2 Şubat 2017 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Gıda Fiyatları Endeksi
Ocak ayında son iki yılın zirvesine yükselmiştir.
FAO Gıda Fiyatları Endeksi, Ocak 2017’de 3,7 puanlık (%2,1) artışla 173,8 puan olmuştur. Bu seviye, geçen
yılın aynı ayından 24,5 puan (%16,4) yukarda olup, aynı zamanda Şubat 2015’ten beri ulaştığı en yüksek
seviyedir. Ocak ayı fiyatlardaki bu artış, uluslararası şeker kotasyonlarının yükselmesi ve hububat ile bitkisel
yağların ihraç fiyatlarındaki artış nedeni ile gerçekleşti. Et ve süt pazarları daha sabit bir seyir izlemiştir.
FAO Tahıl Fiyatları Endeksi, Ocak ayında, Aralık ayına göre 4,8 puan (%3,4) artarak 147 puan olmuştur. Bu
seviye, altı ayın en yüksek seviyesi olmuştur. Uluslararası tahıl fiyatları Ocak ayında artış gösterdi. Buğday
fiyatları, olumsuz hava koşullarında, üretimi engelleyen faktörler ve kış mevsiminde ABD’de buğday alanında
yaşanan azalma nedeniyle yükselmiştir. Mısır fiyatlarının sıkılaşması, büyük ölçüde güçlü talep ve Güney
Amerika üretimindeki belirsizlikten kaynaklanmıştır. Önemli alıcıların pazara geri döneceği beklentilerin yanı
sıra, Hindistan’da devam eden satın alımların bir sonucu olarak piyasadaki ihracat olanaklarının düşmesi
uluslararası pirinç fiyatlarındaki artmasına neden oldu.
FAO Bitkisel Yağ Fiyatları Endeksi, Ocak ayında 3,3 puan (%1,8) artarak 186.3 puan olmasıyla fiyatlar
üstüste üçüncü ayda da artmıştır. Palm yağının yükselmesi, Güneydoğu Asya’daki düşük üretim, düşük
dünya stok seviyeleri ve güçlü ithal talebinin etkisiyle son 30 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2016/17
sezonu için sıkılaşan arz beklentilerinin de etkisiyle kolza tohumu yağı fiyatları yükselirken, soya yağı
fiyatları, ABD ve Arjantin’de soya hasadının son dönemde aşağı düşen üretim beklentisine rağmen bol
küresel ulaşılabilirlik nedeniyle rahatladı.
FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Ocak ayında, geçen aya oranla değişmeyerek 193 puan olmuştur. Bu durgun
trendin aksine 2016 yılının ikinci yarısında (Mayıs-Aralık) fiyatlar yüzde 50 artmıştı. Mevsimsel üretim, güney
yarım küreden kuzey yarım küreye doğru ilerlemesiyle ve birçok büyük satın alımcının erken dönemden
yeterli miktarda malzeme almasıyla ticaret azalmıştır.
FAO Et Fiyatları Endeksi, Ocak ayında, Aralık ayının revize edilmiş değerine oranla değişmemiş ve 156,7
puan olmuştur. Büyükbaş eti kotasyonlarındaki artış, küçükbaş eti fiyatlarındaki düşüş ve domuz eti ile
kümes hayvanları eti fiyatlarındaki küçük azalma ile dengelenmiştir. Avustralya’da sürülerin yeniden
yapılandırılması sebebiyle büyükbaş et ihracatı arzı küçülmüş ve bu da fiyatların artmasına neden olmuştur.
Küçükbaş etinde Okyanusya ihraç fiyatları, dönemsel kesim yoğunluğunun zirve yapması ve arzdaki artış
nedeniyle üst üste üçüncü ayda da düşmüştür. Bol dünya arzı ve sabit talep varlığı ile beraber domuz ve
kanatlı eti kotasyonu da üst üste üçüncü ayda da düşmüştür.
FAO Şeker Fiyatları Endeksi, Aralık ayına göre, Ocak ayında 26 puan (%9,9) artarak 288,5 puan olmuştur.
Ocak ayında uluslararası şeker fiyatlarındaki bu keskin artış, 2016/17 küresel şeker üretimi beklentilerinin
azalmasından kaynaklanırken, bu düşük beklentiler de dünyanın en büyük şeker üreticisi ve ihracatçısı
Brezilya, dünyanın en büyük ikinci üreticisi Hindistan ve Tayland’da uzun süredir devam eden arz
düşüklüğünden kaynaklandı.

*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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