8 Temmuz 2021 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, FAO Gıda
Fiyat Endeksi, son on iki aydan beri devam eden aralıksız yükselişin ardından Haziran ayında
düşüş gösterdi
FAO Gıda Fiyatları, Haziran ayında, Mayıs ayına oranla %2,5 (3,2 puan) düşüş göstererek 124,6 puan
olarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,9 (31,5 puan) artış gösterdi. Haziran ayındaki düşüş,
son on iki aylık artışın ardından düşüşü işaret etti. Haziran ayındaki gerileme, genel olarak yüksek et
ve şeker fiyatlarını fazlasıyla dengeleyen bitkisel yağlar, tahıllar ve daha az seviyede süt ürünleri
fiyatlarındaki düşüşleri yansıttı.
FAO Tahıl Fiyatları, Haziran ayında, Mayıs ayına göre %2,6 (3,5 puan) düşüş göstererek 129,4 puan
oldu ve bir önceki yıl aynı dönemdeki seviyesinin %33,8 (32,7 puan) üzerinde gerçekleşti. Ocak
2013'ten bu yana Mayıs ayında en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, uluslararası mısır fiyatları
Haziran ayında %5,0 düşüş gösterirken, bir önceki yıl aynı döneme göre %72 artış gösterdi.
Arjantin'de mısır fiyatları, beklenenden daha yüksek verimin sonucu olarak son hasatlardan sağlanan
arzın artmasıyla düşüş gösterdi. Kuraklık hasarına rağmen devam eden hasatlar; Brezilya’da mısır
fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. ABD'de, yağışların bazı bölgelerde hasat koşullarını
iyileştirmesiyle mısır fiyatları ayın sonuna doğru düşüş gösterdi. Diğer iri taneli tahıllardan,
uluslararası arpa ve sorgum fiyatları da Haziran ayında sırasıyla %2,2 ve %4,9 düşüş gösterdi.
Uluslararası buğday fiyatları Haziran ayında %0,8 gerilerken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %31
artış gösterdi. Kuzey Amerika’daki ekinleri etkileyen kuraklık koşullarından kaynaklanan yukarı yönlü
baskının üzerinde ağır basan birçok önemli üreticideki gelişmiş üretim beklentileri ile olumlu bir
küresel görünümün desteklenmesi sonucunda fiyatlar hafifçe geriledi. Uluslararası pirinç fiyatları da
Haziran ayında düşüş gösterdi ve yüksek taşıma maliyetleri ve konteyner eksikliğinin ihracat
satışlarını sınırlamaya devam etmesi nedeniyle on beş ayın en düşük seviyesine ulaştı.
FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Haziran ayında, Mayıs ayına göre %9,8 (17,2 puan) düşüş göstererek 157,5
puan olarak, son dört ayın en düşük seviyesini işaret etti. Bu ay gerçekleşen büyük düşüş, esas
olarak palmiye, soya ve ayçiçek yağlarının daha düşük fiyatlarını yansıtmaktadır. Son on iki aydan
beri yükselişine devam eden uluslararası palm yağı fiyatları, başlıca üretici ülkelerdeki olası
mevsimsel üretim artışları ve yeni ithalat talebindeki eksikliklerin etkisiyle Haziran ayında düşüş
gösterdi. Azalan küresel ithalat talebi de soya ve ayçiçek yağı fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı
oluşturmuştur. ABD'deki biyodizel üreticilerinden beklenenden daha düşük alım beklentileri soya
yağı fiyatlarının daha da gerilemesine neden oldu. Uluslararası kolza yağı fiyatları, AB'de sokağa
çıkma yasağı önlemlerinin hafifletilmesiyle talebin toparlanması beklentileriyle desteklenen bitkisel
yağ fiyatlarındaki genel düşüş eğilimine karşı koydu.
FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Haziran ayında, Mayıs ayına göre %1,0 (1,2 puan) düşüş göstererek 119,9
puan olarak, son on iki aydan beri devam eden kesintisiz yükselişine son verdi. Bu seviyede endeks
değeri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 (21,6 puan) artış gösterdi. Haziran ayında, küresel
ithalat talebindeki hızlı gerileme ve özellikle Avrupa'da stoklarda hafifçe bir artışla desteklenen
endekste temsil edilen tüm süt ürünleri için uluslararası fiyatlar düşüş gösterdi. En yüksek düşüşü
tereyağı kaydetti. Tam yağlı süt tozu fiyatları, Çin'in azalan alımları ve düşük spot arz talebiyle düşüş
gösterirken; küresel ihracat imkânları mevcut siparişleri karşılamak için yeterli kaldı. Peynir ve yağsız
süt tozu uluslararası fiyatları, başlıca üretim bölgelerinden gelen ihracat arzının bir miktar artması
ve küresel ithalat talebinin azalmasıyla hafifçe düşüş gösterdi.
FAO Et Fiyatları, Haziran ayında, Mayıs ayına oranla %2,1 (2,2 puan) artış göstererek 109,6 puan
olarak, son dokuz aydan beri devam eden yükselişine devam etti ve bir önceki yılın aynı dönemine
göre %15,6 artış gösterdi ancak yine de Ağustos 2014'te ulaşılan zirvenin %8 altında gerçekleşti.
Haziran ayında, bazı Doğu Asya ülkelerindeki ithalat artışlarının Çin'in et alımlarındaki, özellikle de
domuz etindeki yavaşlamayı telafi etmesiyle, endekste temsil edilen tüm et türleri için fiyatları artış
gösterdi. İhracat tedariklerinin sıkılaştırılması aynı zamanda ABD'deki düşük kanatlı hayvan eti
stokları, Brezilya ve Okyanusya'da sınırlı kesime hazır hayvan arzı ve başlıca ihracatçı ülkelerdeki
15.Y.04 / 0 / 6.4.2018

gıda hizmet sektöründe bir miktar toparlanma gibi birçok faktörün yansıması tüm et ürünlerinde
fiyat desteği sağladı.
FAO Şeker Fiyatları, Haziran ayında, Mayıs ayına oranla %0,9 (0,9 puan) hafifçe artış göstererek
107,7 puan olarak, üst üste üçüncü aylık artışa işaret etti. Dünyanın en büyük şeker ihracatçısı olan
Brezilya'da olumsuz hava koşullarının hasat verimi üzerindeki etkisine ilişkin belirsizlikler fiyatlar
üzerinde yukarı yönlü baskı yarattı. Ham petrol fiyatlarındaki son artış ve Brezilya Reali'nin Haziran
ayında ABD doları karşısında değer kazanması, dünya şeker fiyatlarına ek destek sağladı. Enerji
fiyatlarının daha da yükselmesi; Brezilya'daki üreticileri daha fazla şeker kamışı kırma işlemini etanol
üretimine yönlendirirken, daha güçlü para birimi de ihracatı olumsuz etkileme eğilimine girdi.
Hindistan'daki iyi üretim ve ihracat beklentileri, uluslararası şeker fiyatları üzerindeki genel yukarı
yönlü baskıyı kısmen dengelemiş ve daha büyük aylık artışları 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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