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Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Küspeler İçin FAO Fiyat Endeksleri 

Fiyatlardaki Son Gelişmeler Hakkında Yorumlar 

Ekim ayında, FAO’nun yağ bitkilerini takip eden fiyat endeksleri yükselmeye devam 

etti. 

Yağlı tohum endeksi art arda beşinci ay artarken 7,6 puan kazandı (%7,6) ve Temmuz 

2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Küspe 11,9 puan (%12,8) yükselerek iki 

buçuk yılın en yüksek seviyesine geldi. 

Bu arada, bitkisel yağ endeksi aylık bazda mütevazı bir artış kaydetti ve 1,8 puan 

(%1,8) kazandı buna rağmen diğer birçok ayla karşılaştırıldığında yüksek seviyesini 

korudu. 

Her üç endeks de bir önceki yıla göre belirgin bir şekilde yükselmeye devam etti. 

Yağlı tohum endeksinin fiyat artışı, büyük ölçüde soya fasulyesi, ayçiçeği tohumu ve 

daha az oranda kolza tohumunun daha da sıkılaşmasından kaynaklanıyordu. 

Uluslararası soya fasulyesi fiyatları art arda beşinci ayda da artarak 2016 ortasından 

bu yana en yüksek noktaya ulaştı. 

Fiyatlar, Çin'den ABD soya fasulyesi için devam eden güçlü ithalat talebini 

yansıtmanın yanı sıra, özellikle Güney Amerika pazarına ilişkin endişelerden de 

etkilendi. 

i) Brezilya'da eski mahsul arzının azalması; 

ii) Azalan çiftçi satışları nedeniyle Arjantin'de sınırlı ihracat imkânı; 

iii) uzun süreli kurak hava koşulları nedeniyle bölgedeki yeni mahsul ekimlerindeki 

gecikmeler; 

ve iv) La Niña hava döngüsü nedeniyle büyüme mevsimi boyunca ortalamanın 

altındaki yağış olacağı ile ilgili endişeler. 

İlginç bir şekilde, Ekim ayı sonuna doğru fiyatlar bir miktar geriledi. Bu durum hem 

COVID-19 salgınının küresel talep üzerindeki etkisine dair yenilenen endişeleri hem de 

hasadın tamamlanmaya yaklaştığı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) mevsimsel 

baskıyı yansıtıyor. 

Ayçiçeği tohumuna gelince, uluslararası fiyatlar, Karadeniz bölgesinde beklenenden 

daha düşük hasatlar ve büyüyen bazı bölgelerde olumsuz hava koşullarının ardından 

AB için azalan üretim tahminleriyle Haziran 2013'ten beri en yüksek seviyeye çıktı. 

Kolza tohumunda, fiyatlar büyük ölçüde aşırı kuraklığın ardından AB'de 2021 mahsulü 

için ortalamanın altında kalan beklentilerle ilgili endişelerle desteklenen yedinci art 

arda yükselişi kaydetti. 
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Yağlı küspelere gelince, Ekim ayında fiyat endeksindeki belirgin artış, çoğunlukla soya 

küspesi değerlerinin yükselmesinden kaynaklandı. 

Arz tarafında, Arjantin ve Brezilya'daki sıkışık soya fasulyesi tedariki küspe ihracatını 

kısıtlamaya devam ederken, talep tarafında Çin'de yerel yem talebi beklenenden daha 

güçlü büyüdü. Bunun sebebi hem ülkenin domuz sürüsü varlığındaki istikrarlı 

toparlanma hem de kümes hayvanları ve su ürünleri sektörlerindeki büyümedir. 

Bitkisel yağlara gelince, FAO’nun fiyat endeksindeki mütevazı artış, büyük ölçüde 

daha sıkı palmiye ve soya yağı değerlerini yansıtırken, kolza ve ayçiçek yağı değerleri 

ılımlı da olsa daralmıştır. 

Başta Çin ve Hindistan olmak üzere güçlü küresel ithalat talebi ve önde gelen üretici 

ülkelerdeki potansiyelin altında üretim beklentileri ile desteklenen uluslararası palm 

yağı fiyatları, art arda beşinci ayda da yükselerek son dokuz ayın en yüksek 

seviyelerine ulaştı. 

La Niña hava döngüsüne bağlı şiddetli yağış, hem Endonezya hem de Malezya'daki 

hasat operasyonlarını engellerken, Malezya'daki tarlalarda göçmen işgücü sıkıntısı da 

operasyonlara engel olmaya devam etti. 

Bu arada, soya yağı değerleri, Güney Amerika'da devam eden arz sıkışıklığıyla 

desteklendi. 

Buna karşılık, art arda beş ay yükseldikten sonra, bölgedeki COVID-19 durumunun 

son zamanlarda kötüleşmesinin ardından AB'deki talebe ilişkin artan belirsizliğin 

ortasında, uluslararası kolza yağı değerleri Ekim ayında biraz yumuşadı. 

Ayçiçek yağına gelince, talebin rekabetçi fiyatları nedeniyle kademeli olarak diğer 

bitkisel yağlara kaymasıyla, fiyatlar Eylül ayında açıklanan son yılların en yüksek 

seviyelerinden düştü. 

Son Güncelleme: Aralık 2020 
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