
 
 

Avrupa Komisyonu Süt Piyasası Değerlendirmesi  
 (Güncelleme 14.12.2018) 

 

 AB ortalama yağsız süt tozu fiyatları 167 €/100kg oldu. (2018’nin en yüksek 
fiyatı) Fiyatlar bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında %3.4, bir önceki yıl ile 
karşılaştırıldığında %14 artış gösterdi. 
 

 AB ortalama tereyağı fiyatları, bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında %1.8 
düşüş gösterdi. (464 €/100kg, bir önceki yıldan %10 daha düşük) 
 

 AB ortalama süt üretici fiyatları, Ekim ayında tekrar artış göstererek 35.9 c/kg 
oldu. (Eylül 2018 ile karşılaştırıldığında %3.1 artış gösterdi) 
 

 Bu fiyat, bir önceki yıla göre %4.3 düşük olmasına rağmen son beş yılın 
ortalamasına göre %3.7 yüksektir. 
 

 Spot süt fiyatları, geçen hafta düşüş gösterdi: Hollanda’da 35.5 c/kg (%-2.7) 
ve İtalya’da 45.8 c/kg (%0.5). 
 

 ABD süt üretici fiyatları, Ekim 2018’de bir önceki aya göre %2 (34.2 c/kg) 
düşüş gösterdi. (Ekim 2017’e göre %4.7 daha düşük) 
 

 Süt fiyatları, Yeni Zelanda’da 2.8 düşüş göstererek 27.9 c/kg oldu. ( Ekim 
2017’e göre %15.5 daha düşük) 
 

 Dünya süt ürünleri fiyatları, son 2 haftada dolar sebebiyle dalgalı eğilimler 
gösterdi. 
 

 Okyanusya (%-3.5) ve ABD tereyağı fiyatları (%-3.1) düşüş gösterdi. 
 

 Yağsız süt tozu fiyatları, Okyanusya’da %-1.9 düşerken, ABD’de %1.5, AB’de 
ise %2 artış gösterdi. 
 

 Geçtiğimiz dört haftanın ortalamaları ile karşılaştırıldığında 49. haftada enerji 
maliyetleri %8.8 daha düşük gerçekleşti. 
 

 AB yağsız süt tozu ihracatı, Ekim 2018’de bir önceki yılın aynı dönemine oranla 
özellikle Çin, Endonezya, Vietnam ve Malezya’da önemli artışlar kaydetti. 
(Ocak-Ekim dönemi %4 artmıştır) 
 

 AB yağlı süt tozu ihracatı, Ocak-Ekim 2018 döneminde %13 düşüş 

göstermesine rağmen en çok ihraç yaptığı ülke konumunda olan Umman’da  

%31 artış göstermiştir. 

 ABD’de süt ürünleri ihracatı, Ekim’de artış göstermiştir. (Tereyağı %70, Peynir 
%3, yağsız süt tozu %25, yağlı süt tozu %97) 
 

 Tereyağı ihracatçısı olan Yeni Zelanda, Ocak-Ekim 2018’de ihracatını %10 
artırmıştır. 
 



 
 

 Avustralya’da süt üretimi, Ekim 2018’de bir önceki yılın aynı dönemi oranla 
%5.7 düşüş göstermiştir. (Temmuz-Ekim dönemi %-4)  
 

 Yeni Zelanda’da süt üretimi, Ekim 2018’de bir önceki yılın aynı dönemine 
oranla %5.8 artış göstermiştir. (Haziran-Ekim dönemi %+5.8) 
 

 ABD’de süt üretimi, Ekim 2018’de %0.8 artış göstermiştir. Bu yükseliş ile 
beraber 2018’deki artış %1.1’e ulaşmıştır. 


