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3 Eylül 2020 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, FAO Gıda 
Fiyat Endeksi son altı ayın en yüksek seviyesini gösterdi 
 
FAO Gıda Fiyatları, Ağustos ayında, Temmuz ayına oranla %2,0 (1,8 puan) artış göstererek 96,1 puan 
oldu. FAO Gıda Fiyatları, üst üste üçüncü ayda yükseliş göstererek Şubat 2020’den beri en yüksek 
değerine ulaştı ve Ağustos ayı değeri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,2 (2,1 puan) artış 
gösterdi. ABD dolarının değerinin azalması, çoğu tarımsal emtianın uluslararası fiyatlarına destek 
oldu. Ağustos ayında şeker ve bitkisel yağlar için belirgin fiyat artışları olurken; tahıl fiyatları da daha 
ılımlı olarak sıkılaştı. Et ve süt ürünleri fiyatları, Temmuz seviyelerine yakın bir seviyede sabit kaldı. 
 
FAO Tahıl Fiyatları, Ağustos ayında, Temmuz ayına göre %1,9 (1,8 puan) artış göstererek 98,7 puan 
olarak, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,0  (6,5 puan) artış gösterdi. Başlıca tahıllar arasında 
sorgum, arpa, mısır ve pirinç fiyatları en çok yükseldi. Sorgum fiyatları, çoğunlukla Çin'den gelen 
güçlü ithalat talebi nedeniyle, Temmuz ayına göre %8,7 artış gösterirken; Ağustos 2019 seviyesinin 
%33,4 üzerinde seyretti ve art arda son iki ayda önemli ölçüde artış gösterdi. Arpa fiyatları da aylık 
%3,2 artış göstererek güçlendi ve Arjantin'den Çin'e yapılan ihracatın daha da hızlı bir şekilde 
arttığını gösterdi. Iowa'da gerçekleşen son hasattaki ürün hasarlarına takiben; ABD'de üretim 
beklentilerine ilişkin endişeler, Ağustos ayında mısır fiyatlarını% 2,2 daha artırdı. Uluslararası pirinç 
fiyatları da son iki aydır art arda gerçekleşen düşüşlerin ardından; mevsimsel olarak sınırlı tedarikler 
ve artan Afrika talebi ile desteklendi. Buğday piyasalarında, Avrupa'da üretim beklentilerinin 
düşmesi ve alımların artmasının ay sonuna doğru fiyatları yükseltmeye başlamasıyla ihracat fiyatları 
hafif de olsa yükseldi. 
 
FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Ağustos ayında, Temmuz ayına oranla %5,9 (5,5 puan) artış göstererek 
98,7 puan oldu ve Ocak 2020’den beri en yüksek seviyesine ulaştı. Son üç aydır gerçekleşen artış, 
daha çok palmiye yağı değerlerini ve daha az ölçüde; soya, ayçiçeği tohumu ve kolza yağı 
fiyatlarının artışlarını yansıtmaktadır. Uluslararası palmiye yağı fiyatlarının artışı, büyük ölçüde, önde 
gelen üretici ülkelerdeki üretim yavaşlamalarını yansıtıyor ve bu, güçlü küresel ithalat talebiyle 
birleştiğinde, stok seviyelerinin düşüşüne yol açması bekleniyor. Soya yağı değerleri; ABD biyodizel 
endüstrisinin beklenenden daha iyi alım yapmasıyla, yükselmeye devam etti. Ayçiçeği yağı fiyatları, 
başta Çin olmak üzere güçlü ithalat talebiyle desteklenirken, devam eden arz sıkışıklığı kolza yağı 
değerlerinde daha fazla yükselişin temelini oluşturdu. 
 
FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Ağustos ayında, Temmuz ayına oranla nerdeyse değişim göstermeyerek 
102,0 puan oldu. Ağustos ayında, endeksin toplam değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,7 
(1,7 puan) artış gösterdi. Hem peynir hem de tam yağlı süt tozu fiyatları, yeni üretim sezonunda 
Okyanusya'da ihracat imkânlarının bol olacağı beklentileri üzerine spot tedarik talebinin azalması 
nedeniyle düştü. Buna karşılık, iç talepteki artışa bağlı olarak Avrupa'da ihracat imkânlarının 
daralması sonucu tereyağı için fiyatları artış gösterirken, Ağustos ayının sıcak seyretmesi zaten 
mevsimsel düşüşte olan süt üretimini düşürdü. Orta vadeli teslimatlara yönelik istikrarlı küresel 
ithalat talebi ve Avrupa'da azalan süt üretimiyle desteklenen yağsız süt tozu fiyatları artış gösterdi. 
  
FAO Et Fiyatları, Ağustos ayında, Temmuz ayına oranla değişim göstermeyerek 93,2 puan oldu ve 
bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,9 (9,1 puan) düşüş gösterdi. Ağustos ayında, önemli üretim 
bölgelerindeki hayvan kesimlerinin ve işlemelerin azalmasına rağmen, ithalat alımlarının 
zayıflamasına bağlı olarak büyükbaş hayvan eti ve kümes hayvanı eti fiyatları düşüş gösterdi. Bu 
arada, Okyanusya'da yeni sezon kuzu tedarikinin artış göstermesi ve zayıf ithalat talebi nedeniyle; 
küçükbaş hayvan eti fiyatları düşüş gösterdi. Bazı üretim bölgelerinde kesim tesislerinin işlerini kısa 
süreli olarak durdurma sürelerini uzatmalarına bağlı olarak küresel arzın sıkılaşmasıyla ve Çin’in 
domuz eti ithalatının artış göstermesiyle; son dört aydan beri gerçekleşen düşüşlerin arından, 
domuz eti fiyatları yükselişe geçti.  
 
FAO Şeker Fiyatları, Ağustos ayında, Temmuz ayına oranla %6,7 (5,1 puan) artış göstererek 81,1 
puan oldu ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,4 (4,9 puan) artış gösterdi. AB'nin yanı sıra 
dünyanın en büyük ikinci şeker ihracatçısı olan Tayland'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 
üretimde düşüş beklentilerinin yansıması olarak art arda gerçekleşen aylık yükselişler devam etti. 
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Çin'in iç tüketimdeki sürekli artışın etkisiyle beraber güçlü şeker ithalatı talebi, fiyatlara ek destek 
sağladı. Ancak, Hindistan'daki şeker hasadı beklentisi, fiyat artışının kapsamını 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 

 


