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Marcegaglia, Kaynaklı Boru Tekliflerini Yükseltmek İçin Harekete Geçti 

Kallanish 

İtalyan çelik tedarikçisi Marcegaglia'nın, sac fiyatlarındaki toparlanmanın bir sonucu olarak 

kaynaklı boru için resmi olarak fiyat tekliflerini yükselttiği öğreniliyor. 

Hemen geçerli olmak üzere şirketin, tüm ürün yelpazesinde kaynaklı boru fiyatlarını 

yaklaşık 40 €/ton (47 $/ton) yükselteceği bildiriliyor. 

Geçtiğimiz haftalarda Avrupalı sac tedarikçilerinin, İtalya'da teklif seviyelerinin 50-60 €/ton 

artabileceğini gösteren yeni fiyat yükselişleri açıkladıkları belirtiliyor. 

 

Kanada, Güney Kore Ve Türkiye’den OCTG İthalatında Antidamping 

Vergisini Kaldırdı 

Steelorbis 

Kanada Sınır Hizmetleri İdaresi (CBSA), Hyundai Steel Company tarafından Güney 

Kore’den ve Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Türkiye’den 

ihraç edilen OCTG borusuna ve Hyundai Steel tarafından Güney Kore’den ihraç edilen çelik 

levhaya uygulanan antidamping vergilerine yönelik nihai sonuçlarını açıkladı. CBSA, söz 

konusu ürünlere uygulanan antidamping vergilerini göz ardı edilebilir damping marjları 

nedeniyle kaldırdı. 

CBSA, Güney Kore’den yapılan OCTG ithalatında damping yapılmadığını, Türkiye’den 

yapılan OCTG ithalatında ağırlık ortalama marjın %0,001 seviyesinde yer aldığını, Güney 

Kore’den ithal edilen çelik levhada ağırlık ortalama marjın %1,9 oranında olduğunu tespit 

etti. 

 

 

 



 
 

 

 
  
 4 

Türkiye’de Yeni İthal Sıcak Sac Alımları Gerçekleşti 

Steelorbis 

Türk sıcak sac alıcıları dış piyasalardan yeni alımlar gerçekleştirdi. Bu alımlarda fiyatların 

hemen hemen yatay bir seyir izlediği gözlendi. Rus üretici MMK yaklaşık 20.000 mt büyük 

ruloyu Eylül üretimli olmak üzere 495$/mt CFR seviyesinden sattı. Geçtiğimiz hafta üretici 

500$/mt CFR seviyesinden teklif veriyordu, bu yüzden indirimin az olduğu gözleniyor. 

İthalat segmentinde, Türkiye’de sıcak sac tekliflerinin sayısı az. Metinvest, küçük ruloları 

Ekim üretimli olmak üzere 500$/mt CFR seviyesinin üzerinden satmayı hedefliyor. Daha 

önce bildirildiği üzere, Mısır’dan verilen teklifler minimum 525$/mt CFR seviyesinde yer 

alıyor. 

Türkiye’de yerel sıcak sac fiyatları 510-520$/mt fabrika çıkışı aralığı ve üzerindeki 

seviyelerde yer alıyor. 

 

Avrupa Pazarında Yapılan Sıcak Sac Bağlantılarında Fiyatlar Arttı 

Steelorbis 

 Avrupa pazarında sıcak sac fiyatları, ticaretteki geleneksel yaz duraksamalarına rağmen 

Ağustos ayı boyunca arttı. Yerel üreticiler, geçen hafta yaklaşık 130$/mt seviyesine ulaşan 

demir cevheri fiyatlarındaki artış grafiği, düşük yerli üretim, yerel talepteki artış ve az sayıda 

rekabetçi ithalat teklifleri gibi faktörler sayesinde daha yüksek fiyatlara çıkabildi. Piyasa 

kaynaklarına göre bu durum, Avrupa’nın başlıca üreticilerinden ArcelorMittal’in geçen 

haftadan beri bölgenin kuzeyinde 500€/mt fabrika çıkışı ve güneyinde 460-470€/mt fabrika 

çıkışı seviyelerinden teklifler sunmasına yol açtı. Bu seviyeler, önceki tekliflere kıyasla 40-

50$/mt artış anlamına geliyor. Satış fiyatları da, teklif fiyatlarının önemli oranda artmasıyla 

desteklendi. Teklifler, Ağustos ayının başında İtalya pazarında kaydedilen 390-400€/mt 

fabrika çıkışı aralığından yaklaşık 420€/mt fabrika çıkışı seviyesine çıkarken, Avrupa’nın 
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kuzeyindeyse 410-415€/mt fabrika çıkışı aralığından 430-440€/mt fabrika çıkışı bandına 

yükseldi. 

Kaynaklara göre, yerel sıcak sac fiyatları, olumlu görünümün desteğiyle artmaya devam 

edebilir. Talebin Eylül ayından itibaren iyileşmesi bekleniyor. Bununla birlikte bazı piyasa 

kaynakları, önümüzdeki haftalarda üretim kapasitesi aşırı miktarda artarsa, artış grafiğinin 

zayıflayabileceğini söyledi. Buna ek olarak, yerel sıcak sac fiyatlarındaki artış, ithalat 

hareketliliğine de alan yaratabilir. 

 

Severstal Ekim-Kasım Aylarında Bakım Çalışmaları Nedeniyle Sıcak Sac 

Arzını Azaltacak 

Steelorbis 

Rusya’nın başlıca çelik üreticilerinden biri olan Severstal, müşterilerine de bir açıklama 

yaparak Ekim-Kasım aylarında tesislerinde bakım çalışmaları yapmayı planladığını belirtti. 

Bu yüzden belirtilen dönemde Rusya çıkışlı sıcak sac arzının sınırlı miktarda olması 

bekleniyor. 

Severstal, Ekim ayında 2800 haddeleme hattına uzaktan kontrollü soğutma sistemi kurmak 

için 1700/2800 tesisinde üretimi yaklaşık iki haftalığına durdurmayı planlıyor. Bu teknoloji, 

Severstal’ın ürün portföyünü genişletmesini ve maliyet anlamında verimliliğini artırmasını 

sağlayacak. 1700/2800 hattının mevcut sıcak sac üretim kapasitesi yıllık 2 milyon mt 

seviyesinde. 

Buna ek olarak, Severstal Kasım ayında, yıllık 6-6,2 milyon mt sıcak sac üretme 

kapasitesine sahip mill 2000 tesisinde bir bakım çalışması gerçekleştirecek. SteelOrbis’in 

edindiği bilgilere göre, bakım çalışmasının yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor. 
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Us Steel Yassı Çelik Fiyatlarını Artırdığını Açıkladı 

Steelorbis 

US Steel dün yaptığı açıklamada, sıcak, soğuk ve galvanizli sac fiyatlarını hemen geçerli 

olmak üzere 44$/mt artırdığını duyurdu. 

Piyasa kaynakları Eylül ayı hurda fiyatlarının netleşmesinin ardından yassı çelik fiyatlarının 

artmasını bekliyordu. Fiyatlardaki artış beklenenden daha erken gerçekleşirken, piyasa 

kaynakları ABD’de hurda fiyatlarının gelecek ay neredeyse kesin olarak artış göstermesini, 

yassı fiyatlarındaki artışın da hafif bir dirençle karşılaşmasını bekliyor. 

 

ABD’de Sıcak Haddelenmiş Sac Fiyatı 500 $/St Seviyesine Yaklaşıyor 

Kallanish 

ABD’de piyasa kaynaklarının, mini tesisler ve entegre tesisler fiyat artışlarına uyum 

sağladıkça, sıcak haddelenmiş sac fiyatlarının yakında 500 $/st seviyesini geçeceğini 

belirttikleri rapor ediliyor. 

Ağustos ayı ortasında US Steel ve Cleveland-Cliffs tarafından öncülük edilen 40 $/short 

tonluk artışın, küçük ölçekli spot faaliyetler için rekabet etmeleri nedeniyle mini tesisler 

tarafından büyük ölçüde göz ardı edildiği belirtiliyor. 

Ancak kaynakların, o zamandan bu yana, Nucor'un sıcak haddelenmiş sac baz fiyatlarını 

480 $/st seviyesine yükselttiğini ve Eylül ayı hurda artışına paralel olarak resmi bir artış 

beklediğini söyledikleri ifade ediliyor. 

Başlıca entegre tesislerden bir kaynağın, geçtiğimiz hafta çok sayıda sıcak haddelenmiş 

sac bağlantısının 500 $/st seviyesinde, birkaçının da 510 $/st seviyesinde gerçekleştiğini 

bildirdiği kaydediliyor. 
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Brezilya Çıkışlı Sıcak Sac Fiyatları Artış Gösterdi 

Steelorbis 

Brezilya’dan dış piyasalara verilen baz ticari kalite sıcak sac fiyatları geçtiğimiz haftalarda 

kaydedilen 470$/mt FOB seviyesine kıyasla artış göstererek 500$/mt seviyesine yükseldi. 

Ön veriler, Temmuz ayında 71.800 mt sıcak sac ihraç etmiş olan Brezilya’nın Ağustos ayı 

ihracatında bir artış olacağını gösteriyor. 

Brezilya iç piyasasında ise sıcak sac fiyatları, iki hafta önceki 3.452 BRL/mt seviyesinden 

bu yana artarak aynı kalite için 3.606 BRL/mt (643$/mt) CFR seviyesinde yer almaya 

başladı. Bu fiyatlara vergi dâhil değil. Geçen haftalarda olduğu gibi, bu artış hem döviz 

kurundaki değişimlerden hem de uluslararası fiyatların artış göstermesinden kaynaklanıyor. 

Brezilya’ya Çin’den verilen son A36/Q235 kalite sıcak sac teklifleri ise, ülkenin güney ve 

güneydoğu limanlarına sevk edilmek üzere iki hafta önceki fiyatlara kıyasla değişim 

göstermeyerek 551$/mt CFR seviyesinde yer almaya devam etti.1$ = 5,61 BRL (24 

Ağustos) 

 

Arcelormittal Yüksek Fırınındaki Arıza Nedeniyle Fors Majör İlan Etti 

Steelorbis 

Afrika’nın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal South Africa, tesisindeki arıza nedeniyle fors 

majör ilan ettiğini açıkladı.Üretici, Newcastle Works tesisindeki yüksek fırının gövdesinin 

termal hasar gördüğünü ve kapatılması gerektiğini tespit etti. 

Sonuç olarak, ArcelorMittal’in üretim ve teslimat yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti 

olumsuz etkilendi. ArcelorMittal’in bildirisine göre, ilk değerlendirmede, gerekli onarımların 

bir hafta içinde yapılabileceği tespit edilmişti, ancak en az üç haftalık bir duruş gerektiği 

ortaya çıktı. Vaal Eritme Tesisi’nin bakıma gireceği tarih ise yüksek fırındaki durumun 

müşteriler üzerindeki etkisini sınırlandırmak için Ekim ayı sonuna ertelendi. 
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FED'den En Az 5 Yıl Sıfıra Yakın Faiz Bekleniyor 

BloombergHT 

Fed'in para politikasına ilişkin yeni stratejisinde faizlerin beş yıl ya da daha uzun bir süre 

sıfıra yakın kalması bekleniyor 

Fed, para politikasına ilişkin yeni bir strateji belirlemesinin ardından büyük bir ihtimalle kısa 

vadeli faizleri beş yıl ya da daha uzun bir süre için sıfıra yakın tutacak. 

Gelecek hafta açıklanabilecek yeni yaklaşımda politika yapıcılar enflasyon ile ilgili olarak 

daha rahat bir görüş benimseyebilir. 

Geçmişteki ıskalamaları telafi etmek için enflasyonun yüzde 2 hedefini ılımlı ölçüde geçici 

olarak aşmasını hoş karşılayabilirler. 

Fed Başkanı Jerome Powell, Perşembe günü gerçekleştirilecek Jackson Hole 

konferansında Fed'in bir - bir buçuk yıllık politika çerçevesi değerlendirmesi ve 

uygulamalarını güncelleyecek. Konferans pandemi nedeniyle bu yıl dijital ortamda 

yapılacak. 

Eski bir Beyaz Saray ekonomisti ve Harvard Ünivesitesi profesörü Jason Furman, "Eğer 

faizleri beş yıl sonra hala sıfıra yakın olursa şaşırmam." dedi. Bu, bazı yatırımcılar için iyi 

haber demek. ABD ekonomisinin henüz pek toparlayamamış olmasına karşın S&P 500 

Endeksi'nin rekor seviyelerde seyretmesinde Fed'in aşırı geniş politikasının payı az değil. 

FOMC tahminleri 

Fed politika yapıcılarının tamamı Haziran toplantısında federal fonlama faizlerinin bu yıl ve 

gelecek yıl sıfıra yakın kalacağını tahmin etti. İkisi hariç tamamı faizlerin 2022'de de bu 

seviyede kalacağını öngördü. Yetkililer gelecek ay çeyreklik tahminlerini güncelleyecekler. 

Ayrıca ilk 2023 tahminleri de olacak. 

Powell Haziran toplantısının ardından basın mensuplarına "Faiz artırmayı düşünmeyi bile 

düşünmüyoruz." demişti. 
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Eurodolar vadelileri henüz 2023 başına kadar Fed faiz artırımı fiyatlamıyor. 2023 sonuna 

kadar bir tam puanlık faiz artırımı bekleniyor. Ancak bazı traderlar, şu anda fiyatlanandan 

daha sert bir patikaya girilmesine karşı oluşan hedge talebinden dolayı bunu fazla güvercin 

buluyorlar. Bazılarıyla aşırı geniş para politikasının eninde sonunda enflasyonu 

tetikleyeceğini düşünüyor. 

Uzun bir süre için düşük faizler 

Fed, finansal krizin ardından Aralık 2015'teki faiz artırımına kadar yedi yıl boyunca faizleri 

sıfıra yakın tutmuştu. Eski Fed Başkan Yardımcısı Alan Blinder bu kez o kadar uzun 

süreceğinden şüpheli duyduğunu dile getiriyor. Ancak aynısını Fed'in Aralık 2008'de ilk faiz 

indirdiği dönemde de söylediğini belirtiyor. 

Eski Fed yetkilisi ve Cornerstone Macro LLC ortağı Roberto Perli, "Fed'in hızlı enflasyon 

yaratmasının zorluğu dikkate alındığında faizlerin artırılmasının yedi yıl alacak olması 

oldukça akla uygun." dedi. 

Son on yılda, enflasyona göre düzeltilmiş GSYİH'nin artarak 2007 -2009 finans krizi öncesi 

seviyeye gelmesi üç yıldan fazla zaman aldı. Yine de toparlanmanın bu kez daha hızlı 

olması bekleniyor. Deutsche Bank ekonomik araştırma biriminin küresel yöneticisi Peter 

Hooper, GSYİH'nin ilk çeyrek seviyesine 2022'nin ilk yarısında ulaşacağını öngörüyor. Yine 

de bunun büyük ölçüde aşının geliştirilmesi ve dağıtımına bağlı olduğunu belirtiyor. 

 


