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Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün Ekim 2013 tarihli ‘’Aylık Hububat Haberleri Raporu’’ kaynak alınmıştır. 
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 Hindistan’da buğday üretiminin beklenilenden daha yüksek olması sebebiyle 1.

hükümet buğday fiyatlarını biraz daha aşağıya çekerek, rezervlerinde ihtiyaçlarının 2 

katından daha fazla bulunan buğdayı ihracat ile azaltmak amacındadır. Ton fiyatı 

300$ dan 260$ indirilmiştir. Deniz yolu ile olan ihracatın 1 Nisan’dan itibaren 12 ay 

içinde %32 artarak 7 milyon metrik tona ulaşacağı öngörülmektedir. Arjantin ve 

Güney Afrika’da buğday üretimi konusunda yaşanan sorun ve beklenilenin üstünde 

gelen hasat miktarı Hindistan’a ihracat yolunda büyük fırsatlar sunacaktır. Ayrıca 

Hindistan’ın Orta Asya’ya, Afrika’ya ve Asya pazarlarına coğrafi yakınlığı ve 

avantajı nedeniyle ulaşım dahil ton fiyatının 275$ civarında olması da büyük avantaj 

sağlayacaktır. Hükümet bilgilerine göre 1 Nisan- 20 Eylül tarihleri arasında deniz 

yoluyla 2.65 milyon ton buğday ihraç edilmiştir. 

 

 Her sene 6,5 milyon ton buğday tüketen ve bu ihtiyacını kendi kendine karşılayabilen 2.

bir ülke olan Arjantin’de bu sene hasatta yaşanan sorunlar nedeniyle buğday kıtlığı 

yaşanmaktadır. Hükümet verilerine göre geçen sene 8 milyon ton olan üretim 

miktarının bu sene 10 milyon ton olacağı bilgisi yer alsa da gerçek üretim verileri, arz 

ve talep arasında yaşanan kayıtlara uymayan bu boşluk açıklanabilir değildir.  Bu 

durumun medyaya seçimlerden önce yansıması nedeniyle de işin boyutu daha da kötü 

bir hal almıştır. Öyle ki bazı tüccarlar neredeyse piyasaların normal seviyesinden 2 

katı kadar yüksek fiyatlı un aldıklarını belirtmişlerdir.(500$/ton). Un fiyatlarının 

yüksek olması nedeniyle ekmek fiyatları artmıştır. 

 

 ABD Hükümeti’nin tarihinde ilk defa,  hububat ve pamuk piyasalarındaki hasat 3.

bilgilerini verdiği raporu Ekim ayında ertelenmiştir. Bu durumun, 17 günlük hükümet 

tatilinden kaynaklandığı açıklansa da tüm dünya piyasalarını olumsuz etkilemiştir. En 

son alınan bilgi,  8 Kasım’a kadar raporun çıkacağı şeklindedir. 

 

  Kanada’da geç ekime rağmen muhteşem bir büyüme süreci sayesinde 2 hafta önce 4.

Tarım Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre üretim,  2,4 milyon ton artarak 33.2 

milyon ton olmuştur. Bu büyük potansiyele rağmen, Kanada bu duruma tedbirli 

yaklaşmakta ve ihracatını sadece 650 bin ton arttırarak 20,5 milyon tona yükselttiğini 

açıklamış bulunmaktadır.  



 

 Mısır’ın iki haftadır pazarda olmayışından dolayı Fransa ve Almanya pazarında 5.

Mısır’ın finansal problemlerden dolayı kredi sorunları yaşadığı konuşuluyordu. Fakat 

Mısırlı yetkililer, Kurban Bayramı sebebiyle bu gecikmelerin olduğunu ve bayram 

bitiminde kredilerin tekrar açılacağını ve fiyatların normalin çok üstünde seyrettiği 

için bir süredir pazarda olmadıklarını dile getirmiştir. Ayrıca 10 Ekim’de iptal edilen 

alımın sebebinin Rusya ve Romanya’nın kendi piyasalarında belirtilenden  10$/ton 

daha fazla fiyat teklif etmelerinden kaynaklanmıştır. Yıl sonuna kadar 1-1.5 milyon 

ton buğdaya ihtiyacı olduğu tahmin edilen Mısır, bunu stokları için değil buğday 

kıtlığı yaşadığı için talep etmektedir.  Büyük bir nüfusa sahip olan ve her yıl yaklaşık 

10 milyon ton buğday alan Mısır, kendi hasadını da kullanarak ekmek ihtiyacını anca 

karşılamaktadır. Mısırlı yetkililer, şu anki stoklarının Şubat ortalarına kadar yeterli 

olduğunu ve 30 Ocak 2014’ e kadar 5-5.5 milyon buğday almayı hedeflediklerini 

açıklamıştır. 

 

 Avusturalya çiftçisi yükselişe geçen glüten-free  akımına dayanarak ‘’buckwheat’’ 6.

denilen glütensiz bir ekin ekmeye yönelmiştir. Alıcılarının çölyak hastalarının bu 

ürünleri tercih etmesi nedeniyle glüten-free ürünler üreten üreticiler ve  ‘’soba 

noodle’’pazarında yer alan Japonya  olduğunu belirtmişlerdir. Karlı bir iş olduğunu 

belirten çiftçiler kısa sürede bu pazarın daha da büyüyeceğini tahmin etmektedirler. 
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