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6 Aralık 2018 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Kasım ayında Gıda 

Fiyatları düşüşe devam etmiştir. 

FAO Gıda Fiyatları, Kasım ayında, Ekim ayına oranla 2.1 puan (%1.3) düşüş göstermiştir. Fiyatlar, Mayıs 

2016’dan bu yana en düşük seviyeye gerilemiş ve geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık olarak 15 puan 

(%8.5) altında gerçekleşmiştir. Kasım ayındaki düşüş bitkisel yağ, süt ürünleri ve tahıl fiyatlarından 

kaynaklanmıştır. Et fiyatları az bir oranda düşerken şeker fiyatları da sıkılaşmıştır. 

FAO Tahıl Fiyatları, Kasım ayında, Ekim ayına oranla 1.7 puan (%1.1) düşüş göstermiş ve 164 puan ortalamasına 

gelmiştir. Fiyatlar Kasım 2016 ortalamasının 11 puan (%7.1) altında gerçekleşmiştir. Yakın bölgelerdeki geniş 

ihracat arzları buğday fiyatlarını etkilerken, şiddetlenen ihracat rekabeti mısır fiyatlarında aşağı yönlü baskı 

oluşturmuştur. 

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Kasım ayında, bir önceki aya oranla 7.6 puan (%5.7) düşüş göstermiş ve 125.3 

puan ortalamasına gelmiştir. Fiyatlar son on aydır düşerken on iki yılın en düşük seviyesine ulaşmıştır. Bu 

düşüşler bitkisel yağ fiyatlarındaki zayıflamayı yansıtmaktadır. Uluslararası palm yağı fiyatları, hem önde 

gelen ihracatçı ülkelerdeki büyük stokların devam etmesi hem de küresel mineral yağ fiyatlarındaki son 

zamanlarda görülen daralmanın etkisiyle belirgin bir düşüş göstermiştir. Aynı zamanda, soya yağı ve 

ayçiçeği yağı değerleri, ABD, AB ve çeşitli gelişmekte olan pazarlarda bol miktarda arzın ve Karadeniz 

bölgesindeki olumlu üretim beklentileri sebebiyle düşüş göstermiştir. 

FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Kasım ayında, Ekim ayına oranla 6 puan (%3.3) düşüş göstermiş ve 175.8 puan 

seviyesine gelmiştir. Fiyatlar, son altı aydır düşüşünü sürdürmektedir. Bu seviye, geçen yılın aynı dönemine 

oranla %13.9 düşük iken, yıl içerisinde Mayıs ayında ulaşılan en yüksek değerin %18.3 altında seyretmektedir. 

Kasım ayında, tereyağı, peynir ve yağlı süt tozunun uluslararası fiyatları düşüş göstermiştir. Bu duruma fazla 

ihraç stokların varlığı ve özellikle Yeni Zelanda'da ihracat arzının artması sebep olmuştur. Buna karşılık yağsız 

süt tozu fiyatları kısmen iyileşmiştir, 

FAO Et Fiyatları, Kasım ayında, Ekim ayı revize edilmiş değerlerinden hafifçe düşüş göstermiş ve 160 puan 

seviyesine gelmiştir. Fiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine oranla %7.4 altında gerçekleşmiştir. Kasım ayında, 

kanatlılar, domuz eti ve küçükbaş için uluslararası fiyatlar düşmeye devam ederken en belirgin düşüş 

küçükbaşta görülmüştür. Bu düşüşler ile beraber büyükbaş etinde hafif bir toparlanma gerçekleşmiştir. 

Asya’dan gelen talebin artmasına rağmen, Okyanusya'dan gelen yüksek ihracat arzlarıyla küçükbaş eti 

fiyatları düşüş göstermiştir. Domuz eti fiyatları son üç ayda düşüşünü devam ettirmiştir. Ana üretim 

bölgelerindeki büyük ihracat arzlarının mevcudiyeti ve Afrika domuz gribi virüsü sebebiyle devam eden 

ticaret kısıtlamaları, fiyatların düşmesine yol açmıştır. Kanatlıların fiyatları, taleplerin durgun olması sebebiyle 

baskı altında kalmıştır. Buna karşılık, beş aylık düşüşün ardından büyükbaş eti fiyatları hafifçe toparlanmıştır. 

FAO Şeker Fiyatları, Kasım ayında, Ekim ayına oranla 7.7 puan (%4.4) artış göstermiş ve 183.1 puan 

ortalamasına gelmiştir. Fiyatlar son üç aydır artış göstermeye devam etmektedir. Şeker fiyatlarındaki artış 

büyük ölçüde Brezilya'daki üretim gelişmelerini yansıtmakta olup, son tahminlere göre Merkez-Güney 

bölgesinde şeker üretimi, geçen yıla göre %27 düşüş göstermiştir. Buna ek olarak, şeker üretmek için 

kullanılan şeker kamışının payı, 2017 yılında % 47.4’ten %35.8’e düşmüştür. Bu sebeple şeker kamışı 

alanlarının büyük bir kısmı, etanol üretimine yönlendirilmektedir. Geçen ay Brezilya’da benzin fiyatlarının 

düşmesi sebebiyle bir kısım şeker kamışı etanol üretiminden çekilmiş ve şeker fiyatlarının daha fazla 

yükselmesini engellemiştir. 

*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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Grafikler:  

1- Gıda Emtiaları Fiyat Endeksleri 

 

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 

 


