Haftanın Başlıkları
-

Dünya borsaları savaşın şiddetle sürmesiyle gerilemeye devam etti.

-

Ham petrol tarihte en büyük haftalık sıçramasıyla son 13 yılın zirvesinde.

-

Bu sabah Dolar/TL 14,815 - Borsa 2.074 - Faiz %25,05.

-

Trakya ham ayçiçek yağı 32.000 TL/mt - İthal çekirdek CIF Marmara - Teklifsiz.

-

Karadeniz menşeli spot Ham Ayçiçek Yağı - CIF Marmara - $ 2.250/mt (endikatif)

Sermaye Piyasaları
Geçen Hafta Borsalar
Geçtiğimiz hafta küresel borsalar karışık bir seyir izlerken
New York S&P 500
-%2,9
Ukrayna’da Rusya işgali tüm şiddetiyle devam etti. ABD borsaları
NY Dow Jones Sanayi -%1,8
savaşın etkisiyle üst-üste ikinci haftayı da kayıplarla geride
bırakırken ülkede enflasyon Şubat ayında beklenenin üstünde,
Avrupa Stoxx 600
%1,9
%0,8, yıllık TÜFE ise %7,9 artış ile 1982'den bu yana kaydedilen en
Londra FTSE 100
%2,4
büyük artışı gösterdi. ABD Hazine Bakanı Yellen, Rusya'nın
Frankfurt DAX
%4,1
Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle enflasyonun bu yıl "rahatsız
Paris CAC 40
-%2,7
edici" düzeyde yüksek kalmasının beklendiğini söyledi. Yellen,
MSCI AC Asya Pasifik -%5,9
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ise çok fazla belirsizlik olduğunu
Tokyo Nikkei 225
-%3,2
belirtti. Avrupa’da borsalar 3 haftanın ardından genellikle yükselirken
Shanghai Kompozit
-%0,1
AB'de mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla, geçen
Hong Kong Hang Seng -%6,2
yılın 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,4, önceki yılın aynı
çeyreğine göre de %4,8 arttı. Euro Bölgesinde ekonomi, 2021'in son
İstanbul BIST 100
%3,2
çeyreğinde %0,3, 2020'nin aynı dönemine göre de %4,6 yükseldi.
Böylece, 2021 yılı genelinde AB ve Euro Bölgesi ekonomisi %5,3 büyümüş oldu. ECB Başkanı Christine
Lagarde, faiz toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, büyüme beklentisini savaş nedeniyle aşağı yönlü revize
ettiklerini söyledi. Makro gösterge tahminlerini bir sonraki toplantıda değiştirmesi beklenen ECB, savaş
nedeniyle erken hamle yapmış oldu. 2022 için GSYH büyüme tahmini %4,2'den %3,7'ye çekildi. Öte
yandan İngiltere'de tüketici harcamaları Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla Şubat ayında artış gösterdi.
Barlaycard tarafından derlenen verilere göre, Şubat ayında tüketici harcamaları pandemi öncesine, Şubat
2020'ye göre %13,7 artış gösterdi. Ocak ayında ise harcamalar 2020'nin aynı dönemine göre %7,4
yükselmişti. Öte yandan Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere 14-18
Mart'ta da devam edilmeyeceği belirtildi. Rus rublesinin Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından
dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı. Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana
işlemlere kapanmıştı. Asya’da da endeksler gerilemeye devam ederken ABD’den yapılan açıklamada Çinli
şirketlerin Rusya’ya ABD kısıtlamalarını göz ardı etmeleri halinde Amerikan ekipmanlarına ve yazılımlarına
erişimi kaybetme riskiyle karşılaşabileceklerini açıklandı. Rusya'nın, ABD'nin yaptırımları ve ihracat
kontrollerini aşmak için diğer ülkelerle arayış halinde olacağına işaret edilirken Rusya'ya tedarik sağlamaya
devam eden Çinli şirketleri ağır cezalara maruz kalacağı konusunda uyarıldı. Savaşla dalgalanan
piyasalarda gözler bu hafta başta Fed olmak üzere, merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı. Kritik
haftada; 16 Mart'ta Fed, 17 Mart'ta TCMB ve BoE, 18 Mart'ta ise BoJ faiz kararlarını duyuracak.
Türkiye
Geçen hafta Perşembe günü dışında artışlar yaşayan İstanbul BİST100 endeksi; hafta bazında %3,17
oranında artış yaşayarak Cuma akşamı haftayı 2.053,85 puan seviyesinde tamamladı. Türkiye İstatistik
Kurum TÜİK, Ocak ayı için iş gücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre, işsiz sayısı 2022 yılı Ocak ayında
bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek
%11,4 seviyesinde gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre
değişim göstermeyerek %21,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %18,4, kadınlarda ise
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%27,6 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 43 bin kişi
azalarak 29 milyon 910 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %46,5 oldu. Bu oran erkeklerde
%63,8 iken kadınlarda %29,7 olarak gerçekleşti. Yine TÜİK verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış
hacmi Ocak ayında bir önceki aya göre %1,5 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %7,9 arttı. Aynı
ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %15,8 artarken, otomotiv
yakıtı satışları %0,4 azaldı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv
yakıtı hariç) yüzde 2,1, otomotiv yakıtı satışları %2,6 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları %0,4 arttı.
Merkez Bankası Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Buna cari yıl sonu tüketici
enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde %34,06 iken, bu anket döneminde %40,47 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %24,83 iken, bu anket döneminde %26,43'e
yükseldi. Döviz cephesinde Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle diğer gelişmekte olan para birimleri ile birlikte
sıçrayan Dolar/TL haftalık %3,87 daha sıçrayarak Cuma akşamı haftayı 14,765 seviyesinde; Euro/TL ise
kısmen sıçrayarak 16,138 seviyesinde haftayı tamamladı. Tahvil-bono piyasasında, 2 yıllık gösterge tahvilin
bileşik faizi geçen hafta da sıçrayarak Cuma akşamı %25,05 seviyesinden kapandı.
Emtialar ve Petrol
Geçtiğimiz hafta savaş nedeniyle başlayan ham petroldeki önlenemez fiyat artışı bir nebze durulurken
ABD’nin OPEC+ ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan üzerindeki üretimi artırma baskısı sürüyor. Birleşik
Arap Emirlikleri’nin Rusya’dan boşalan üretimi artırmak için OPEC ülkelerini “iknaya” çalışacağı
açıklamasıyla ham petrol uluslararası piyasalarda gerilemeye başladı. Geçen hafta Çarşamba günü
OPEC+ tarafından yapılan açıklamada Nisan ayında birliğin üretimi günlük 400 bin varil atıracağı duyuruldu
ancak bu günlük 10 milyon varil Rusya üretiminin çok küçük bir kısmına denk geliyor. Öte yandan ABD
Enerji Enformasyon EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,9 milyon varil (%0,5) azalarak
yaklaşık 411,6 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 833 bin varil azalacağı
yönündeydi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon 500 bin
varil (%0,4) azalışla 577,5 milyon varile geriledi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları, 1,4 milyon
varil (%0,6) azalışla 244,6 milyon varil oldu.
Kıymetli metallerden Altın haftalık %0,9 daha fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı LME borsasında haftayı,
$1.980,90/onz seviyesinde kapattı. Baz metallerden bakır, Karadeniz’deki savaşın ekonomileri
yavaşlatacağı endişesiyle haftalık %3,07 düşerek haftayı $10.145/mt fiyatından tamamladı. Aluminyum da
haftalık %9,82 düzeltme yaşayarak haftayı $3.472/mt fiyatından kapattı. Aluminyum 2022 yılı içinde geçen
yaklaşık 2,5 ayda %20 kadar fiyat artışı yaşamış oldu. Geçen haftanın artış rekortmeni Nikel’de ise LME
bosasında ticaret, astronomik artışın ardından durduruldu. Aşağıdaki grafik son 20 yılda nikel fiyatındaki
gelişimi gösterşiyor. Geçen hafta nikel tarihin en yüksek fiyat seviyesine çıkıp LME borsasında ticarete
kapatılmıştı.

Çinko da haftalık gerileme yaşarken 3-aylık çinko $3,815/mt fiyatından haftayı tamamladı. 19 emtianın
sepet endeksi Thomson Reuters/Jefferies CRB geçen hafta ham pettoldeki düzeltme ile %1,6 gerileme
yaşayarak Cuma akşamı haftayı 314 puan seviyesinin hemen altında tamamladı. ICE Brent ham petrolü,
hafta bazında %3,9 oranında düşerek Cuma akşamı Londra’da haftayı $112,67 varil seviyesinde
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tamamladı. ABD WTI hafif ham petrolü de, hafta bazında %5,5 gerileme yaşayarak Cuma akşamı New
York’ta haftayı $109,33 varil fiyatından tamamladı. Bu sabah uzak doğu piyaslarında ham petrol Cuma
akşamına göre %4 kadar daha düşüşle $105/varil seviyesi civarında seyrediyordu.
Tarım Emtiaları ve Chicago
Geçtiğimiz hafta da tarım emtiaları savaş atmosferi içinde sağlamlığını sürdürürken piyasaların gözü Mart
ayı USDA WASDE stok ve mahsul raporuna çevrilmişti. USDA raporu genellikle gevşek olarak algılanırken
USDA, küresel buğday stoklarını beklentilerin 2,2 milyon ton üstünde, 281,5 milyon ton olarak verdi. Rusya
ve Ukrayna’nın sezonluk buğday ihracatı USDA tarafından 7 milyon ton aşağı çekilirken Avustralya ihracatı
artırıldı, Ukrayna sezon mısır ihracatı 6 milyon ton düşürüldü ve bu miktar ABD’ye verildi. USDA, Rusya
buğday üretimini de 0,342 milyon ton aşağı çekerek 75,158 milyon ton olarak verdi, Ukrayna üretimini ise
33 milyon tonda sabit bıraktı. USDA dünya soya bitiş stoklarını da 2,87 milyon ton aşağı çekerek 89,96
milyon ton olarak verirken raporda Breziya soya üretimi 7 milyon ton aşağı düzeltilerek 127 milyon ton
olarak tahmin edildi, Arjantin üretimi de 1,5 milyon ton azaltılarak 43,5 milyon ton olarak kayda geçti.
Brezilya devlet kurumu CONAB ise ülke soya üretimini 122,7 milyon ton olarak 1,5 milyon ton aşağı
düzeltti. Aşağıdaki tablo USDA Mart ayı WASDE raporunun, piyasa baklentisi ve Şubat ayı raporuyla
karşılaştırmalı olarak grafik bir özetini gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta bitkisel yağlardaki yangın artarak devam etti. Bir aya yaklaşan bir süredir Karadeniz’den
herhangi bir ayçiçek yağı sevkiyatı yapılmamasıyla tüm bitkisel yağ ve yağlı tohumlarda astronomik fiyat
artışları yaşanıyor. Aşağıdaki IGC grafiği, 1 Şubat 2022 tarihinden başlayarak 4 ana bitkisel yağ FOB
fiyatlarındaki fiyat artışlarını gösteriyor.
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Bitkisel yağ fiyatları tüm düyada emsalsiz seviyeler sıçrarken Karadeniz limanlarında deniz ticareti durmaya
devam ediyor. Diğer yandan da, buğdayda hemen hemen tamamen Ukrayna ve Rusya’ya bağımlı olan
yoksul Afrika ve Güney Asya ülkelerinde gıda güvenliği büyük bir tehdit altında. Küresel tarım ve gıda
uzamanları Birleşmiş Milletler’den konu hakkında herhangi bir acil durum açıklamasının gelmemesini
hayretle karşılarken özellikle yoksul dünya büyük bir insani felaketin eşiğine gelmiş durumda.
Uluslararası ticarette, geçen hafta Cezayir, 600.000 ton opsiyonel menşeli ekmeklik buğday alımını
$485/mt CFR fiyatı ile 1-30 Nisan yüklemli olarak yaptı. Alım, bir önceki haftadaki TMO ihalesine göre ton
başına $80 kadar bir fiyat artışına işaret ediyor.
Chicago vadeli işlemler ticaret borsası CBOT’de, yakın kontrat Mart ayı teslimatlı soya fasulyesi, hafta
bazında %0,86 daha fiyat artışı yaşayarak Cuma akşamı haftayı 1.690.6 cent/buşel seviyesinde tamamladı.
Yakın kontrat Mart ayı teslimatlı soya küspesi ise haftalık %5,16 daha sıçramayla Cuma akşamı haftayı
$493,1/ton fiyatından tamamladı. Mart ayı teslimatlı yakın kontrat soya yağı da, haftalık %7 daha fiyat
sıçraması yaşayarak Cuma akşamı haftayı 82,18 puan ($1.812/ton) seviyesinde kapattı. Chicago’da geçen
hafta yakın kontrat buğday, USDA rapruyle birlikte %19,4 fiyat düzeltmesi yaşarken mısır ise hafta bazında
%1,1 kadar daha fiyat artışı yaşamış oldu. Bugün ABD gece ticaretinde Mart ayı yakın kontrat soya
fasulyesi, Cuma akşamına göre yine 14,2 puan artışla, 1.705 cent/bu seviyesinde seyrediyordu.
Palm Yağları
Geçtiğimiz hafta palm yağları, Karadeniz’de süren savaşın ayçiçek yağı tedariğini tamamen durdurmasıyla,
fiyat artışına devam ederken, Salı ve Cuma günleri keskin düzeltmeler yaşadı ancak buna rağmen haftayı
yine artışla tamamladı. Böylece palm yağları son 3 haftada %20 kadar, 2022 yılı başında bu yana ise tam
%42,6 fiyat artışı yaşamış oldu. Kuala Lumpur Bursa Malaysia Derivatives borsası BMD’de, benchmark
Mayıs ayı teslimatlı ham palm yağı kontratı hafta bazında %6,92 veya 436 puan daha sıçrama yaşayarak
Cuma akşamı haftayı 6.710 ringgit ($1.600,67/mt) seviyesinde tamamladı. Geçen hafta yayınlanan MPOB
alık raporuna göre, Şubat ayı sonu itibarıyla Malezya’nın toplam palm yağı stokları, bir öceki aya göre %2
gerileyerek 1,52 milyon tona indi, ülkede üretim %9,26 düşerek 1,137 milyon tona geriledi ve ülkeden
ihracat %5,32 gerileyerek 1,1 milyon tona düştü. Aşağıdaki Palm Oil Analytics tablosu Mart ayı MPOB
raporunu özet olarak gösteriyor.

Öte yandan uluslararası kargo gözetmenlik firması ITS Intertek 1-10 Mart tarihleri arasında Malezya’nın
toplam palm yağı ihracatının, Şubat ayı aynı dönem göre %17,7 artışla 374.472 ton olarak gerçekleştiğini
açıkladı. Malezya nakit piyasasında, Mart ayı yüklemeli spot RBD Palm Yağı hafta bazında $155/mt daha
fiyat sıçraması yaşayarak Cuma akşamı haftayı $1.912,50/mt FOB Malezya limanları seviyesinde kapattı.
Spot RBD Palm Olein de haftalık $155/mt haftalık sıçrama yaşayarak $1.915/mt FOB seviyesinden haftayı
kapattı. Bugün Kuala Lumpur BMD borsasında, benchmark Mayıs ayı teslimatlı ham palm yağı kontratı,
Cuma akşamına göre 486 ringgit ($115/mt) fiyat çöküşüyle 6.224 puan seviyesinde seyrediyordu.
Kanola Kompleksi
Geçtiğimiz hafta hem Kanada kanola kompleksi, hem de Avrupa kolza kompleksi Karadeniz’de savaş ve
ayçiçek tohum ve yağ tedariğinin tamamen durması ve dolayısıyla küresel bitkisel yağ arzının daralmasıyla
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yine ciddi fiyat artışları yaşadı. Kanada Winnipeg ICE borsasında, yakın kontrat Mart ayı teslimatlı kanola
tohumu, Can$56,40/ton fiyat sıçraması yaşayarak Cuma akşamı haftayı Can$1139,10/ton seviyesinde
tamamladı. Aşağıdaki ICE grafiği sezonun başladığı Ekim ayından bu yana Winnipeg borsasında kanola
tohumunun fiyat gelişimini gösteriyor.

ICE Euronext MATIF borsasında da, yakın kontrat Mayıs ayı teslimatlı kolza tohumu haftalık €84,25/mt
daha fiyat uçuşu yaşayarak Cuma akşamı haftayı €904,75/mt fiyatından tamamladı. Avrupa nakit
piyasasında da, FOB Fransa spot kolza tohumu haftalık €80/mt fiyat sıçraması yaşayarak Cuma akşamı
€908/mt fiyatından gösterilirken Kuzeybatı Avrupa limanları Mart ayı yüklemeli spot ham kolza yağı, hafta
bazında tam €170/mt daha fiyat uçuşu yaşayarak Cuma akşamı €2.000/mt FOB seviyesinden gösterildi.
Karadeniz menşeli (Romanya) Mart ayı yüklemeli spot kolza tohumu ise Cuma akşamı $990/mt FOB
seviyesinde endike edildi.
Ayçiçek Kompleksi
Geçtiğimiz hafta ayçiçek kompleksinde ticaret yine durağan geçilirken Karadeniz limanları tamamen kapalı
olmaya devam ediyor ancak DAP bazlı Ukrayna menşeli soya “batı sınırı” ticaretinin kısmen başladığını
işitiyoruz. Öte yandan Sırbistan hükümeti ülkeden hububat, un ve bitkisel yağ ihracatını tamamen
yasakladı. Bir önceki haftadan farklı olarak, endikatif fiyatlar yavaş yavaş piyasaya düşmeye başlarken
durumun vahameti tüm çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Karadeniz limanları ham ayçiçek yağı kotasyonları
$2.000/mt FOB seviyesinin üstünde telaffuz edilirken gerçek anlamda ticaretin olduğunu söyleyeyemeyiz.
Öte yandan başta Avrupa Birliği, ve Türkiye olmak üzere ithalatçı ülkeler, başka kaynaklardan karşılanması
neredeyse imkansız olan, Karadeniz ayçiçek yağı ihracatının bir şekilde başlamasını bekliyorlar.
Karadeniz nakit piyasasında, Bulgaristan menşeli ham ayçiçek yağı $2.900/mt seviyelerinden gösterilirken
Rusya menşeli ham yağ da $2.200/mt FOB seviyesinde endike edildi. Hasatın yeni yeni başladığı Arjantin
menşeli ham ayçiçek yağı ise $2.300/mt FOB seviyeşlerinde gösteriliyor ancak reel satıcı bulmak oldukça
zor. Kısıtlı miktarlarda Bulgaristan menşeli DAP Kapıkule çekirdek teklifleri de $1.200/mt seviyesinin
üstünde yer alıyor.
İç Piyasa
Geçtiğimiz hafta Trakya’da ayçiçek tohumu fiyatı 15.000 TL/mt seviyelerinden telaffuz edilirken Türkiye’ye
sevk edilmek üzere bekleyen Azov çıkışlı gemilerin Rusya deniz kuvvetleri himayesinde yola çıktığı
yönündeki haberlerle içeride ham yağ fiyatı bir nebze duruldu. Trakya’da ham ayçiçek yağı 34.000 TL/mt
seviyesinde işlem görürken küspeler de tüm bölgelerde yine ciddi fiyat artışları yaşadı. Raf tarafında en
büyük zincir markette 5 litre ambalajlı rafine ayçiçek yağı fiyatı150 TL civarında dengelendi.
İçinde bulunulan hammadde sıkışıklığı içinde Türkiye’de 70-75.000 ton çekirdek stoğu olduğunu
öngörüyoruz ki bu da 35-40.000 ton yağa denk geliyor. Sanayici ve perakende stoklarında azami 100.000
ton ayçiçek yağı olacağı düşünüldüğünde ham yağ gemilerinin gelmemesi durumunda içeride en fazla 1,5
aylık yağ stoku olduğu düşüncesindeyiz. Öte yandan geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yağlık
ayçiçeki ekim alanlarının kapsamı genişletilerek 4 ilde 7 havza daha destekleme kapsamına alındı. Buna
göre daha önce ekimi destekleme kapsamında olmayan Aydın-Efeler, Aydın-Köşk, Aydın-Sultanhisar,
Aydın-Yenipazar, Karabük-Eskipazar, Kütahya-Domaniç ve Sivas-Hafik havzaları da ayçiçek ekimi
destekleme kapsamına alındı.
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Cuma akşamı gördüğümüz ton başına endikatif fiyatlar:
Uluslararası:
- Karadeniz menşeli Ayçiçek tohumu (%44 baz) - CIF Marmara - $ 1.200 (endikasyon)
- Bulgaristan menşeli Ayçiçek tohumu (%44 baz) - DAP Kapıkule - $ 1.245
- Karadeniz menşeli Kanola tohumu (%42 baz) - CIF Marmara - $ 1.020 (endikasyon)
- ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 755
- Brezilya Soya Fasulyesi - CIF TR - $ 760
- Ukrayna Soya Fasulyesi - CIF Marmara - $ 765 (endikasyon)
- RBD Palm Yağı - CIF TR - $ 1.972,50
- RBD Palm Olein - CIF TR - $ 1.975
- RBD Palm Stearin - CIF TR - $ 1.905
- RBD Palm Kernel Yağı - CIF TR - $ 2.800
- Ham Palm Yağı - FOB Malezya - $ 1.910
- Rusya/Ukrayna menşeli ham ayçiçek yağı CIF Marmara/Mersin teslim - $ 2.250 (Endikasyon)
- G. Amerika menşeli Ham degam Soya Yağı - FOB Arjantin - $ 1.800
- AB menşeli ham Kanola Yağı - CIF Tekirdağ - $2.500
- Opsiyonel menşeli Ham Degam Mısırözü yağı - CIF Marmara - $ 1.860
- Sızma Zeytinyağı - FOB İspanya - € 3,520
- Rusya menşeli 12,5 protein Ekmeklik Buğday - CIF Marmara - $ 485 (endikatif)
- Rusya menşeli 13,5 protein Ekmeklik Buğday - CIF Marmara - Teklifsiz
- Karadeniz menşeli 34 protein Ayçiçek Küspesi - CIF Marmara - $ 425 (endikatif)
- 48 protein Arjantin menşeli Soya Küspesi - CIF TR - $ 640
- Buğday Kepeği - CIF Marmara - $ 285 (endikatif)
İç Piyasa:
- Ayçiçek Tohumu (%40 yağlı) - Trakya teslim - 15.000 TL
- Buğday - Trakya teslim - 5.040 TL
- Ham Ayçiçek Yağı - Trakya/Ege/Çukurova - 32.000 TL/ 32.500 TL/ $ 2.200
- Rafine Ayçiçek Yağı - Trakya teslim - 34.000 TL
- Ham Kanola Yağı - Trakya teslim - Teklifisiz
- Ham Aspir Yağı - Bandırma teslim - Teklifisiz
- Ham Soya Yağı - Bandırma/Çukurova teslim - $ 1.850
- Ham Mısır Yağı - Güney Marmara teslim - $ 2.200
- Nötr Pamuk Yağı - Ege teslim - 27.000 TL
- Rafinajlık Zeytinyağı (5 asit baz) - Ege teslim - 42.000 TL
- Sızma Zeytinyağı (Ayvalık) - 52.000 TL
- Sızma Zeytinyağı (Ege/Aydın) - 50.000 TL
- 28 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/Bandırma-Ege/Çukurova teslim - 4.800 TL/ 5.200 TL/ Teklifsiz
- 34-36 protein Ayçiçek küspesi – Trakya/Bandırma teslim - 6.000 TL/ $ 440
- Kanola küspesi - Bandırma teslim - Teklifsiz
- Soya küspesi (%47 protein) - Bandırma/Çukurova teslim - $ 715
- Buğday Kepeği - Trakya teslim - 4.300 TL
- Keten küspesi - Bandırma teslim - $ 490
- Aspir Küspesi - Bandırma teslim - $ 310
- Mısırözü küspesi - $ 390
AgriPro Limited
© 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
AgriPro Trading Limited
Terzioğlu Sokak No: 18 Bellapais Kyrenia CY
Tel: +90 392 815 5130
info@agripro.com.tr https://agripro.com.tr
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