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Türkiye’de Kaynaklı Boru Fiyatları 30-40$/Mt Daha Arttı 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye’de sıcak sac ve hurda fiyatlarının 

yükselmesinden dolayı kaynaklı boru fiyatları da 30-40$/mt arttı. Üreticiler genelde Ocak-

Şubat üretim için teklif veriyor. Fiyatlar bu artışla birlikte 730-760$/mt fabrika çıkışı 

aralığında yer almaya başladı. Üreticilerden biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Yeterli 

talep var ve hammadde fiyatları yüksek. Kaynaklı boru fiyatlarının daha da artacağını 

düşünüyoruz. Ayrıca ihracat talebi de fiyatları destekliyor,” dedi. 

İhracat tarafına bakıldığında, fiyatlar burada da 30-40$/mt arttı ve 720-740$/mt FOB 

bandına çıktı. Özellikle Avrupa’dan gelen kaynaklı boru talebinin yeterli seviyelerde yer 

almaya devam ettiği görüldü. 

** Söz konusu fiyatlar EN10219 standardına uygun S235 kalite sıcak sacdan üretilmiş 2-4 

mm et kalınlığına sahip ERW boru ve kutu profil için teorik ağırlık bazındadır. 

 

Nucor Tubular Products Kutu Profil Fiyatlarını Tekrar Yükseltti 

Steelorbis 

11 Aralık Cuma günü, ABD’li çelik boru üreticisi Nucor Tubular Products tüm siparişlerde 

geçerli olmak üzere tüm kutu profil, mekanik boru ve kazık borusu fiyatlarını 110$/mt 

artırdığını belirtti. Açıklamaya göre, bu artış “hammadde maliyetlerindeki yükseliş, güçlü 

talep ve sevkiyat maliyetlerindeki değişkenlik” sebebiyle yapıldı. 

Açıklamadan önce 11 Ocak 2021 tarihine kadar sevk edilmek üzere verilen tüm siparişlerde 

önceki fiyatlar geçerliliğini koruyacak. 

Bu açıklama, üreticinin Aralık ayında yaptığı içinde 110$/mt’luk fiyat artışı açıklaması oldu. 
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ABD Spot Piyasasında Kutu Profil Fiyatları 2018 Yılının Temmuz Ayından 

Beri En Yüksek Seviyesinde  

Steelorbis 

ABD spot piyasasında yerel kutu profil fiyatları halen hızlı bir yükseliş halinde. Fiyat artışı 

kutu profil piyasasında bir ilk olmasa da hurda, yassı mamul, enerji borusu ve uzun mamul 

fiyatları da artığı için artış hızı piyasaya bir ilki yaşatıyor. 

2 Aralık tarihinde ABD’de kutu profil üreticileri fiyatlarını hemen geçerli olmak üzere 110$/mt 

artırdı. 11 Aralık tarihinde de 110$/mt’luk ikinci bir fiyat artışı açıklaması geldi. Son artışa 

gerekçe olarak artan hammadde fiyatları, güçlü talep ve sevkiyat maliyetlerinin değişkenliği 

gösterildi. 

Her iki fiyat artışı da piyasada kabul gördü ve böylece spot piyasada fiyatlar 1.356-

1.378$7mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya başladı. Bugünkü fiyat seviyeleri, 232. 

Madde vergilerinden sonraki zirve seviyesinin de üzerinde. Söz konusu dönem, 2018 yılı 

Temmuz ayında fiyatların 1.323$/mt fabrika çıkışı seviyesinde kaydedildiği dönem. Ayrıca, 

bugünkü fiyatlar Ağustos ayının sonundaki 860$/mt fabrika çıkışı seviyesine kıyasla 

496$/mt’luk bir artışa işaret ediyor. 

Piyasa kaynaklarından biri, “Henüz fiyatların zirve seviyesini görmedik ama yakında 

göreceğimizi düşünüyorum. Yine de bu son fiyat artışı olmazsa da şaşırmam,” dedi. 
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Türkiye’nin Sıcak Rulo İhracatı Ocak-Ekim Döneminde %15,5 Düştü 

Steelorbis 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında 

Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %4,8 artış ve yıllık %19,6 düşüşle 208.916 

mt oldu. Bu ihracatın değeri Eylül ayına kıyasla %5,5 artış ve yıllık bazda %24,7 düşüşle 

96,51 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

 

Ocak-Ekim döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %15,5 düşerek 2,22 milyon mt, 

bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %26,1 düşerek 1,01 milyar $ seviyesinde kaydedildi. 

Yılın ilk on ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık 

%9,33 düşüşle 785.562 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya'yı Türkiye’den 316.691 mt sıcak 

haddelenmiş rulo ithal eden Mısır takip etti. 
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Türkiye'nin bu yılın ilk on ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca 

ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır: 

Ülke Miktar(mt)           

  
Ocak-Ekim 

2020 
Ocak-Ekim 

2019 
Yıllık 

değişim (%) 
Eki.20 Eki.19 

Yıllık 
değişim (%) 

İtalya 785.562 866.352 -9,33 56.353 84.873 -33,6 

Mısır 316.691 184.620 71,54 1.436 - - 

İspanya 304.250 508.310 -40,14 8.566 76.587 -88,82 

Bulgaristan 150.361 108.751 38,26 23.805 14.207 67,56 

Çin 92.004 - - 20.781 - - 

Yunanistan 77.417 84.011 -7,85 6.055 14.595 -58,51 

Belçika 67.176 127.594 -47,35 - 4.637 - 

Portekiz 66.500 183.383 -63,74 - 33.898 - 

Güney 
Afrika 

58.204 10.674 445,29 18.742 - - 

Pakistan 57.236 56.969 0,47 57.236 - - 
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Türkiye’nin Sıcak Rulo İthalatı Ocak-Ekim Döneminde %4,4 Düştü 

Steelorbis 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında 

Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %5,3 ve Eylül ayına göre ise %3,5 düşüşle 

304.723 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %13,3 düşüş ve aylık ise %0,4 artışla 143,92 

milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

 

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 

2019 yılının aynı dönemine kıyasla %4,4 düşerek 2,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu 

ithalatın değeri ise yıllık %19,8 düşüşle 1,31 milyar $ oldu. 

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık 

%22,11 düşüşle 948.743 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 494.176 mt 

sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti. 
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Türkiye'nin Ocak-Ekim döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca 

ülkeler şunlardır: 

Ülke Miktar (mt)           

  
Ocak-Ekim 

2020 
Ocak-Ekim 

2019 
Yıllık değişim 

(%) 
Eki.20 Eki.19 

Yıllık değişim 
(%) 

Rusya 948.743 1.217.980 -22,11 101.369 123.624 -18 

Ukrayna 494.176 381.231 29,63 68.856 25.244 172,76 

Fransa 392.310 350.506 11,93 30.636 47.690 -35,76 

Japonya 283.532 114.383 147,88 59.456 51.344 15,8 

Hollanda 152.886 166.865 -8,38 3.699 3.569 3,64 

Güney Kore 138.505 13.043 961,91 18.824 2.492 655,38 

İngiltere 121.462 108.898 11,54 - 29.427 - 

Brezilya 80.065 127.995 -37,45 - - - 

Belçika 71.279 57.281 24,44 5.351 6.296 -15,01 

İtalya 69.463 105.634 -34,24 172 3.156 -94,55 

 

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin 
dağılımı şu şekildedir: 
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Türkiye Spot Piyasasında Yassı Mamul Fiyatları Artmaya Devam Etti 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye yassı mamul spot piyasasında talep gücünü 

korurken, fiyatlar 30-60$/mt daha arttı. Fiyatlardaki artışa hurda ve sıcak sac fiyatlarındaki 

artışlar spot piyasa fiyatlarını destekledi, fakat temel destek düşük stok seviyelerinden ve 

arz kısıntısından gelmeye devam etti. Spot piyasada yassı mamul stokları halen çok düşük 

ve bu sorunun en iyi ihtimalle Şubat ayında hafiflemesi bekleniyor. Bu piyasa görünümünde 

yeni fiyat seviyeleri alıcılar tarafından hızlı bir şekilde talep gördü. Tüccarlarda biri, “Spot 

piyasada satışlar neredeyse tamamlandı, çünkü ürün bulunabilirliği oldukça düşük. Ayrıca 

hurda ve sıcak sac fiyatları artmaya devam ediyor. Alıcılar tüccarlardan ihtiyaçlarını 

bulduklarında fiyatları kabul ediyorlar, çünkü yakın zamanda başka bir alternatif 

bulamayabileceklerini biliyorlar,” dedi. 

Geçtiğimiz haftadan beri, spot piyasada yerel soğuk sac fiyatları 50$/mt, sıcak sac fiyatları 

30$/mt ve asitli sac fiyatları 60$/mt seviyesinde yer almaya başladı. 

 

Ürün 

Fiyat ($/mt) 

Ereğli Gebze 

2-12 mm sıcak sac 780-810 790-810 

1,5 mm sıcak sac 810-840 820-850 

3-12 mm asitlenmiş sıcak sac 860-880 870-890 

0,6 mm soğuk sac 1.010-1020 1.010-1.030 

0,7-2 mm soğuk sac 980-990 980-1000 
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BDT’den Türkiye’ye Verilen Sıcak Sac Teklifleri Sınırlı Arz Ve Olumlu 

Piyasa Koşulları Sebebiyle Yükseldi 

Steelorbis 

Türkiye iç piyasasında, çoğu teklif üreticiye göre değişmekle birlikte önceki haftaya kıyasla 

sabit kalarak 750-770$/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer alıyor. Aralığı üst sınırı henüz 

Kabul edilebilir olmasa da 760$/mt fabrika çıkışı Marmara seviyesinden 5.000 mt satış 

yapıldı. Ancak, bazı kaynaklar, İzmir’den İskenderun’a verilen tekliflerin 750$/mt müşteri 

teslim seviyesinde olduğunu, navlunun ise 10$/mt seviyesinde tahmin edildiğini belirtiyor. 

İhracat teklifleri ise, 750-755$/mt FOB aralığında bulunuyor. SteelOrbis’in görüştüğü yerel 

bir kaynak, “Üreticiler bugünlerde satış yapmak için acele etmiyor, sanırım istediklerini 

yapabilmek için AB ve BDT’nin tatile çıkmasını bekliyorlar,” yorumunda bulundu. 

İthalat segmentinde ise, Rus MMK tekliflerini, Mart sevkiyatlı olarak önceki haftaya oranla 

15$/mt artırarak 730$/mt CFR seviyesine çıkardı. Kaynaklara göre, Ukraynalı Metinvest’in 

gösterge teklifleri küçük rulolar için 725$/mt CFR, büyük rulolar için 735$/mt CFR 

seviyesinde, tedarikçinin Şubat ayı üretimli olarak sınırlı tonajı bulunduğu bildiriliyor. 

 

Türkiye’de Birinci Kalite Hurda Fiyatları 450$/Mt CFR Seviyesini Yakaladı 

Steelorbis 

SteelOrbis’in bugün daha erken saatlerde HMS I/II 80:20 hurdanın 444$/mt CFR 

seviyesinden işlem gördüğünü duyurduğu Baltık çıkışlı bağlantıyı takiben daha yüksek 

seviyelerden işlem gören ikinci bir Baltık bağlantısı öğrenildi. 

Karadeniz merkezli bir üreticinin Şubat ayının sonunda sevk edilmek üzere Finlandiya 

çıkışlı gerçekleştirdiği bağlantıda 13.500 mt HMS I/II 80:20 hurda 450$/mt CFR, 14.000 mt 

değirmen hurdası 460$/mt CFR, 3.000 mt bonus kalite hurda 460$/mt CFR ve 2.000 mt 

busheling hurda 470$/mt CFR seviyelerinden işlem gördü. Bu seviye yukarıda bahsedilen 

St. Petersburg alımının 6$/mt üzerinde yer alıyor. 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/turkiyede-baltik-cikisli-hurda-fiyatlari-444mt-cfr-seviyesine-cikti-1178176.htm
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Baltık menşeli birinci kalite hurda fiyatlarının 450$/mt CFR seviyesini yakalamasıyla, bazı 

piyasa kaynakları ABD kanadı için 450$/mt CFR’ın üzerinde fiyatlar beklediklerini iletiyor. 

Bu yükseliş piyasa oyuncuları arasında tedirginliğe neden olurken, bazı piyasa oyuncuları 

toplama maliyetlerindeki artış nedeniyle tedarikçilerin daha düşük fiyatlardan 

gerçekleştirdikleri bağlantılarda marjların daraldığını ifade etmekte. Bunun yanı sıra, 

Türkiye yerel inşaat demiri piyasasında ticari faaliyetler durgun. Bazı piyasa kaynakları 

yerel inşaat demiri piyasasının uluslararası piyasanın seyrinden ayrıştığını belirtiyor. Ayrıca, 

Türkiye ekonomisini yönetmeye başlayan yeni kadroların izlediği politika nedeniyle Türk 

lirasının dolar karşısında değer kazanması, 24 Aralık tarihinde Merkez Bankası tarafından 

açıklanacak faiz oranları öncesi piyasa oyuncularının bekle-gör politikası izlemesine yol 

açıyor. 

 

AB Piyasasında Sıcak Sac Fiyatları Yine Yükseldi 

Steelorbis 

AB piyasasında geçtiğimiz hafta sıcak sac fiyatları, devam eden arz sıkıntısı ve iyi talep 

nedeniyle yine yükseldi. 

Piyasa kaynakları, sıcak sac bağlantı fiyatlarının Avrupa’nın kuzeyinde 9 Aralık’a göre 

25€/mt artışla 600€/mt fabrika çıkışı, İtalya’da ise, yine 25€/mt artışla 580-590€/mt fabrika 

çıkışı seviyelerine yükseldiğini aktarıyor. 

Daha önce bildirildiği üzere, 6 Aralık’ta sona eren haftada, ArcelorMittal fiyatlarını tüm 

Avrupa’da 650€/mt fabrika çıkışı seviyesine çekmişti. 

Tüm Avrupalı tesisler ilk çeyrek sevkiyatlı satışlarını tamamladı. Üreticiler özellikle 

Avrupa’nın kuzeyinde Nisan-Mayıs ayları ve İtalya’da Mart-Nisan ayları üretimleri için teklif 

veriyor. Distribütörler, asıl endişelerinin fiyatlar değil, ihtiyaç duydukları malzemeyi 

alamamak olduğunu söylüyor. AB kotaları, yüksek fiyatlar ve uzun teslimat süreleri 

nedeniyle ithalat baskı altında kaldı. İtalya’da ithal sıcak sac için referans fiyatları, 
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geçtiğimiz hafta kaydedilen 560-580€/mt CFR aralığına kıyasla şu sıralar 580-600€/mt CFR 

bandında yer alıyor. 

Bir tüccar, mevcut durumun sadece gelecek yılın başına kadar değil, çok daha uzun 

süreceğini söyledi. 

 

AB Komisyonu Sıcak Yassı Anti-Damping Davasında Geçici Vergi 

Oranlarını Açıkladı 

ÇİB 

Avrupa Birliği tarafından ülkemiz menşeli sıcak haddelenmiş yassı çelik ithalatına karşı 14 

Mayıs 2020 tarihinden bu yana bir anti-damping soruşturması yürütülmekte. 

AB Komisyonu 17 Aralık 2020 tarihinde yayımladığı bir ön-bildirim ile Türkiye firmalarına 

uygulanmasını önerdiği geçici anti-damping marjlarını açıkladı. Bildirime göre firmalara 

%4,8 ila %7,6 aralığında geçici vergi oranları hesaplandı. 

Söz konusu bildirimde geçici vergilere yönelik itiraz ve yorumların 3 iş günü içinde (22 

Aralık 2020) Komisyona iletilebileceği belirtilirken; hesaplanan geçici oranlarının 4 hafta 

içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. 

 

AB, 2030'a Kadar % 55 Co2 Azaltımını Onayladı 

Metal Expert 

Brüksel'de 27 üye devletin katıldığı zirvede, AB devlet ve hükümet başkanlarının, Avrupa 

Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından önerilen CO2 emisyonunun 2030 

yılına kadar en az % 55 azaltılması hedefini onayladıkları aktarılıyor. Von der Leyen’in, 

"Bugünkü anlaşma bizi 2050'de iklim nötrlüğe doğru net bir yola çıkarıyor. Yatırımcılara, 

işletmelere, kamu otoritelerine ve vatandaşlara kesinlik veriyor" dediği rapor ediliyor. 
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Onaylanan 1,1 trilyon €’luk bütçe ve 750 milyar €'luk COVID-19 kurtarma fonunun, karbon 

nötrlüğüne geçişi kolaylaştıracak programları içereceği kaydediliyor. 

Ancak yeni hedefin, aralarından çelik sektörü de olmak üzere en çok hava kirleten sektörler 

üzerinde önemli bir baskı oluşturacağı belirtiliyor. Avrupa çelik endüstrisi temsilcilerinin, yeni 

karbon içermeyen teknolojiler geliştirmede kendilerine yardımcı olacak uygun araçların 

zamanında sağlanmaması halinde emisyonların bu kadar hızlı bir şekilde azaltılmasının 

maliyetlerini artıracağını ve karbon kaçağına yol açacağını söyleyen endişe verici sinyaller 

gönderdikleri ifade ediliyor. 

Alman Çelik Federasyonu WV Stahl Başkanı Hans Juergen Kerkhoff’un "Özellikle kapsamlı 

yatırım ve düşük karbonlu üretim süreçlerinin finansman amacı daha yüksek işletme 

maliyetleri için acilen bir Avrupa çerçevesinin oluşturulması gerekiyor. Ne yazık ki, 

Brüksel'de hedeflere ulaşılabilecek yollar yerine, hala çok fazla şey konuşuluyor. Sektörü 

karbon kaçağından korumak için, ücretsiz sertifikaların yeterli tahsisi ve elektrik fiyatlarında 

indirim yapılması çağrısında bulunuyor" dediği aktarılıyor. 

Eurofer Genel Direktörü Axel Eggert’in daha önce "Komisyon, % 55 emisyon azaltma 

hedefine ulaşmanın AB endüstrisi için önemli bir yatırım sorunu olacağını kabul ediyor. AB 

kurumları artık bu zorluğun üstesinden gelmek için somut yanıtlar ve çözümler sağlamalıdır" 

dediği bildiriliyor. 

 

Tomasso Sandrini: AB Fiyatları Yükselecek, İthalat Daha da Düşecek 

Kallanish 

Assofermet Acciai Başkanı Tommaso Sandrini'ye göre, ürün mevcudiyetini kısıtlayan çeşitli 

faktörler ve talepteki toparlanma nedeniyle Avrupa çelik fiyatlarının önümüzdeki aylarda 

daha da artması bekleniyor.Çarşamba günü Kallanish Europe Steel Markets 2020 sanal 

konferansında Avrupa çelik piyasasının ve katılımcıların talebi karşılamak için yeterli 

malzeme bulunmadığı algısıyla panik halinde olduğunu ve birçok kişinin "2008'e mi 

döndük?" sorusunu sorduğunu ifade eden Sandrini’nin, Avrupalı üreticilerin ilk çeyrek için 
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tamamen dolu olduğunu ve bazılarının Nisan ayı için sınırlı ürün teklifi verdiklerini söylediği 

aktarılıyor. 

Söz konusu durumun, ithalatı engelleyen ticari koruma önlemlerinin ve üretimin sınırlı 

sayıda fabrikada yoğunlaşmasının sonucu olduğu bildiriliyor. Dahası, Covid-19 salgını, 

üretimin büyük ölçüde azalmasına neden olurken, son aylarda tüketimin salgın öncesi 

seviyelere yükseldiği belirtiliyor. 

AB'ye sevkiyat yapan neredeyse tüm büyük sıcak sac ihracatçılarının engellendiğine, bu 

yılın başlarında yapılan koruma önlemi revizyonunun mevcut sıcak rulo kotasını yarı yarıya 

düşürdüğüne ve anti-damping soruşturmasının Türk tedarikçilerle herhangi bir görüşmeyi 

engellediğine vurgu yapan Sandrini’nin, "Yani, ana mesaj ithalatın düşeceği," dediği 

kaydediliyor. 

Bu arada AB'de on yüksek fırının atıl durumda olduğu, yani kurulu kapasitenin yaklaşık % 

17'sinin kullanılamadığı; dolayısıyla 2020'de bölgesel üretimin, 2009 seviyelerinin bile altına 

düşeceği bildiriliyor. 

Bu arada, AB piyasasının stokunu 8 milyon ton azalttığı 2019'un ardından 2020'de 11 

milyon ton daha azaltmasının beklendiği ifade ediliyor. Söz konusu iki yıllık azalışın 2009'da 

kaydedilen 16 milyon tonluk stok düşüşünü aştığı aktarılıyor. 

Önümüzdeki aylarda fabrikaların üretimlerini önemli ölçüde artırmalarının muhtemel olduğu, 

ancak etkilerin ikinci çeyrekten önce hissedilmeyeceği belirtiliyor. Korunma vergilerinin sona 

ermesi veya bunların “… daha hafif” bir formatta uzatılması bazı ithalat fırsatlarına izin 

verebileceği ifade ediliyor. Otomotiv ve beyaz eşya talebindeki yavaşlamanın, AB'nin teşvik 

önlemleri nedeniyle artan inşaat talebiyle dengeleneceği rapor ediliyor. Sandrini’nin, uzun 

vadede, bir karbon sınır ayarlamasının mevcut ticaret savunma önlemleriyle bir arada var 

olmasının imkânsız olacağından, AB koruma sisteminin tamamen yeniden düşünülmesi 

gerekeceğini belirttiği vurgulanıyor. 
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Emtia Fiyatına Navlun Şoku! 

Dünya 

Çin ekonomisi toparlanırken diğer bölgelerin kapanması, denizde dengeleri bozdu. Navlun, 

emtia fiyatlarını daha da yukarı çekiyor 

Küresel ekonomide yaşanan iyimserliğin yarattığı talep ve kötü hava koşullarının etkisiyle 

yılın ikinci yarısında yükselen emtia fiyatları, bu kez de navlun krizine yakalandı. S&P 

Global’in Platts Konteyner Endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 143 yükseldi ve aralık 

ayında 2.756 dolar/FEU ile endeks tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. 

Kuzey Asya'dan Kuzey Amerika’ya navlun 5.000 dolar/FEU, Kuzey Asya'dan İngiltere'ye ise 

5.600 dolar/FEU’ya kadar yükseldi. Asya’dan Kuzey Amerika, Avrupa ve Afrika’ya giden 

ticaret rotaları üzerinde navlunun iki, hatta bazı destinasyonlarda üç katına çıkması metal, 

tarım ve polimer fiyatlarını yükseltiyor. Yılın ikinci yarısında yükselen emtia fiyatları navlun 

maliyetinin artmasıyla daha da baskı altına girdi. Asya’dan Kuzey Amerika, Avrupa ve 

Afrika’ya giden ticaret rotaları üzerinde navlunun iki, hatta bazı destinasyonlarda üç katına 

çıkması metal, tarım ve polimer fiyatlarını yükseltiyor. 

Navlunda yılın ikinci çeyreğinde başlayan yükseliş eğilimi yılın sonuna yaklaştığımız şu 

günlerde ciddi oranda hızlanarak metal, petrokimya ve tarım da dahil olmak üzere emtia 

piyasalarında lojistik zorluklar yaratıyor. Özellikle Asya’da akut hale gelen konteyner 

sıkışıklığı navlun maliyetlerinin yükselmesine neden oluyor. Mevcut lojistik sorunlarının 

çözülmesinin aylar alacağı belirtiyor. Bu durumda da piyasaların 2021'in ilk çeyreğinde 

yüksek konteyner navlun oranlarıyla boğuşmaya devam etmesi bekleniyor. 

S&P Global Platts tarafından hazırlanan ve Tüm Platts konteyner değerlendirmelerinin 

ağırlıklı ortalamasına dayanan Platts Konteyner Endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 143 

yükseldi ve 1 Aralık'ta 2.756,35 dolar/FEU ile Temmuz 2017'de endeksin oluşmasından bu 

yana en yüksek seviyesine ulaştı. Kuzey Asya'dan Kuzey Amerika’ya navlun 5.000 

dolar/FEU, Kuzey Asya'dan İngiltere'ye ise 5.600 dolar/FEU’ya kadar yükseldi. Önce Kuzey 
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Asya-ABD gibi kilit ticaret rotaları üzerinde başlayan artışlar, son zamanlarda Asya-Avrupa 

gibi diğer ticari yollarda fiyatların yükselmesiyle desteklendi. 

 

Euro Bölgesi Bileşik PMI Aralık'ta da Daraldı 

Bloomberght 

Euro Bölgesi'nde öncü bileşik PMI Endeksi Aralık ayında beklentiden iyi gerçekleşse de 

daralmayı sürdürdü 

Koronavirüste ikinci dalga ve karantina önlemleri Euro Bölgesi ekonomisinde daralmanın 

sürmesinde etkili oldu. 

IHS Markit bileşik PMI Kasım'da 6 ayın en düşük seviyesine olan 45.3'ten 49.8'e yükseldi, 

endeksin 50'nin altında değer alması ekonomik aktivitede daralmaya işaret ediyor. 

İmalat PMI Endeksi de 53.8'den 55.5'e yükseldi. Beklenti 53'tü. 

IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Chris Williamson bölge ekonomisinin Aralık'ta daha iyi 

performans gösterdiğini belirterek 'yılın son çeyreğindeki düşüşün pandeminin başladığı 

döneme göre daha yumuşak olacağı görüşündeyiz' yorumunu yaptı. 

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da ise bileşik PMI Aralık'ta 51.7'den 52.5'e 

yükselerek 2 ayın zirvesine çıktı ve ekonominin dirençli kaldığını gösterdi. Öncü hizmet PMI 

Endeksi 46'dan 47.7'ye çıktı. Öncü imalat PMI Endeksi de Kasım'daki 57.8'den 58.6'ya 

yükseldi. Ülkede halihazırda karantina uygulaması nedeniyle zor durumda olan hizmet 

sektöründe son önlemlerin bu zorlukları artırması bekleniyor. 

 


