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6 Ağustos 2020 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, FAO Gıda 
Fiyat Endeksi Temmuz ayında da yükselişine devam etti 
 
FAO Gıda Fiyatları, Temmuz ayında, Haziran ayına oranla %1,2 (1,1 puan) artış göstererek 94,2 puan 
oldu. FAO Gıda Fiyatları, üst üste ikinci ayda yükseliş gösterirken; Temmuz ayı değeri, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %1 artış gösterdi. Haziran ayına benzer şekilde, bitkisel yağlar, süt ürünleri 
ve şeker fiyatlarında gerçekleşen ilave artışlar, tahıl fiyat endeksinin genel sabit değerinin ortasında 
et pazarlarındaki düşük fiyatları geride bırakarak endeksin Temmuz ayında yükselişe devam 
etmesini sağladı. 
 
FAO Tahıl Fiyatları, Temmuz ayında, Haziran ayına göre neredeyse değişim göstermeyerek 96,9 
puan olarak, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4  (0,4 puan) artış gösterdi. Başlıca tahıllar arasında 
buğday fiyatları bir önceki aya göre çok az değişim gösterirken; mısır ve sorgum fiyatları keskin 
artışlar kaydetti ve pirinç fiyatları düştü.  Buğday piyasalarında, ABD dolarının zayıflamasına ve 
Avrupa, Karadeniz bölgesi ve Arjantin'deki üretim beklentilerine ilişkin endişelere rağmen, 
yavaşlayan ticaret hareketleri ve Avustralya'da üretimde kuvvetli bir şekilde toparlanmanın erken 
beklentisi, Temmuz ayı ortalamasını yaklaşık olarak aynı seviyede tuttu ve tahıl Fiyatları, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre neredeyse %2 artış gösterdi. Arpa fiyatları sabit kalırken; sorgum ve mısır 
için ihracat fiyatları (Haziran ayına göre sırasıyla %5,8 ve %3,7) Temmuz ayında güçlü artışlar 
kaydetti. (Temmuz 2019'a göre de sırasıyla %14 ve %10,4 artış gösterdi). Sorgum ve mısır 
fiyatlarındaki artışın başlıca nedeni, her iki tahılın da ABD'den, Çin’in satın almasıyla gerçekleşirken, 
hava durumu endişeleri ve ABD dolarındaki hareketler de artışa destek verdi.  Buna karşılık, 2020 
hasadının bol oluşu ve piyasa faaliyetleri beklentilerindeki sessizlik; COVID-19'un neden olduğu 
lojistik darboğazlar konusundaki yenilenen endişelere rağmen, uluslararası pirinç fiyatlarını dört ayın 
en düşük seviyelerine çekti. 
 
FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Temmuz ayında, Haziran ayına oranla %7,6 (6,6 puan) artış göstererek 
93,2 puan oldu ve son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Endeksin devam eden gücü, öncelikle 
palmiye, soya ve kolza yağı için sıkılaşan değerleri yansıtır. Uluslararası palmiye yağı fiyatları, 
Temmuz ayında üst üste ikinci ayda arttı ve bu, büyük ölçüde, yoğun yağışların ardından yerel 
sellere bağlı olarak başlıca üretici ülkelerdeki olası üretim yavaşlamalarının temelini oluşturdu. 
Küresel ithalat talebindeki artışlar ve Malezya'daki göçmen işgücü kıtlığına ilişkin süregelen 
endişeler palm yağı fiyatlarına ek destek verdi. Uluslararası soya yağı fiyatları da, esas olarak 
dünyanın önde gelen soya yağı ihracatçılarından biri olan Brezilya'da üretimde daralmanın 
gerçekleşmesi nedeniyle artış gösterdi. Kolza yağı değerleri, AB'de hem biyodizel hem de gıda 
sektörlerinden gelen yeni taleplerle sürdürülmüştür.  
 
FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Temmuz ayında, Haziran ayına oranla %3,5 (3,5 puan) artış göstererek 
101,8 puan oldu. Temmuz ayında, endekste temsil edilen tüm süt ürünleri için fiyatlar artış gösterdi 
ve toplam değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,7 (0,7 puan) artış göstererek, ilk kez 
pandemi öncesi seviyesinin üzerine çıktı. Süt tozu ve tam yağlı süt tozu fiyatları, Asya alıcılarının 
2020/21 üretim sezonunda Okyanusya'dan yapılacak olan ihracatın büyüklüğüne dair endişelerden 
dolayı güçlü ithalat talebi nedeniyle artış gösterdi. Salgın öncesi seviyelerin altında kalmalarına 
rağmen, tereyağı ve peynir fiyatları; mevsimsel olarak azalan ihracat arzları ve Avrupa'da sürekli 
artan iç taleple birlikte güçlü ithalat talebiyle birlikte artış göstermeye devam etti. 
 
FAO Et Fiyatları, Temmuz ayında, Haziran ayına oranla %1,8 (1,7 puan) düşüş göstererek 93,0 puan 
oldu ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,2 (9,4 puan) düşüş gösterdi. Önemli ihracat 
bölgelerindeki kesim, işleme ve ihracat faaliyetlerinde koronavirüs kaynaklı duraklamalara rağmen, 
küresel ithalat talep hacimleri ihracatın altında kaldığından, domuz ve büyük baş hayvan eti fiyatları 
Temmuz ayında düşüş gösterdi. Kanatlı hayvan eti fiyatları; beş aylık art arda gerçekleşen düşüşlerin 
ardından, Brezilya'daki yüksek yem maliyetleri ve ilerleyen talep görünümüyle ilgili endişelerin 
tetiklediği üretim kesintilerini yansıtan bir iyileşme kaydetti. Haziran ayında gerçekleşen hızlı 
yükselişin ardından, küçükbaş hayvan eti fiyatları, daha baskılanmış bir talebi yansıtacak şekilde 
Temmuz ayında sadece hafifçe yükseldi.  
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FAO Şeker Fiyatları, Temmuz ayında, Haziran ayına oranla %1,4 (1,0 puan) artış göstererek 76,0 
puan oldu ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,3 (3,4 puan) artış gösterdi. Dünyanın en büyük 
ikinci şeker ihracatçısı olan Tayland'da yaşanan büyük kuraklık nedeniyle gerçekleşen düşük şeker 
üretim beklentisiyle birleşen yükselen enerji fiyatları, Temmuz ayında şeker fiyat hareketlerini 
destekledi. Dünyanın en büyük şeker üreticisi Brezilya'dan gelen ve fabrikaların şekeri etanole tercih 
ettiğini gösteren şeker kırma rakamlarındaki büyüklük genel fiyat artışını sınırladı.   
 
*Diğer emtia gruplarının aksine, FAO Et Fiyat Endeksi, FAO Gıda Fiyat Endeksi hesaplanıp 
yayınlandığında henüz açıklanmamış oluyor. Bu yüzden tahmini değerler ile yayınlanıyor. Asıl 
fiyatlar belli olduktan sonra Gıda Endeksi bir sonraki dönem için revize edilebiliyor. 
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Sugar:   Şeker                                                                     

Dairy:    Süt ürünleri 

Vegetable Oils:   Bitkisel sıvı yağ (yağlı tohumlar) 

Meat:    Et 

Cereals:    Hububat 

 

2- Nominal ve Reel Bazda FAO Gıda Fiyatı Endeksi 

 


