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Uluslararası Hububat Konseyi’nin 31 Ekim 2013 tarihli Raporuna göre düzenlenmiştir.
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DÜNYA BUĞDAY PİYASALARINA GENEL BAKIŞ
05.11.2013
2013/14 dönemi toplam buğday ticaretinin 1milyon ton artarak 142 milyon tona ulaşması
beklenmektedir. Geçen yıla göre küçük bir artış beklenilmesi sebebi, Mısır ve Çin’deki
yüksek talebin bir noktadan sonra düşüşe geçeceği düşüncecisidir.
Toplam buğday üretimi tahminleri ise bu ay 4 milyon ton geçen yıla göre ise % 6 artış
göstererek 696 milyon ton olmasında ki sebep BDT’de görülen önemli toparlanmadır. Ayrıca
Arjantin ve Karadeniz Bölgesindeki ekinler göz önüne alındığında buğday alt indeksi ise
geçen aya göre %3 artacağı öngörülmektedir.
Yüksek yiyecek ve yem tüketimi nedeniyle global tüketimin e % 2oranında bir artışla 690
milyon ton olması beklenirken, dönem sonu stokların bir önceki yıla göre %7 artarak 182
milyon tona yükseleceği tahmin edilmektedir. Fakat bu değer hala 2011/12 hasat döneminin
altındadır.
HİNDİSTAN’IN İHRACATI ARTIYOR:
Hindistan’ın diğer hububat ürünleri gibi buğday ihracatı da son iki yıldır artmaktadır. Deniz
yolu ile yaptığı ihracat şu an bir hayli yüksek olsa da 2013/14 hasat dönemine ait tahminler
geçen seneye göre daha düşüktür. Bunun sebebi ise diğer bölgelerle olan rekabet ve dolayısı
ile fiyatlardır. Tüketimin çok güçlü bir şekilde artmasına rağmen hasat zamanlarının çok
verimli geçmesi sebebi ile geçtiğimiz yıllarda stok kapasitesi sorunu yaşanmıştır. Bu sebeple
hükümet Eylül 2011 de özel ticaretçilere stoklarını açmıştır. Fakat global piyasaya göre
yüksek olan yerel buğday fiyatları satışları biraz engellemiştir.
Öyle ki Mart 2012 de sona eren pazar yılında deniz yolu ile sadece 0.8 milyon ton buğday
ihraç edilmiştir. Daha da artan hasat verileri ile stok sorunu daha da artmış ve Temmuz 2012
başlarında stok miktarı 50 milyon tona ulaşmıştır.( 2011 yılındaki miktardan 3/1 daha fazla.)
Bu miktar istenilen ve tahmin edilen değerin yani 20 milyon tonun çok üzerinde olması
sebebiyle buğdaylar kötü koşullarda saklama tehlikesiyle karşı karşıya kalınacaktı. Hükümet
yeniden devreye girerek merkez stokları özel ticaretçilere açmıştır.
2012/13( Nisan-Mayıs) hasat dönemi üresince deniz yolu ile olan buğday ihracatı (çoğunluğu
Asya’ya) 6.7 milyon tona tırmanmış fakat buna rağmen merkez stoklar 4.2 milyon ton artarak
24.2 milyon tona çıkmıştır. ( 2001/02 den bu yana en yüksek değer). İhracatı arttırmak adına
hükümet Kasım ayı itibari ile buğday ton fiyatları $300 dan 260$ a kadar indirmiştir. Su an ki
veriler göz önüne alındığında 2013/14 (nisan-Mayıs) Pazar yılında deniz yolu ile toplam 5
milyon ton buğday ihraç edilmesi tahmin edilmektedir.
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BUĞDAY

2009/2010
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2011/12

2013/14 ÖNGÖRÜ

2012/13
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695
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