Najvyššia hodnota svetových cien potravín od augusta 2018
Index cien potravín FAO dosiahol vo februári v priemere 167,5 bodu, čo predstavuje nárast oproti
januáru o 2,7 bodu (1,7 %). Ide o najvyššiu hodnotu od augusta 2018. Vo februári stúpli všetky
sledované skupiny potravín, najviac však stúpla hodnota pri mlieku.

»Index cien obilnín FAO dosiahol vo februári v priemerne 169 bodov, čo predstavuje len nepatrný
nárast oproti minulému mesiacu. Táto hodnota je takmer 8 bodov (4,7 %) pod úrovňou z februára
minulého roka. Najviac vzrástla cena kukurice, na ktorú mali vplyv najmä vývozy z USA a obavy z ich
prerušenia. Ceny pšenice koncom mesiaca mierne klesali, ceny ryže ostali stabilné.
»Index cien rastlinného oleja FAO zaznamenal vo februári v priemere 133,5 bodu. Ide
o medzimesačný nárast o 2,3 bodu (1,8 %). Rovnako ide o najvyššiu úroveň indexu od októbra 2018.
Nárast cien majú na svedomí najmä vyššie ceny palmových, sójových a slnečnicových olejov. Veľký
dopyt po palmovom oleji jeho ceny už tretí mesiac po sebe navyšovali. Ceny sójového a
slnečnicového oleja sa posilnili v reakcii na obmedzené globálne dodávky. Výrazné ceny minerálneho
oleja rovnako prispeli k zvýšeniu hodnôt rastlinných olejov.
»Index cien mäsa FAO dosiahol vo februári v priemere 163,6 bodu. Oproti januáru narástla hodnota
indexu o 1,2 bodu (0,7 %). Ceny sú však o 4 % nižšie ako v rovnakom období minulého roka. Najviac
sa zvýšili ceny bravčového a hovädzieho mäsa, ktoré sa opierali o silný dopyt po dovoze. Vplyv na
rast mal aj obmedzený vývoz hovädzieho mäsa, najmä z Nového Zélandu a bravčového mäsa z EÚ.
Ceny hydinového mäsa sa naopak znížili vďaka spomaleniu tempa zahraničného predaja. Ceny
ovčieho mäsa pre posilnené vývozné dodávky z Nového Zélandu taktiež klesali.
»Index mlieka a mliečnych výrobkov FAO vzrástol oproti minulému mesiacu o 10,3 bodu (5,6 %).
Zároveň sa tak jeho hodnota blíži k hodnote, ktorú dosahoval vo februári minulého roka. Vzrástli
všetky skupiny vyjadrené v indexe. Najvyšší medzimesačný nárast zaznamenalo odstredené sušené
mlieko (SMP), nasledovalo plnotučné sušené mlieko (WMP), syr a maslo.
»Index cien cukru FAO dosahoval vo februári 184 bodov, čo predstavuje medzimesačný nárast o 2,2
bodu (1,2 %). Tento nárast vo veľkej miere zapríčinili obavy týkajúce sa vyhliadok na výrobu v
niektorých hlavných výrobných oblastiach. Predpokladá sa, že indická výroba cukru 2018/2019 sa
zníži o 5 % oproti minuloročnej kampani. Rovnako v regióne strednej a južnej Brazílie, kde sa vyrába
najviac cukru na svete, poklesne výroba až o 26 % oproti rovnakému obdobiu z minulého roka.

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.

