Výraznejší pokles svetových cien potravín
Index cien FAO dosiahol v júli 2018 v priemere 168,8 bodu, čo predstavuje pokles o 6,5 bodu (3,7 %)
oproti predošlému mesiacu a 10,3 bodu oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Júlový pokles bol
prvým výraznejším od decembra 2017. Tento pokles sa zohľadnil na poklese všetkých podindexov.

»Index cien obilnín FAO dosiahol v júli 160,9 bodu. V porovnaní s júnom ide o pokles o takmer 6
bodov (3,6 %). V rovnakom období minulého roka bol index vyšší o 1,3 bodu (0,8 %). Júlový pokles
spôsobili slabšie ceny za vývoz pšenice, kukurice a ryže. Medzinárodné ceny pšenice boli v prvej
polovici mesiaca vo všeobecnosti slabšie, ale obavy z produkcie v EÚ a Rusku začali tlačiť vývozné
hodnoty ku koncu mesiaca vyššie. Podobne aj kukurica zaznamenala na konci mesiaca navýšenie
cien, dôvodom bolo nepriaznivé počasie a zrýchlené vývozy. Pod tlakom slabého dopytu a pohybov
meny u niektorých popredných vývozcov klesli aj medzinárodné ceny ryže.
»Index cien rastlinných olejov FAO zaznamenal v júli 141,9 bodu. Evidujeme tak pokles o 4,2 bodu
(2,9 %). Ide tak aj o šiesty po sebe idúci mesiac poklesu. Najviac sme zaznamenali pokles pri
palmovom a sójovom oleji. Medzinárodné ceny palmového oleja klesali pod vplyvom spomaleného
vývozu, rozsiahlymi zásobami popredných producentských krajín a očakávaniami vyššej produkcie v
nadchádzajúcich týždňoch. Na opačnej strane sa hodnoty repkového oleja zvýšili. Cenu podporil aj
vyšší dopyt výrobcov bionafty a negatívne výhľady na pestovanie v EÚ.
»Index cien mäsa FAO dosiahol v júli v priemere 170,7 bodu, čo predstavuje pokles o 3,3 bodu (1,9
%) oproti júnu. Vývoz mäsa z Brazílie sa postupne znormalizoval. Celkovo klesli cenové ponuky
hovädzieho, bravčového aj hydinového mäsa. Avšak ceny ovčieho mäsa sa pri posilnení dopytu z Číny
a Spojených štátov mierne zvýšili.
»Index mliečnych výrobkov FAO dosiahol v júli 199,1 bodu, čo je o 14,1 bodu menej (6,6 %) oproti
minulému mesiacu. Zároveň hovoríme o medziročnom znížení o 8 %. Medzinárodné cenové ponuky
pri všetkých mliečnych komoditách klesli. Najvýznamnejšie poklesy zaznamenali maslo a syr. Trh
s mliekom a mliečnymi výrobkami bol pod tlakom rozsiahlych vývozov a dobrých vyhliadok na výrobu
na Novom Zélande.
»Index cien cukru FAO dosiahol v júli v priemere 166,7 bodu. V porovnaní s júnom poklesol o 10,7
bodu (6 %). Medziročne je index nižší takmer o 20 %. Prudký pokles bol zaznamenaný aj vďaka
lepším vyhliadkam na výrobu cukru u hlavných hráčov, najmä v Indii a Thajsku. Ďalší pokles cien

obmedzili nižšie produkcie cukru v Brazílii, najväčšom výrobcovi a vývozcovi cukru na svete. Horšie
podmienky spôsobilo dlhotrvajúce sucho v krajine.
Index cien potravín FAO (FAO Food Price Index; FAO je skratka pre Food and Agriculture
Organization, v preklade Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) je mierkou mesačných
zmien medzinárodných cien základných potravinárskych komodít.
Počet bodov 100 predstavuje priemerná cena komodít z rokov 2002 - 2004.

