizler muhtemelen yanlış olmakla 
birlikte yaşanan gecikmeler, sektörde büyük sorun yaşanmasına neden oluyor. Trakya’da ham ayçiçek yağı 
19.000 TL/mt seviyesinden okunerken alıcı tarfında talep iyiice geriledi. Tüm limanlara ard arda ham 
ayçiçek yağı gemileri de geşlmeye devam ediyor. Raf tarafında da talep Aralık ayındaki yoğun tüketici 
alımıyla gerilerken rafinatörler ağırlıkl olarak 4 litre ambalajlı ayçiçek yağı üretimine yöneldi. Private label 5 
litre ayçiçek yağı fiyatı geçen hafta da 109 TL seviysinden geçildi. 
 

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayı için Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı. 
Buna göre, endekste artış %12,51 ve 12 aylık ortalamalara göre yıllık %23,73 olarak gerçekleşti. Sektörler 
özelinde önceki aya göre ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %5,49, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde 
%6,95, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %12,91 artış oldu. Aralık ayında canlı hayvanlar ve 
hayvansal ürünlerde %10,6, ço yıllık bitkisel ürünlerde yüzde%11,71, tek yıllık bitkisel ürünlerde %15 artış 
olarak kayıtlara geçti. 
 

Bugünkü kur ile, ithal çekirdekten maliyet $1.492/mt; ithal ham yağdan maliyet ise $1.405/mt oluyor. 
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Cuma akşamı gördüğümüz ton başına endikatif fiyatlar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AgriPro Limited 
 

Uluslararası: 
- Karadeniz menşeli Ayçiçek tohumu (%44 baz) - CIF Marmara - $ 735 
- Bulgaristan menşeli Ayçiçek tohumu (%43 baz) - DAP Kapıkule - Teklifsiz 
- Karadeniz menşeli Kanola tohumu (%42 baz) - CIF Marmara - $870 
- ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 607 
- Brezilya Soya Fasulyesi - CIF TR - $ 616 
- Ukrayna Soya Fasulyesi - CIF Marmara - $ 605 
 

- RBD Palm Yağı - CIF TR     - $ 1.382,50 
- RBD Palm Olein - CIF TR    - $ 1.385 
- RBD Palm Stearin - CIF TR - $  1.390 
- RBD Palm Kernel Yağı - CIF TR - $ 2.540 
- Ham Palm Yağı - FOB Malezya - $ 1.405 
 

- Rusya/Ukrayna menşeli ham ayçiçek yağı CIF Marmara/Mersin teslim - $ 1.390/ $1.400 
- G. Amerika menşeli Ham degam Soya Yağı - FOB Arjantin - $ 1.340 
- Opsiyonel menşeli Ham Degam Mısırözü yağı - ex-tank Bandırma - $ 1.475 (ihraç kayıtlı) 
- Sızma Zeytinyağı - FOB İspanya - € 3,420 
 

- Rusya menşeli 12,5 protein Ekmeklik Buğday - CIF Marmara - $ 343 
- Rusya menşeli 13,5 protein Ekmeklik Buğday - CIF Marmara - $ 350 
- Karadeniz menşeli 34 protein Ayçiçek Küspesi - CIF Marmara - $ 310 
- 48 protein Arjantin menşeli Soya Küspesi - CIF TR - $ 520 
- Buğday Kepeği - CIF Marmara - $ 200 
 

İç Piyasa: 
- Ayçiçek Tohumu (%40 yağlı) - Trakya teslim - 9.000 TL 
- Buğday - Trakya teslim - 4.150 TL 
 

- Ham Ayçiçek Yağı - Trakya/Ege/Çukurova - 19.000 TL ($ 1.400)/ $ 1.420/ $ 1.410 
- Ham Kanola Yağı - Trakya teslim - Teklifisiz 
- Ham Aspir Yağı - Bandırma teslim - Teklifisiz 
- Ham Soya Yağı - İzmir teslim - $ 1.400 
- Ham Mısır Yağı - Güney Marmara teslim - $ 1.415 
- Nötr Pamuk Yağı - Çukurova teslim - Teklifsiz 
- Rafinajlık Zeytinyağı (5 asit baz) - Ege teslim - 39.000 TL 
- Sızma Zeytinyağı (Ayvalık) - 45.000 TL 
- Sızma Zeytinyağı (Ege/Aydın) - 44.000 TL  
 

- 28 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/İzmir/Çukurova teslim - 3.400 TL/ $ 265/ $ 260 
- 34-36 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/İzmir teslim - 4.100 TL/ $ 330 
- Kanola küspesi - Bandırma teslim - $ 400 
- Soya küspesi (%47 protein) - Kamyon üstü Bandırma - $ 560 
- Keten küspesi - Bandırma teslim - Teklifsiz 
- Aspir Küspesi - Bandırma teslim - $ 250 
- Mısır küspesi - Bandırma teslim - $ 300 
 

© 2022 AgriPro. Tüm hakları saklıdır. 
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 0392 815 5130  e-mail info@agripro.com.tr 


