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6 Mayıs 2021 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, FAO Gıda 
Fiyat Endeksi, aralıksız yükselişine devam ediyor 
 
FAO Gıda Fiyatları, Nisan ayında, Mart ayına oranla %1,7 (2,0 puan) artış göstererek 120,9 puan 
olarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,8 (28,4 puan) artış gösterdi ve son on bir aydan 
beri devam eden artışının yanı sıra Mayıs 2014'ten bu yana en yüksek aylık ortalamasını da kaydetti. 
Nisan ayında Endeksteki artışı; şeker fiyatlarındaki güçlü artışlar, ardından sırasıyla yağlar, et, süt 
ürünleri ve tahıllar takip etti. 
 
FAO Tahıl Fiyatları, Nisan ayında, Mart ayına göre %1,2 (1,5 puan) artış göstererek 125,1 puan oldu 
ve Mart ayındaki bir aylık aradan sonra yükselişine devam ederek Nisan 2020 seviyesinin %26,0 
(25,8 puan) üzerinde gerçekleşti. Arjantin, Brezilya ve ABD'de iklim kaynaklı hasat koşullarına ilişkin 
endişeler ve ABD’de beklenenden daha az ekimlerden kaynaklanan yukarı yönlü baskıyla, Nisan 
ayında mısır fiyatları %5,7 artış gösterdi. Genel olarak sıkılaşan mısır arzı ve devam eden güçlü talep 
ile mısır fiyatları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %66,7 artış gösterdi ve 2013 ortasından bu 
yana gerçekleşen en yüksek seviyelerini korudu. Uluslararası arpa ve sorgum fiyatları Nisan ayında 
%1,2 ve %1,0 düşüş göstererek gevşemeye devam etti ancak bir önceki yıl aynı dönemdeki 
seviyesinin sırasıyla %26,8 ve %86,5 üzerinde gerçekleşti. Uluslararası buğday fiyatları genel olarak 
sabit kaldı ve Nisan 2020 değerlerinin %17 üzerinde gerçekleşti. Buğday fiyatları, ABD ve 
Avrupa'daki bazı ülkelerdeki hasat durumu endişelerinin yanı sıra artan mısır fiyatlarından destek 
alırken; küresel üretim beklentilerinin iyi olması fiyatları genel olarak sabit tuttu. Uluslararası pirinç 
fiyatları; kalıcı lojistik kısıtlamaları ve yeni anlaşmaları engellemeye devam eden navlun maliyetleri 
ile beraber esas olarak döviz hareketleri ve yavaşlayan ticaret faaliyetlerinin yansıması olarak 
yeniden düşüş gösterdi.  
 
FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, düşüş gösteren ayçiçek yağı değerlerini dengelemekten daha fazla artış 
gösteren soya, kolza tohumu ve palmiye yağı fiyatlarının etkisiyle Nisan ayında, Mart ayına oranla 
%1,8 (2,9 puan) artış göstererek 162,0 puan oldu. Uluslararası palmiye yağı fiyatları, başlıca ihracatçı 
ülkelerdeki beklenenden daha yavaş üretim artışına ilişkin endişeler nedeniyle Nisan ayında 
yükselmeye devam etti. Soya ve kolza tohumu yağı değerleri de, sırasıyla biyodizel üreticilerinden 
gelen güçlü küresel talep ve uzun süren küresel arz sıkışıklığı ile desteklenerek daha da yükseldi. 
Uluslararası ayçiçek yağı fiyatları talep oranına göre ılımlı bir şekilde daraldı.  

 
FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Nisan ayında, Mart ayına göre %1,2 (1,4 puan) artış göstererek 118,9 puan 
olarak, son on bir aydan beri devam eden yükselişini sürdürdü ve bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %24,1 artış gösterdi. Avrupa'daki zayıf iç talebe rağmen Asya'dan gelen güçlü ithalat talebiyle 
desteklenen tereyağı fiyatları Nisan ayında artış gösterdi. Doğu Asya'dan gelen yüksek ithalat 
talebine bağlı olarak; kısmen Avrupa ve Okyanusya'dan gelen sınırlı spot arzın ortasındaki 
potansiyel nakliye gecikmeleriyle ilgili endişeler nedeniyle Yağsız süt tozu fiyatları artış gösterdi. 
Asya'dan gelen yüksek talebe bağlı olarak; Avrupa'da beklenenden düşük üretim ve Okyanusya'dan 
mevsimsel olarak azalan arz nedeniyle peynir fiyatları artış gösterdi. Tam yağlı süt tozu fiyatları; 
yüksek hacimli tedariklere karşın, düşük ithalat talebinin yansıması olarak hafifçe düşüş gösterdi. 

 
FAO Et Fiyatları, Nisan ayında, Mart ayına oranla %1,7 (1,7 puan) artış göstererek 101,8 puan olarak, 
son yedi aydan beri devam eden yükselişine devam etti ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,1 
artış gösterdi. Sürülerin yeniden inşası devam ederken düşük stokların da etkisiyle, Okyanusya'dan 
gelen sıkışık arzın ortasında; Doğu Asya'dan gelen güçlü talep ile desteklenen büyükbaş ve 
küçükbaş hayvan eti fiyatları nisan ayında artış gösterdi. Bazı üretim bölgelerinde iç satışlarda 

gerçekleşen artışlar da büyükbaş ve küçükbaş hayvan eti fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. AB'den 

sevkiyatların toplamda artmasına rağmen, Doğu Asya yüksek alımlarının devam etmesi ve 
Almanya’nın Afrika domuz vebası endişeleri sebebiyle Çin pazarına kısıdının devam etmesi ile 
beraber domuz eti fiyatları artış gösterdi. Kanatlı hayvan eti fiyatları küresel piyasalardaki dengeyi 
yansıtacak şekilde sabit kaldı. 
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FAO Şeker Fiyatları, Nisan ayında, Mart ayına oranla %3,9 (3,8 puan) artış göstererek 100,0 puan 
olarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %60 artış gösterdi. Brezilya'daki şeker hasadının yavaş 
ilerlemesi ve Fransa'da yaşanan don hasarına ilişkin endişeler 2020/21 döneminde küresel şeker 
arzına yönelik endişeleri artırdı ve uluslararası şeker fiyatlarının yukarı yönlü toparlanmasına sebep 
oldu. Brezilya Reali'nin, dünyanın en büyük şeker ihracatçısı olan Brezilya'dan yapılan sevkiyatları 
etkileme eğiliminde olan ABD Doları karşısında güçlenmesiyle daha fazla destek sağlandı. 
Hindistan'dan ihracat beklentileri ve ham petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle fiyattaki artışlar 
bir şekilde sınırlı kaldı. 
  
*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 
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2- Nominal ve Reel Bazda FAO Gıda Fiyatı Endeksi 

 


