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5 Kasım 2020 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, FAO Gıda 
Fiyat Endeksi yükselişine Ekim ayında da devam etti 
 
FAO Gıda Fiyatları, Ekim ayında, Eylül ayına oranla %3,1 (3,0 puan) artış göstererek 100,9 puan 
olarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,0 (5,7 puan) artış gösterdi. Ocak 2020'den bu yana 
en yüksek değere ulaşan Ekim değeri, son beş aydan beri devam eden yükselişine devam etti. FAO 
Gıda Fiyatları Endeksindeki en son artışın arkasında; şeker, süt ürünleri, tahıllar ve bitkisel yağların 
belirgin fiyat artışları yer alırken; Et Alt Endeksi hafifçe düşüş göstererek son iki aydan beri devam 
eden düşüşünü sürdürdü.  
 

FAO Tahıl Fiyatları, Ekim ayında, Eylül ayına göre %7,2 (7,5 puan) artış göstererek 111,6 puan olarak, 
bir önceki yılın aynı ayına göre %16,5  (15,8 puan) artış gösterdi. Ekim artışı, son dört aydan beri 
devam eden yükselişine devam etti. Buğday ihracat fiyatları Ekim ayında daha da yükseldi; bu, 
daralan ihracat olanakları, Arjantin'deki kötü büyüme koşulları ve Avrupa'nın bazı kısımlarında, 
kuzey Amerika'da ve Karadeniz bölgesinde kışlık buğday koşullarını olumsuz etkileyen ve devam 
eden kurak hava koşullarının ortasında güçlü küresel talebi yansıtıyor. Uluslararası mısır fiyatları da 
altı yılın en yüksek seviyesine yükseldi; bu, büyük ölçüde Çin tarafından yapılan alımların hızlı bir 
şekilde artması ve Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önce beklenenden daha yüksek stok 
düşüşünün yanı sıra Brezilya ve Ukrayna'daki ihracat arzında keskin düşüşler ile desteklendi. Ekim 
ayında yemlik arpa ve sorgum fiyatları da yoğun talep ve yükselen mısır ve buğday fiyatlarının 
desteğiyle artış gösterdi.  Asya'da ana mahsul hasadı başlarken, uluslararası pirinç fiyatları son yedi 
ayın en düşük seviyelerine düştü ve alıcıları çekme çabalarını yoğunlaştırdı. 
 

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Ekim ayında, Eylül ayına göre %1,8 (1,8 puan) artış göstererek 106,4 puan 
olarak son dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Endeksin devam eden yükselişi, büyük ölçüde 
artan palmiye ve soya yağı fiyatlarını yansıtırken, kolza yağı fiyatları ılımlı bir şekilde düşüş gösterdi. 
Önde gelen üretici ülkelerdeki potansiyelin altında üretim beklentileri ve güçlü küresel ithalat talebi 
ile desteklenen uluslararası palmiye yağı fiyatları son beş aydan beri devam eden yükselişini 
sürdürdü. Soya yağı değerleri Güney Amerika'da devam eden arz sıkışıklığıyla desteklendi. Buna 
karşılık, beş ay boyunca yükseldikten sonra, bölgedeki COVID-19 durumunun son zamanlarda 
kötüleşmesinin ardından AB'de talebe ilişkin artan belirsizliğin ortasında, uluslararası kolza yağı 
değerleri Ekim ayında düşüş gösterdi. 
 

FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Ekim ayında, Eylül ayına göre %2,2 (2,2 puan) artış göstererek 104,4 puan 
olarak, son beş aydan beri devam eden yükselişini sürdürdü ve bir önceki yılın aynı dönemine göre 
%3,5 (3,6 puan) artış gösterdi. Ekim ayında, endekste temsil edilen tüm süt ürünleri için fiyat teklifleri 
yükseldi, en çok peynir yükseldi, ardından yağsız süt tozu, tam yağlı süt tozu ve tereyağı geldi. Ekim 
ayındaki fiyat artışları, Asya ve Orta Doğu pazarlarından gelen güçlü ithalat talebinin desteklediği, 
üretimin mevsimsel olarak düşeceği bu yılın sonlarında Okyanusya'dan daha az ihracat 
bulunacağına dair beklentilerle desteklenen, yakın vadeli teslimatlar için bir dereceye kadar piyasa 
daralmasını yansıtıyor. Buna ek olarak, üretimin mevsimsel olarak en düşük seviyelere yaklaştığı 
Avrupa'da gelecekteki teslimatlara yönelik iç talebin artması da spot pazarın sıkılaşmasına ve 
fiyatların güçlenmesine katkıda bulundu.  
 
FAO Et Fiyatları, Ekim ayında, Eylül ayına oranla 0,5% (0,5 puan) hafifçe düşüş göstererek 90,7 
puan oldu ve bu yılın Ocak ayından bu yana dokuzuncu kez düşüş gösterirken, bir yıl önceki aynı 
dönemdeki değerinin %10,7 (10,9 puan) altında gerçekleşmiştir. Çin'in Almanya'ya uyguladığı ithalat 
kısıtlamalarının devam eden etkisinin bir yansıması olarak, Alman ürünlerinin fiyatlarındaki düşüşün 
ardından domuz eti fiyatları, Brezilya’dan gelen güçlü ithalat talebine rağmen düşüş gösterdi. 
ABD'deki zayıf talep nedeniyle büyükbaş hayvan eti fiyatları düşüş gösterdi. Güney Amerika'dan 
gelen sevkiyatlardaki artış ile birlikte sürülerin yeniden oluşumu için Avustralya'dan gelen arzın 
azalmasına rağmen büyükbaş hayvan eti fiyatlarındaki düşüş engellenemedi. Kanatlı hayvan eti 
fiyatları da Çin ve Suudi Arabistan'dan gelen siparişlerin azalması nedeniyle hafifçe düşüş gösterdi. 
Buna karşılık, özellikle Avustralya'da küçükbaş hayvan eti fiyatları, istikrarlı iç talep ve düşük ihracat 
arzıyla artış gösterdi.  
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FAO Şeker Fiyatları, Ekim ayında, Eylül ayına oranla %7,6 (6,0 puan) artış göstererek 85,0 puan 
oldu ve bir önceki yıl aynı döneme göre %9,3 (7,2 puan) artış gösterdi. Endeksteki artış, dünyadaki 
en büyük şeker üreticisi iki ülke olan, Brezilya ve Hindistan'da, ortalamanın altındaki yağışlar 
nedeniyle daha düşük şeker üretimi beklentilerini yansıtıyordu. Şeker fiyatları, uzun süren kurak 
koşullar nedeniyle geçen yıla göre yaklaşık %5 daha düşük şeker üretiminin görüldüğü Tayland'daki 
gelişmeler tarafından da desteklendi. Emtia Vadeli işlem Komisyonu (COT) raporunun da gösterdiği 
gibi, fon alımıyla da yukarı yönlü baskı sağlandı. Ayrıca, ham petrol piyasasındaki belirsizlikler ve 
Brezilya Real’inin ABD Doları karşısındaki hareketlerin de etkisiyle şeker fiyatları yüksek volatilite 
göstermiştir.  
 
*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 

 


