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Kasım 2020 Hububat Haberleri Raporu 
(30.11.2020) 

 
 Çin hükümetine ait olan Tarım Ürünleri şirketi COFCO; daha fazla ABD mısırını 

ithal ederek kendi iç piyasasını rahatlatmaya ve küresel regülatif hamlelerle 
fiyatları sıkıştırmaya hazırlanıyor.  

 

 Birleşik Krallık Tarım Bakanlığı (DEFRA): Yaklaşık 40 yıldan beri gerçekleşen 

en düşük buğday hasadı; ithalattaki artışa ve hayvan besleyicilerinin arpa ve 

mısır tüketimine geçmesine rağmen, bulunabilirlikteki önemli bir düşüş ile en 

sıkı dengeye yol açtı. 

 

 Brezilya Dış Ticaret Odası (CAMEX); Mercosur dışından buğday ithalat 

kotasını, Brezilya pazarında yaşanan buğday kıtlığı ve yüksek fiyatlar 

nedeniyle 450.000 ton artırdı. (Dünya Ticaret Örgütü’ne verdiği bir taahhütle) 

 

 ABD'li çiftçiler; bazı üretici ülkelerdeki güçlü talep ve kuru hava koşullarının 
daha yüksek tahıl fiyatlarına yol açması nedeniyle, daha fazla kış buğdayı 
ekiyor. 
 

 Dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından biri olan Rusya'daki daha küçük 
ticaret şirketlerinin sayısı son yıllarda istikrarlı bir şekilde düşerken, bazıları 
devlet kontrolünde olan ve liman altyapısına önemli erişimi olan büyük 
ihracatçılar pazar paylarını artırdı. 
 

 Çin'e mısırın bir numaralı ihracatçısı olan Ukrayna'da mısır hasadı neredeyse 

tamamlandı ancak kuru hava, üretimi keskin bir şekilde düşürdü. Çin’in artan 

yemlik tahıl talebi, dünyanın önde gelen üreticileri ve ihracatçıları arasında yer 

alan Brezilya ve Arjantin’inde kurak koşullardan etkilendiği bir döneme denk 

geliyor. 

 

 Hindistan hükümeti ihracat sübvansiyonunu uzatırsa; Hindistan mart ayına 

kadar komşu Güney Doğu Asya ve Batı Asya ülkelerine 3,5 ila 4 milyon ton 

buğday ihraç edecek. 

 

 Avustralya arpa hasadında rekor seviyeler elde etmesine rağmen; dünyanın 

en büyük ikinci ithalatçısı olan Çin ile yaşadığı diplomatik tartışma ile koyulan 

tarifeler sonucunda, öncelikle bira üretimi ve hayvan yeminde kullanılan 

arpada küresel ticaretin hızlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasına neden 

oluyor.  

 

 Avustralya'nın buğday ihracatı, bu sezon Avustralya'nın çoğunda elverişli 

büyüme koşullarının yarattığı daha büyük ihracat fazlası nedeniyle 2020/21 

pazarlama yılında 17 milyon ton olarak sabitlenirken; Avustralya buğdayı şu 

anda dünyanın en ucuz buğdaylarından biridir. 

 

 ABD Tarım Bakanlığı’nın raporuna göre; cazip fiyatlar, büyüyen ihracat pazarı 
ve elverişli hava koşulları, Güney Afrika'nın 2020-21 yılında 2,6 milyon hektar 
mısır ekmesine yol açtı.  


