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6 Şubat 2020 tarihli Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre,  
FAO Gıda Fiyat Endeksi Ocak ayında da son dört aydır gerçekleşen yükselişine devam etti. 

FAO Gıda Fiyatları, Ocak ayında, Aralık ayına oranla %0,7 (1,3 puan) artış göstererek 182,5 
puan olarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,3 artış gösterdi. Ocak ayındaki artış; FA0 
Gıda Fiyat Endeksi'nin üst üste dördüncü ay yükseliş eğiliminde olduğunu gösterdi. En son 
artış, büyük ölçüde bitkisel yağlar, şeker ve daha az ölçüde tahıl ve süt ürünleri fiyatlarında 
devam eden güçlenmeden kaynaklanırken, et fiyatlarındaki keskin düşüş endeksin dengenin 
üzerinde gerçekleşmesini engellemedi. 
 
FAO Tahıl Fiyatları, Ocak ayında, 169,2 puan olarak, Aralık ayına göre 4,8 puan (%2,9) artış 

gösterdi ve Mayıs 2018’den bu yana en yüksek değerine ulaştı. Tüm tahılların uluslararası 

fiyatları Ocak ayında arttı Fransa'da gerçekleşen liman grevleri, sevkiyatları yavaşlatırken, 

birçok ülkenin alımları daha hızlı bir seyir izledi. Rusya Federasyonu tarafından 30 Haziran 

2020'ye kadar yüksek yurt içi fiyatlar nedeniyle ihracat kotasının getirileceğine dair bir rapor 

yayınlandı. Bu sebeplerden dolayı en çok buğday fiyatları artış gösterdi. Ocak ayında mısır 

ihracat fiyatları, güney yarımkürede ihraç eden ülkelerdeki güçlü ticaret hareketleri ve 

mevsimsel arzın sıkılaşması nedeniyle önemli kazançlar elde etti. Uluslararası pirinç fiyatları, 

hasat baskısının azalmasıyla hafifçe artış gösterirken, hava koşullarının ihracatçıların randımanı 

üzerindeki etkisi endişelendirdi.  

FAO Bitkisel Yağ Fiyatları, Ocak ayında, Aralık ayına oranla %7,0 (11,6 puan) artış göstererek 
176,3 puan oldu ve son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Uluslararası palm yağı değerleri, 
biyodizel sektöründen gelen yoğun talep nedeniyle küresel tedariklerin sıkılaşması 
beklentisiyle arka arkaya altıncı ayda yükseliş gösterdi. Güçlü küresel ithalat talebinin 
beklenenden daha az ihracat imkânlarına denk gelmesiyle,  soya ve ayçiçek yağlarının fiyatları 
da yükselmeye devam etti. Bu arada, kolza tohumu fiyatları; küresel arzdaki sıkılaşmanın 
devam etmesi nedeniyle, Mayıs 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. ABD-Çin 
ticaret anlaşmasının etkileri ve küresel koronavirüs sağlık acil durumunun potansiyel etkilerinin 
yansıması olarak, Ocak ayının ortasından itibaren, bitkisel yağ fiyatları genelinde güç kaybetti.  
Hindistan ve Malezya arasındaki ticaret gerilimleri Palm yağı fiyatları üzerindeki aşağı yönlü 
baskıya katkıda bulundu. 
 
FAO Süt Ürünleri Fiyatları, Ocak ayında, Aralık ayına oranla %0,9 (1,8 puan) artış göstererek 
200,6 puan olarak gerçekleşti. Bu seviyede, Endeks geçen yılın aynı ayındaki değerinin 18,5 
puan (%10,2) üzerinde gerçekleşti. Ocak ayında, tereyağı, peynir ve yağsız süt tozu fiyatları 
güçlü ithalat talebinin yansıması olarak yükselirken, Avrupa'da ve Okyanusya'da sınırlı 
noktalarda bulunabilirlikler fiyatların yükselmesine destek oldu. Okyanusya'da mevsimsel süt 
üretimindeki düşüş ek fiyat desteği sağladı. Buna karşın, ayın ilk yarısında sınırlı küresel talebi 
yansıtan tam yağlı süt tozu fiyatları düşüş gösterdi. 
 
FAO Et Fiyatları, Ocak ayında, 182,5 puan seviyesinde gerçekleşerek, Aralık ayı değerlerine 
göre 7,5 puan (%4,0) düşüş gösterirken, son on bir aydır süren artışlara ara verildiğini işaret 
etmiştir. Bu seviyede, Endeks geçen yılın Ocak ayına göre 22,4 puan (%14,0) artış göstermiştir.  
2019'un sonuna doğru Çin ve Uzak Doğu'dan yapılan büyük ithalatın ardından özellikle gelen 
alımların azalmasıyla Ocak ayında endekste temsil edilen tüm et kategorilerinin fiyatları düşüş 
gösterdi ve baskı altına alındı. Küçükbaş hayvan eti fiyatları en çok düşüş gösterirken; büyük 
baş hayvan eti, domuz eti ve kanatlı hayvan eti fiyatlarındaki düşüşler onu takip etti. Özellikle 
domuz ve büyükbaş hayvan etlerinin büyük ihracat imkânları, son haftalardaki ihracat 
fiyatlarını olumsuz etkiledi. 
 
FAO Şeker Fiyatları, Ocak ayında, Aralık ayına oranla %5,5 (10,4 puan) artış göstererek 200,7 

puan olarak, son dört ayki yükselişini sürdürdü ve Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi 

gösterdi. En son artış, Hindistan’ın şeker üretiminde %17'lik bir düşüş, Brezilya’nın en büyük 
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üretim bölgesinde (Orta-Güney) %66'lık bir üretim düşüşü ve Meksika’nın hasatında %25'lik 

bir daralma beklentisiyle gerçekleşti. Ham petrol fiyatlarındaki son düşüşler ve Brezilya para 

biriminin (Reel) ABD Doları karşısında sürekli değer kaybetmesi, uluslararası şeker 

fiyatlarındaki artışın kapsamını sınırlandırmıştır. 

*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 

2- Nominal ve Reel Bazda FAO Gıda Fiyatı Endeksi 

 


