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Türkiye Kaynaklı Boru Piyasasında Fiyatlar Daha da Arttı, Talep 

Yavaşladı 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye yerel kaynaklı boru piyasasında talep 

mevsimsel sebeplerden dolayı zayıflamaya başladı, ama fiyatlar artan hurda ve sıcak sac 

fiyatları sonucu yükselmeye devam etti. Fiyatlar haftalık bazda 20$/mt artarak 750-780$/mt 

fabrika çıkışı arlığına gelirken, üreticiler Ocak ve Şubat üretimi için teklif vermeyi 

sürdürüyor. Sıcak sac fiyatlarının 750-765$/mt fabrika çıkışı aralığında yer almasına 

rağmen, kaynaklı boru üreticileri talep zayıf olduğundan fiyatlarını aynı ölçüde 

yükseltemedi. Üreticilerden biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Tabi ki kaynaklı boru 

fiyatları daha yüksek seviyelerde yer almalı. Ama daha yüksek fiyatlar için ısrarcı olursak 

elimizdeki talepten vazgeçmek zorunda kalırız. Önceliğimiz her zaman talep,” dedi. Ekim 

ayının başından beri kaynaklı boru fiyatları %25 artarken, sıcak sac fiyatları %40 yükseldi. 

İhracat tarafında ise, Türkiye’den dış piyasalara verilen teklifler 20$/mt artışla 740-760$/mt 

FOB aralığında yer almaya başladı. 

Fakat talep Almanya’daki karantina ve yaklaşan tatil sezonu sebebiyle zayıflamaya başladı. 

- 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. 

 

Yıl Sonu Yaklaşırken Türkiye’de Sıcak Sac Fiyatları Güçlü 

Steelorbis 

Türkiye’nin sıcak sac tedarikçileri, satışlarını bitirdikleri hatta fazladan satış yaptıkları için 

yılı oldukça güçlü fiyatlarla kapatıyor. Artan hurda ve slab fiyatları ve haddecilerden gelen 

iyi talep, sıcak sac üreticilerinin beklentilerini destekledi. 

İç piyasada, sıcak sac teklifleri en az 800$/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer alırken, bu hafta 

başında 10-20$/mt daha düşük teklifler de bulunabiliyordu. Bazı üreticiler teklif vermeyi 
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tercih etmezken, bazıları ise 820$/mt fabrika çıkışı seviyesindne teklif veriyor. Kaynaklara 

göre, haddecilerle yapılan bağlantılar geçtiğimiz 10 gün içinde 760-780$/mt fabrika çıkışı 

seviyesinden gerçekleşti. Mevcut durumda üreticiler Nisan teslimatlı satışlar yapıyor. 

İthalat segmentinde, Rusya’dan Şubat üretimli olarak 750-765$/mt CFR aralığından teklif 

verildiği duyulurken, Ukraynalı tedarikçinin ise küçük rulolar için 750$/mt CFR teklif ettiği 

bildiriliyor. 

 

Türkiye’de Üreticilerin Sıcak Sac Fiyat Hedefleri Yeni Rekora Ulaştı 

Steelorbis 

Türk sıcak sac üreticileri, bu kez çoğunlukla Nisan teslimli olmak üzere, yeni haftaya fiyat 

hedeflerinde yeni bir artışla başladı. Bu artışın başlıca sebepleri, hurda fiyatlarının yine 

artması, Çin’deki olumlu görünüm ve piyasadaki sıcak sac arzının kısıtlı olması oldu. 

Geçen hafta teklifler ve bağlantı fiyatları çoğunlukla 750-765$/mt fabrika çıkışı aralığında 

yer alırken, bu hafta bazı üreticiler 780-785$/mt fabrika çıkışı aralığından teklif verdi, 

diğerleri ise 800$/mt fabrika çıkışı seviyesini hedefledi. Bazı piyasa kaynaklarına göre, 

üreticilerin dış piyasalarda fiyat fikirleri 780-790$/mt FOB aralığında yer alıyor. SteelOrbis’e 

konuşan bir tüccar, “Fiyatlar oldukça yükseldi ve Türkiye’de sıcak sac fiyatları artık 

Asya’dakinin çok üstünde yer alıyor,” şeklinde konuştu. 

 

Avrupa’da Sıcak Sac Fiyatları Yükselişte 

Steelorbis 

Avrupa piyasasında sıcak sac fiyatları yaşanan ciddi arz kısıntısı ve alıcıların stok alım 

yapmak için yarış halinde olmaları sonucu hızlı bir şekilde yükseliyor. Distribütörlerden biri, 

“Corona salgınından dolayı ekonomik durum kötüye gitse de, çelik piyasası neredeyse 

2006 yılındaki gibi,” dedi. Bir haftadan kısa bir süre içerisinde, İtalya’da sıcak sac için kabul 

görebilen bağlantı seviyeleri ortalama 45€/mt artarak 660-680€/mt fabrika çıkışı aralığına 
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çıktı. Avrupa’nın kuzeyindeyse fiyatlar 45€/mt’luk artış sonucu 680-690€/mt fabrika çıkışı 

bandına yükseldi. SteelOrbis’in geçtiğimiz hafta belirttiği gibi, ArceorMittal tüm bölge için 

sıcak sac fiyatlarını 700€/mt seviyesine çıkardı ve diğer üreticiler de bunu takip etti. Piyasa 

kaynaklarından birine göre, “otomotiv sektörü gibi son kullanıcılardan gelen siparişlerin 

tamamen toparlanması” ve ilk çeyrek için yapılan bağlantıların iptal edilebileceği ihtimali söz 

konusuyken “ithalatın neredeyse hiç olmaması” sonucu fiyatlardaki artışın tatillerden sonra 

da devam etmesi bekleniyor. 

İthalata bakıldığında ise, SteelOrbis’e bilgi veren bir tüccar, “Hindistan’dan Avrupa’nın 

güneyine verilen sıcak sac teklifleri Nisan sevkiyatlı olmak üzere 6854€/mt CFR seviyesine 

ulaştı. Öte yandan, Avrupa Komisyonu’nun Ocak ayının ortasında Türkiye’den ithal sıcak 

saca antidamping vergisi getirebileceği haberlerinden dolayı Avrupalı alıcılar Türkiye’den 

verilen tekliflerle ilgilenmiyor,” dedi. 

 

Çin’de Sıcak Sac Fiyatları Demir Cevheri Fiyatlarının Gerilemesinin 

Ardından Düştü  

Steelorbis 

Çin yerel piyasasında sıcak sac fiyatları, demir cevheri fiyatlarının yüksek seviyelerden 

düşmesi ve sıcak sac alıcılarının daha temkinli davranması nedeniyle geriledi. Bununla 

birlikte, Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları, bu haftanın başında kaydedilen artışın ardından düşüş 

göstermedi. 

SteelOrbis’in verilerine göre, Çin’de yerel sıcak sac fiyatları düne kıyasla 125 RMB/mt 

(19$/mt) düşüşle 4.760-5.050 RMB/mt (726-770$/mt) depo çıkışı aralığına geriledi, 

ortalama fiyat 4.905 RMB (748$/mt) seviyesinde yer alıyor. Çin’in doğusundaki fiyatlar ve 

ticari faaliyetler, son iki gündür demir cevheri fiyatlarında görülen gerilemeden kaynaklanan 

bu düşüşten oldukça etkilendi. 

Çinli üreticilerin bor ilaveli SS400 kalite sıcak sac ihracat teklifleri 710-745$/mt FOB 

aralığında yer alıyor. Bu haftanın başındaki tekliflerde kaydedilen keskin artış ve belirsizlik 
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göz önüne alındığında, piyasada hareketliliğin düşük seyretmesiyle karşı teklifler 680-

690$/mt FOB aralığından duyuldu. 1$ = 6,5558 

 

İtalya’da Sac Fiyatları Artmaya Devam Ediyor 

Kallanish 

Piyasa katılımcılarının, İtalya’da sac fiyatlarının kontratlarda artmaya devam ettiğini ve esas 

olarak ciddi arz eksikliği nedeniyle ve uluslararası artışlara paralel olarak yükselmeye 

devam ettiğini söyledikleri rapor ediliyor. 

Sıcak haddelenmiş sac bağlantılarının mevcut durumda fabrika çıkışı 640-650 €/ton (783-

795 $/ton) taban seviyesinde yer aldığı ve mevcut fiyat rallisinde, Pazartesi günkü 620 €/ton 

seviyesinin artık kabul görmediği bildiriliyor. 

Üreticiler şu anda fabrika çıkışı 650 €/ton talep ederken, diğerlerinin artık bu seviye 

yeterince yüksek görülmediği için satışları yeniden durdurdukları rapor ediliyor. Üreticilerin, 

Ocak ayındaki Noel tatilinden, HRC için fabrika çıkışlı 700 €/ton seviyesiyle geri dönmeleri 

bekleniyor. Soğuk sac ve galvanizli sac kontratlarının fabrika çıkışlı 740-750 €/ton taban 

seviyesine ulaştığı kaydediliyor. Sıcak sac fiyatlarının hızla yükseldiği dikkate alındığında, 

İtalya'da yeni soğuk sac ve galvanizli sac tekliflerinin Ocak ayında fabrika çıkışı 800 €/ton 

taban ulaşacağı öngörülüyor. 

 

İtalya’nın Yassı Mamul Üretimi Düşmeye Devam Ediyor 

Kallanish 

Yerel çelik üreticileri derneği Federacciai’nin, İtalya’nın yassı mamul üretiminin, koronavirüs 

salgını nedeniyle Mart ayından bu yana her ay düşmesinin ardından Kasım ayında yıllık 

bazda tekrar düşüş gösterdiğini açıkladığı kaydediliyor. Kasım yassı üretiminin % 7,4 

düşüşle 810,000 tona gerilediği, 2020'nin 11 ayında üretimin ise, 2019'un aynı dönemine 

göre % 20,1 düşüşle 8,5 milyon ton olduğu ifade ediliyor. 
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İtalya’da uzun ürün üretiminin Kasım ayında % 1 artışla 1.1 milyon tona yükseldiği, Ocak-

Kasım döneminde ise % 10.9 düşüşle 10.2 milyon tona düştüğü aktarılıyor. 

Federacciai’nin, İtalya’nın ham çelik üretiminin Kasım ayında aylar sonra ilk kez güçlenerek 

% 3.2 artışla 2 milyon tona yükseldiğini bildirdiği kaydediliyor. 

 

ABD’de Sıcak Haddelenmiş Sac Fiyatları Yakında 1.000 $/St Seviyesine 

Yükselebilir 

Kallanish 

ABD sıcak haddelenmiş sac fiyatlarının 1.000 $/short ton eşiğine ulaştığına dair raporların 

geldiği, ancak bu tekliflerin eyleme geçirilebilir bağlantı fiyatları yerine yumuşak bir tahsis 

biçimini temsil edebileceği anlaşılıyor. Ortabatılı bir alıcının, yerel tesisin şu anda 1000 $/st 

seviyesinde sıcak haddelenmiş ürün teklif ettiğini söyleyen ilk kişi olduğu, ancak spot 

piyasada çok düşük miktarda işlem yapılması nedeniyle gerçek bağlantı fiyatlarını 

kestirmenin zor olduğunu belirttiği kaydediliyor. 

1.000 $/st seviyesindeki teklifin, ikinci bir alıcı tarafından daha onaylandığı belirtiliyor. 

Pazartesi günü sıcak haddelenmiş ürün fiyatının fabrika çıkışı 950-970 $/st'a ve soğuk 

haddelenmiş ürün fiyatının da 1.100-1.120 $/st yükseldiği bildiriliyor. 

 

Demir Cevheri Fiyatları İki Günlük Düşüşün Ardından Bugün Yükseldi 

Steelorbis 

Demir cevheri fiyatları, Çin çelik piyasasının göstergeleri çok kötü olmadığı için, 23 

Aralık’tan önceki iki gün düşmesinin ardından, bugün söz konusu tarihe kıyasla ve haftalık 

bazda arttı. Yılın kalanına dair genel beklentiler değişmedi. 
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%62 tenörlü cevher fiyatları günlük 3,6$/mt ve haftalık 7$/mt artışla 165$/mt CFR 

seviyesine çıkarken, %65 tenörlü Brezilya çıkışlı cevher fiyatları ise günlük 3,5$/mt ve 

haftalık 6,5$/mt artışla 176,5$/mt CFR seviyesine yükseldi. 

Bugün, Çin limanlarında teslim edilmek üzere toplam 60.000 mt’luk iki demir cevheri 

bağlantısı yapıldı. Brezilya çıkışlı 30.000 mt %58,32 yüksek silikon içerikli cevher, Jingtang 

limanı teslimli olmak üzere 885 RMB/mt (135,4$/mt) seviyesinden alındı. Genel olarak ticari 

hareketlilik zayıf kaldı ve yurt dışı piyasasından başka bir alım yapılmadı. 

Söz konusu haftada, tüccarlar vadeli piyasaya yönelik iyimser oldu ve satış yapmak yerine 

daha iyi fiyatlar için beklemeyi tercih etti. Ancak, yıl sonunda yaklaşırken yaşanan ekonomik 

sıkışıklığın demir cevheri piyasasını olumsuz etkilemesi bekleniyor. Bununla birlikte, 

Avustralya’daki daha iyi hava koşulları demir cevheri tedarikini artıracak ve muhtemelen 

demir cevheri sevkiyatını yükseltecek. Önümüzdeki hafta Çin’de demir cevheri fiyatlarının 

yüksek bir aralıkta dalgalanması bekleniyor. 

Bugün Dalian Emtia Borsası’nda demir cevheri fiyatları, 23 Aralık’a kıyasla %0,93 artışla 

1.036 RMB/mt (158,5$/mt) olurken, 17 Aralık tarihine kıyasla da %0,93 artış gösterdi. 

24 Aralık tarihinde Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları bir önceki 

işlem gününe kıyasla %0,39 düşerken, 17 Aralık’tan bu yana 116 RMB/mt (18$/mt) veya 

%2,8 artış göstererek 4.291 RMB/mt (639$/mt) seviyesinde yer almaya başladı. 

 

Türkiye’de ABD Çıkışlı Birinci Kalite Hurda Fiyatları Yeni Bağlantıyla 

473$/Mt Seviyesinde 

Steelorbis 

Türkiye’de uzun süre sonra duyulan ABD çıkışlı bir bağlantıyla birinci kalite HMS I/II 80:20 

hurda fiyatları 473$/mt CFR seviyesine ulaştı. 

İskenderun merkezli bir üreticinin gerçekleştirdiği bu bağlantıda 23.000 mt HMS I/II 80:20 

hurda 473$/mt CFR, 5.000 mt değirmen hurdası 478$/mt CFR ve 2.000 mt bonus kalite 
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hurda 483$/mt CFR seviyesinden işlem gördü. Bu bağlantıdan önce SteelOrbis’in ABD 

çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda için tahmini fiyatı 464-467,5$/mt CFR bandındaydı. 

Ayrıca, Marmara merkezli bir üreticinin Ocak ayında sevk edilmek üzere İsveç çıkışlı 

gerçekleştirdiği bağlantıda tamamı değirmen hurdasından oluşan bir kargo 480$/mt CFR 

seviyesinden alındı. Bu bilgiler ışığında ve değirmen hurdası arzındaki daralma göz önünde 

bulundurulduğunda, piyasa oyuncularının çoğu Baltık menşeli HMS I/II 80:20 hurdanın 

470$/mt CFR seviyesine yakın işlem göreceğini düşünüyor. Bahsi geçen alımdan önce, 

Baltık çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda 467-467,5$/mt CFR Türkiye aralığında seyrediyordu. 

Türkiye’de ithal hurda fiyatları biraz daha artarken, şu sıralar üreticilerin yükselen fiyatlara 

hafifçe direnç gösterdikleri gözleniyor. Ayrıca yarın itibarıyla hurda tedarikçisi bölgelerin 

çoğu tatile giriyor ve Türkiye’de de 31 Aralık’ın geç saatlerinde başlayan 1 Ocak’a kadar 

devam edecek dışarı çıkma yasakları bulunmakta. Türkiye ithal hurda piyasasının 

gelecekte izleyeceği seyrin nihai çelik talebi, hurda bulunabilirliği ve üreticilerin yükselen 

fiyatlara karşı takınacağı tavır gibi bir çok faktöre bağlı olacağını ileten bir piyasa kaynağı, 

Türkiye’de uzun çelik piyasasının şu sıralar yavaş olduğunu ve ihracatın da geçtiğimiz 

dönemki kadar hareketli olmadığını sözlerine eklemekte. 

 

Dalbeler: AB, Türkiye'den Bazı Çelik İthalatına %7,8'e Kadar Gümrük 

Vergisi Uygulayacak 

S&P Global Platts/Uzmanpara 

S&P Global Platts'a açıklama yapan Türk çelik üreticisi Çolakoğlu'nun CEO'su Uğur 

Dalbeler, AB Komisyonu'nun Türkiye'den bazı çelik ithalatına %4,6-7,8 gümrük vergisi 

uygulayacağını belirtti. 

AB Komisyonu, Mayıs ayında Türkiye'den ithal edilen bazı sıcak haddelenmiş yassı çelik 

ürünü materyaller hakkında Eurofer'in şikayeti üzerine anti-damping soruşturması 

başlatmıştı. 
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Dalbeler, "AB Komisyonu tarafından son alınan karar Türkiye'den ithalatı önlemek üzerine 

atılmış yeni bir adım. Türkiye karşı tedbir almadığı sürece bu minvalde hareket etmeyi 

sürdürecekler gibi görünüyor" dedi. 

Haberde, Platts'ın anılan AB belgesini gördüğü ve Çolakoğlu'nun %7,6 ile en yüksek 

vergiye tabi olacak kuruluşlar arasında yer aldığı, Erdemir için ise oranın %5,4 olacağı 

kaydedildi. 

Oran Habaş için %4,8 ile en düşük seviyede olacak. Borçelik ve Ağır Haddecilik'in oranları 

%5,9 belirlenirken diğer Türk şirketler için ise %7,6 belirlendi. 

AB Komisyonu Kasım ayında Türkiye'den sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerinin anti-

damqing soruşturması kapsamında 13 Kasım'dan itibaren kayda tabi olacağını açıklamıştı. 

Karar, aynı zamanda anılan tarihten itibaren geriye dönük olarak da gümrük vergileri 

uygulanabileceğine işaret ediyor. 

 

IMF'den "Euro Bölgesi Ekonomisi" Değerlendirmesi 

Dünya/AA/Uzmanpara 

Uluslararası Para Fonu'ndan yapılan açıklamada; salgın dinamiklerinin önemli ölçüde 

değişmemesi durumunda ekonomik faaliyetin Ekim 2020'de Dünya Ekonomik 

Görünümü'nde öngörülen tahminlerden daha kademeli toparlanmasının beklendiğine vurgu 

yapıldı. 

Uluslararası Para Fonu (IMF), Euro Bölgesi ekonomisinde temel politika zorluğunun, 

COVID-19 salgınına karşı koymaya devam ederken güçlü ve kapsamlı bir toparlanmayı 

kolaylaştırmak olduğunu bildirdi. 

IMF, Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, COVID-19 salgınının Avrupa'da 

ciddi sosyal ve ekonomik zorluklar yarattığını belirtti. 
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Olağanüstü politika ve karantina önlemlerinin salgınının ilk dalgasını azalttığı anımsatılan 

açıklamada, büyük bir ikinci dalga ve yeni karantina önemlerinin toparlanmayı tehdit ettiğine 

işaret edildi. 

Açıklamada, Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin "Temel politika zorluğu, salgına karşı 

koymaya devam ederken güçlü ve kapsamlı bir toparlanmayı kolaylaştırmak." 

değerlendirmesinde bulunuldu. 

Bölge ekonomisinin yılın ilk yarısında keskin bir daralma gösterdiği hatırlatılan açıklamada, 

son dönemde görülen ikinci dalga ve onu kontrol altına almaya yönelik tedbirlerin yakın 

vadede ekonomik aktiviteyi baskılamasının beklendiği ve ekonomik toparlanmayı 

yavaşlattığı kaydedildi. 

"Görünüm son derece belirsiz" 

Açıklamada, "Gelecek aylarda salgın dinamikleri önemli ölçüde değişmezse, ekonomik 

faaliyetin Ekim 2020'de Dünya Ekonomik Görünümü'nde öngörülen tahminlerden daha 

kademeli olarak toparlanması bekleniyor." ifadesi kullanıldı. 

Görünümün "son derece" belirsiz olduğu vurgulanan açıklamada, risklerin 2021 başlarına 

kadar aşağı yönlü olmaya devam ettiği ancak son zamanlar aşıya ilişkin ümit verici 

haberlerin olumlu olduğu aktarılırken salgının yeniden artmasının daha fazla mali desteği 

gerektirdiğine de işaret edildi. Ayrıca söz konusu desteklerin vaktinden önce çekilmemesine 

ilişkin uyarıda da bulunuldu. 

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile gelecekteki ilişkisine ilişkin devam eden müzakereler ile 

ticari gerilimlerin belirsizliği artırdığına işaret edilen Açıklamada, Euro Bölgesi ekonomisinin 

2020'de yüzde 8,3 küçülmesinin beklendiği, 2021'de yüzde 5,2, 2022'de yüzde 3,1, 2023'te 

yüzde 2,2, 2024'te yüzde 1,7 ve 2025'te yüzde 1,4 büyümesinin öngörüldüğü de kaydedildi. 
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Brexit'te Taraflar Taslak Metinde Anlaştı 

Bloomberght 

Avrupa Birliği ve İngiltere, Brexit sonrası ticaret anlaşması için taslak metinde anlaşma 

sağladı 

Bloomberg'e konuşan yetkililere göre Avrupa Birliği ve İngiltere arasında Brexit sonrası bir 

ticaret anlaşmasının taslak metni üzerinde uzlaşma sağlandı. 

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, müzakerecilerin anlaşmaya son 

rötuşları yaptığını söyledi. 

Açıklamanın ardından İngiltere 10 Yıllık tahvillerinde düşüş hızlanırken FTSE 100 Endeksi 

yüzde 0.6 yükseldi. 

Avrupa Parlamentosu'nun onay süreçleri açısından Brexit sonrası ticaret görüşmelerinde 

anlaşmanın 20 Aralık'a kadar gerçekleşmesi çağrısı yapmasına rağmen iki taraf bu tarihe 

kadar anlaşma sağlayamamıştı. 

Görüşmelere 21 Aralık Pazartesi'nden itibaren devam edilirken, söz konusu görüşmeler 

özellikle balıkçılık başlığında çıkmaza girmişti. İngiltere Başbakanı Johnson'ın yeni balıkçılık 

planına Fransa ve Danimarka gibi ülkeler karşı çıkmıştı. 

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da 

yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. 

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler 

konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyordu. 

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari 

anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" sorunlu konuları oluşturuyordu. 

 

 

 


