ANKARA TİCARET BORSASI
BASIN BÜLTENİ

Ankara, 18.01.2016

ATB’de işlem gören ürünlerin 2015 yılı fiyat hareketleri açıklandı
Kurusoğan yüzde 56.6 oranındaki fiyat artışıyla ilk sırayı aldı.
- Fiyatı yüzde - 4.08 oranında gerileyen kepek ise fiyatı en çok düşen ürün oldu.
Ankara Ticaret Borsası’nda (ATB) işlem gören ürünler arasında yapılan değerlendirmelere
göre; 2015 yılında, Kurusoğan yüzde 56.60’lık fiyat artışıyla ilk sırayı aldı. Kurusoğanı,
yüzde 37.05lik fiyat artışıyla canlı dana, üçüncü sırayı da yüzde 35.84’lik artışla tam yağlı
kaşar peyniri aldı. 2015’te bir önceki yıla göre yüzde -4.08’lik fiyat düşüşüyle kepek son
sırada yer aldı.
Üç ürünün fiyatı bir önceki yıla göre düşüş gösterirken, piliç eti fiyatında ise 2014 yılına göre
artış tespit edilmedi.
Fiyatı artan ürünler
ATB' nin yıl içinde en çok tescil işlemi gören 25 ürün arasında yaptığı değerlendirmeye göre
fiyatları artan ürünlerin sıralaması şöyle:
Birinci kalite Kurusoğan % 56.60, canlı dana % 37.05, Tam yağlı kaşar peyniri %35.84, tam
yağlı beyaz peynir % 27.19, dana eti (karkas) % 24.15, lüks irmik % 18.88, kuzu eti (karkas)
% 16.09, dana derisi % 11.90, canlı kuzu % 11.40, yumurta % 10.00, sıvı yağ (ayçiçek) %
8.65, sert buğday % 6.59, lüks makarna % 6.57, beyaz arpa % 5.97, pilavlık bulgur % 5.84,
bezostia buğday % 4.82, Osmancık pirinç % 3.34, mısır % 2.86, birinci kalite patates % 2.50,
Özel amaçlı un % 0.54, Nohut (9 mm) % 0.30.
Fiyatları azalan ürünler
ATB' nin yaptığı değerlendirmeye göre 2015 yılında 3 ürünün fiyatları bir önceki yıla göre
gerileme gösterdi. Bu ürünler; Çalı fasulye % - 1.36, köylü unu % 3.33 ve kepek % 4.08
oldu.
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