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Kasım 2021 Hububat Haberleri Raporu 
(30.11.2021) 

 
 Çin’in yem ithalatı bir önceki yıla göre rekorunu ikiye katladı. Mısır ve arpa 

ithalatı yeni zirvelere ulaşırken, sorgum ithalatı rekor düzeyde ikinci büyük 
hacme ulaştı. 

Mısır ithalatı için başlıca tedarikçiler: (%69 ABD), (%29 Ukrayna); Sorgum 
ithalatı için (%77 ABD), (Arjantin %14); Arpa ithalatı için (Kanada %29),               
(Fransa %26) ve (Ukrayna %26) paya sahiptir.   

 

 AB’li yetkililer yumuşak buğday ihracatının 2021-22 sezonunda beklenenden 

daha fazla toparlanacağını belirttiler. 

 

 Arjantin'in 2021-22 buğday ihracatı; küresel buğday arzı görünümündeki 

sıkılaşmaya ilişkin endişeler nedeniyle yıl içinde neredeyse iki katına çıktı. 

 

 Avustralya'da zamansız gerçekleşen şiddetli yağışlar Yüksek Kaliteli 
Buğdayın arzını düşürerek; Küresel buğday piyasalarını fiyat açısından 
olumsuz yönde etkiledi. 
 

 S&P Global açıklamalarına göre; ABD’de mısır tabanını kontrol eden iki faktör: 
Çok yüksek etanol marjları ve çiftçilerin vergi etkileri nedeniyle yılbaşına 
kadar satış yapmamalarıdır. ABD etanol üretimi 2020'den 2021'e yükselmiştir 
ve 2022'de tekrar artacağı tahmin edilmektedir. 
 

 Brezilya'nın mısır hasadı projeksiyonu 119,3 milyon tona düştü. 

 

 Rusya; Gıda Enflasyonunun son beş yılın zirvesinde seyretmesi ve Küresel 

Buğday Arzının sıkılaşarak buğday fiyatlarının artış göstermesi nedeniyle, 

mevcut ihracat vergilerindeki değişikliği ve yeni yılda ihracat kotalarının 

yenilenmesine yönelik planları onaydan geçirdi. 

 

 Brezilya; Arjantin'den GDO'lu Buğday Unu satışını onayladı. Brezilya Biyo 

Güvenlik Kurumu CTNBio, oybirliğiyle alınan kararın yalnızca buğday unu için 

geçerli olduğunu belirtti. 

 

 ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi'nin (USDA) bir raporuna göre; Suudi 

Arabistan'ın arpa ithalatı, gemi sıkıntısı nedeniyle %30 düşüş gösterdi. Çin’ in 

limanlarına kargo boşaltmak için bekleyen gemilerin yetersizliği nedeniyle; en 

büyük Arpa tedarikçisi olan Avustralya ürünlerini diğer ülkelere 

gönderememektedir.  Bu durum; ithalatı etkilemenin yanı sıra genel fiyatları 

da arttırmıştır. 

 

 İtalyan Makarna üreticileri;  durum buğdayı arzındaki sıkıntıdan endişe 

ediyor. Küresel durum buğdayı ticaretinin yaklaşık üçte ikisini oluşturan Kuzey 

Amerika ülkesinde kuraklığın; buradaki üretimi yaklaşık 3 milyon ton azaltarak 

2020 seviyelerinin yaklaşık %50 altına düşürmesi bekleniyor. Bu nedenle 

durum buğdayı arzında sıkışıklık beklenirken; fiyatlarında da artış 

beklenmektedir. 


