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5 Eylül 2019 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre,  
FAO Gıda Fiyat Endeksi Ağustos ayında düştü ancak geçen yılın seviyesinin üstünde kaldı 

FAO Gıda Fiyatları, Ağustos ayında, Temmuz ayına oranla %1,1 (2,0 puan) düşüş göstererek 
169,8 puan seviyesinde gerçekleşmiştir. Ancak bu seviye, Ağustos 2018 değerlerinin %1,1 
üzerinde kalmıştır. Ağustos ayındaki düşüş, FAO Gıda Fiyatları Endeksi’nin son üç aydır 
düşüşünü işaret etmektedir. En son düşüş, şeker ve önde gelen hububat fiyatlarındaki keskin 
düşüşleri yansıtmakta ve diğer tüm endekslerde, özellikle bitkisel yağlar üzerindeki etkisi ağır 
basmaktadır. 
 
FAO Tahıl Fiyatları, Ağustos ayında, Temmuz ayına oranla %6,4 (10,8 puan) düşüş göstererek 
157,6 puan seviyesinde gerçekleşmiş, Temmuz 2018 değerlerinin %6,6 (11,1 puan) altında 
kalmıştır. Temmuz ayındaki düşüşe benzer şekilde, Ağustos ayındaki bu alt endeksin 
değerindeki düşüş, özellikle mısır olmak üzere buğday ve başlıca tahıl fiyatlarındaki keskin 
düşüşleri yansıtmaktadır. Buğday fiyatları, ihracat imkânlarının bol olmasından ve dolayısıyla 
başlıca ihracatçılar arasındaki rekabetin artmasından etkilenerek aşağı yönlü baskı altında 
kaldı. Mısır değerleri de, özellikle, dünyanın en büyük mısır üreticisi ve ihracatçısı olan ABD'de 
daha önce tahmin edilenden daha büyük bir hasat beklentisiyle, Ağustos ayında keskin bir 
şekilde azaldı. Buna karşılık, uluslararası pirinç fiyatları Ağustos ayında artmış, kuzey yarım 
küre tedarikçilerindeki ve Tayland'daki hava koşullarının hasatlar üzerindeki etkisine ilişkin 
endişeler nedeniyle mevsimsel sıkışıklığın etkisiyle desteklenmiştir. 
 
FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Ağustos ayında, bir önceki aya oranla %5,9 (7,5 puan) artış 
göstererek, 11 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış ve 133,9 puan seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Artış, palmiye ve diğer birçok yağ için daha sıkı değerleri yansıtmaktadır.  Uluslararası palmiye 
yağı fiyatları, küresel ithalat talebindeki toparlanmanın desteği ve Malezya'daki stokların 
beklenen seviyelerin altında kalmasıyla artış gösterdi. Buna ek olarak, Endonezya, büyüyen 
bölgelerdeki olumsuz hava koşullarını bildirerek gelecekteki tedariklerle ilgili endişeleri artırdı. 
Soya yağı; hem gıda hem de biyodizel sektörlerinden gelen güçlü taleple, ABD'de öngörülen 
ezilme hacimlerinden daha düşük raporlarla birlikte fiyatlara destek sağladı. Benzer şekilde, 
Avrupa Birliği'ndeki biyodizel üreticilerinden gelen talep de uluslararası kolza yağı fiyatlarına 
destek verdi. 
 
FAO Et Fiyatları, Ağustos ayında, revize edilmiş Temmuz fiyatına oranla %0,5 (1,0 puan) 
artarak 179,8 puan seviyesinde gerçekleşerek, şubat ayından bu yana ılımlı yükselişine devam 
etmiştir. En son artış ile birlikte endeks değeri Ocak 2019’daki seviyesinin %12,3, geçen yılın 
aynı ayına göre de %7,8 üzerinde gerçekleşmiştir. Ağustos ayında, Afrika Domuz Ateşi 
hastalığı yerli domuz eti üretimini sınırlandırmaya devam etti, domuz eti fiyatları daha da 
yükseldi, fiyatlar başta Çin olmak üzere, Asya'dan yapılan güçlü ithalat talebiyle desteklendi.  
Güçlü ithalat talebine rağmen, kanatlılar ve küçükbaş hayvan fiyatları sabit kaldı, bu başlıca 
üretici bölgelerden gelen ihracat imkânlarının giderek artmasının yansımasıydı. Büyükbaş 
hayvan uluslararası ticaretinin güçlü kalmasına karşın, ABD doları cinsinden fiyat teklifleri, 
Avustralya dahil olmak üzere bazı büyük ihracatçı ülkelerin ulusal para birimlerinin 
zayıfladığını yansıtarak marjinal düşüş gösterdi. 
 
FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Ağustos ayında, Temmuz ayına oranla %0,5 (1,0 puan) artış 
göstererek 194,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Süt ürünleri fiyatlarında yaşanan son iki aylık 
düşüş tersine çevrilirken, Ağustos 2018 değerlerinin %0,8 altında kalmıştır. Ağustos ayında, 
peynir fiyatları, yağsız süt tozu ve yağlı süt tozu fiyatlarının tümü yükseldi; piyasa faaliyetleri 
kuzey yarımkürede yaz tatilinin sona ermesiyle normalleşmeye başladı. Buna karşın, zayıf 
talep nedeniyle son üç aydır tereyağı fiyatları düşüş gösterirken, Okyanusya’nın ihracat 
olanaklarının yeni üretim sezonunda artacağı konusundaki iyimserlik vurgulandı. 
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FAO Şeker Fiyatları, Ağustos ayında, Temmuz ayına oranla %4,0 (7,3 puan) düşüş göstererek 
174,8 puan olmuştur. Uluslararası şeker fiyatlarındaki son düşüş, büyük ölçüde şeker ihracatını 
teşvik etme eğiliminde olan, zayıflayan Brezilya Real’inin ardından geldi. 2019/20'de Hindistan 
ve Meksika'dan daha büyük sevkiyatlara dair beklentiler, şeker fiyatlarını etkilemiştir. 
 
*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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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 

 


