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Türkiye’de Kaynaklı Boru Fiyatları Sabit Ancak Görünüm Zayıf 

Steelorbis 

Bu hafta Türkiye’de kaynaklı boru fiyatları bir kez daha değişmedi. Diğer yandan, piyasa 
genelinde hissedilen belirsizlik ve özellikle Avrupa Birliği’nin Türkiye’den ithal boru için 
belirlediği kotanın dolmasıyla yavaşlayan ihracat, talebin zayıflamasına yol açıyor. Buna 
rağmen, şimdilik yatay seyreden sıcak sac piyasası karşısında Türk boru üreticileri indirim 
sunmayı reddediyor. 

Türkiye yerel kaynaklı boru piyasasında Nisan üretimli malzemeler 530-545$/mt fabrika 
çıkışı aralığında seyrederken, ihracat fiyatları 530-540$/mt FOB bandında yer alıyor. 
Alıcılar, siyasi belirsizlik ve liradaki değer kaybının - başta İskenderun bölgesi olmak üzere - 
iç piyasadaki alımları olumsuz etkileyebileceği fikriyle Türkiye’de kaynaklı boru fiyatlarının 
düşeceğini öngörüyor. Diğer yandan, SteelOrbis’in edindiği izlenim, önümüzdeki birkaç ay 
boyunca BDT çıkışlı boru arzı sınırlı olacağından sıcak sac fiyatlarının şimdilik yatay 
seyrine devam edeceği yönünde. 

** 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. 

 

Çin’in Dış Pazarlara Sunduğu Çelik Boru Fiyatları Değişmedi 

Steelorbis 

4 Mart tarihinde sona eren haftada, Çin’den dış piyasalara verilen ortalama çelik boru 
teklifleri değişmedi. Şu sıralar Çinli tedarikçilerin Nisan ayında sevk edilmek üzere ihracat 
piyasalarına verdikleri API 5L dikişsiz boru teklifleri 585-670$/mt FOB, API 5L kaynaklı boru 
teklifleri ise 500-520$/mt FOB aralığında yer alıyor. 

Ürün Kalite 
Ebat (Çap ve et 

kalınlığı) 
Fiyat ($/mt) FOB 

Haftalık değişim 
($/mt) 

API 5L dikişsiz boru Gr.B 2’’-6’’ Std 627,5 0 

Dikişsiz muhafaza borusu J55 3’’-8’’ Std 670 0 

Dikişsiz boru ST37 < 3’’ Std 922,5 0 

Kaynaklı boru Gr.B 2’’-6’’ Std 510 0 

 

Geride kalan bir haftalık süre içerisinde Çin üretim ve inşaat faaliyetlerinin kaldığı yerden 
devam edebilmesi adına önlemler alsa da iş gücündeki azalma, salgını engellemek için 
ihtiyaç duyulan malzemelerin bulunamaması ve taşımacılığa dair kısıtlamalar gibi birden 
fazla nedenle altyapıya yönelik inşaat çalışmaları normal hızına dönemedi. Ayrıca, Corona 
virüsünün daha fazla ülkeye sıçraması Çin çıkışlı çelik boru piyasasını olumsuz 
etkiledi.Bugün Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları 3.477 RMB/mt 
(496$/mt) seviyesinde yer alıyor. Bu rakam 26 Şubat tarihine kıyasla 30 RMB/mt (4,3$/mt) 
yukarıda. 1$ = 7,0126 RMB 
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Avrupa Piyasasında Sıcak Sac Fiyatlarının Çoğu Sabit, Covid-19 Endişesi 
Sürüyor 

Steelorbis 

Corona virüsünün (Covid-19) belirsizliğe neden olmayı sürdürdüğü Avrupa piyasasında 
düşük arz ve halen yavaş seyreden ithalat nedeniyle yerel sıcak sac fiyatlarının çoğu yatay 
hareket etti. İtalya yerel sıcak sac piyasasında alım fiyatları geçtiğimiz haftaya kıyasla 
değişmezken halen 445€/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer alıyor. Daha önce belirtildiği 
üzere Covid-19 tehlikesi henüz teslimatları ciddi biçimde etkilemeye başlamadı ancak talebi 
etkiliyor ve son kullanıcılar piyasaya güvenmiyor. Az sayıda üretici 460-470€/mt fabrika 
çıkışı seviyesini zorlasa da henüz başarılı olabilmiş değiller. Diğer yandan SteelOrbis’in 
görüştüğü tüccarlar, nihayet bazı müşterilere fiyat artırmayı kabul ettirebildiklerini iletti. 

Bunun yanı sıra, Türkiye çıkışlı sıcak sac teklifleri 460-470€/mt CFR İtalya gibi çok yüksek 
bir seviyede yer almakta. Aynı zamanda iç piyasadaki tekliflere kıyasla daha uzun teslim 
sürelerine sahip. Ancak Uzak Doğu’dan Avrupa ülkelerine rekabetçi teklifler verilmeye 
başlandı. Bunların arasından Japonya’dan İspanya’ya 485$/mt CFR seviyesinden verilen 
teklifler de vardı. 

Piyasa kaynakları Taranto merkezli ArcelorMittal Italia’nın İspanya’da 460€/mt CFR 
seviyesinden teklifleri olduğunu, İtalya’nın kuzeyindeki çelik üreticilerinin de halen Almanya 
ve Polonya gibi Kuzey Avrupa ülkelerine satışı tercih ettiğini iletiyor. Kuzey Avrupa’da sıcak 
sac fiyatları son bir hafta içerisinde hafifçe yükselerek 480€/mt fabrika çıkışından 480-
485€/mt fabrika çıkına çıktı. Genel olarak piyasa kaynakları ileriye dönük tahmin yapmakta 
zorlandıklarını belirtmekte. Bazı piyasa kaynakları hammadde fiyatlarının oldukça yüksek 
seviyelerini koruduğuna, demir cevheri fiyatlarının son dönemde 88-89$/mt CFR Çin 
bandına çıktığına dikkat çekiyor. 

İthal hurda fiyatları ve Corona virüsüne dair endişeler de bu süreçte çok belirleyici olacak. 
Piyasa kaynaklarından biri, “Covid-19 tehlikesi geçerse alıcıların piyasalara döneceğinden 
ve fiyatların destek bulacağından emin olabiliriz,” dedi. 

 

NLMK USA, ABD’deki Sac Fiyat Yükselişine Destek Verdi 

Kallanish 

NLMK USA’nın, ABD’de sac fiyatları için daha yüksek fiyatlara destek verdiği belirtiliyor. 
Firmanın, 40 $/st seviyesindeki fiyat yükselişinin, geçtiğimiz hafta US Steel ve Nucor’un 
benzer seviyedeki fiyat duyurularını takip ettiği ve hemen yürürlüğe girdiği bildiriliyor. 

Sıcak haddelenmiş fiyatlarının Pazartesi günü 600-650 $/st'ye, soğuk haddelenmiş fiyatının 
ise 810-850 $/st'ye geldiği ifade ediliyor. 
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Türkiye’nin, Rusya'dan Slab İthalatı 2019 Yılında % 31 Arttı 

Metal Expert 

Türkiye sıcak rulo piyasasında 2019 yılında zorluklar yaşanmasına rağmen, segmentin 
uzun çeliğe kıyasla çok daha güçlü olduğu ve bunun da hammadde ve yarı ürün 
tedarikçileri için daha fazla fırsat sağladığı belirtiliyor. Rus slab üreticilerinin, Türkiye'ye arzı 
üçte bir oranında arttırırken, genel ithalatın düşüş eğilimini takip ettiği, ancak, Ocak 2020’de 
verilerin daha farklı olduğu ifade ediliyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, Türk HRC üreticilerinin geçen yıl yurt dışından % 
13.1 azalışla yaklaşık 1.8 milyon ton slab satın aldıkları bildiriliyor. Negatif dinamiklerin söz 
konusu dönemde yavaşlayan HRC ihracatına bağlandığı ve HRC ihracatının yaklaşık % 11 
veya 379.148 ton azalışla yaklaşık 3.1 milyon ton olduğu kaydediliyor. 

Türkiye'de ithal slaba yönelik ilginin zayıf olmasına rağmen, bazı tedarikçilerin sevkiyatları 
artırmayı başardıkları aktarılıyor. 

Türk üreticiler için bir numaralı slab kaynağı olan Rusya’nın satışlarının, % 31.1 artışla1.2 
milyon tonu aştığı aktarılıyor. 

Brezilya’nın slab ihracatının ise, ABD ve Meksika gibi daha yakın ve daha kârlı satış 
noktalarına odaklanması nedeniyle arzdaki en önemli düşüş gösterdiği ve % 70 oranında 
azalışla 154.085 tona gerilediği ifade ediliyor. 

 

Türkiye’nin önemli slab tedarikçileri, ton 

 

Kaynak: TÜİK 

 

Durumun Ocak 2020'de değiştiği; TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin slab ithalatının % 96 
artışla 156.568 tondan 306.799 tona yükseldiği bildiriliyor. Brezilya menşeli alımların, Ocak 
2019'da sıfırdan 107.024 tona çıkarak önemli bir itici güç haline geldiği belirtiliyor. Rusya ve 
Ukrayna’nın sırasıyla 110.114 ton ve 68.594 ton satış yaptıkları rapor ediliyor. BDT'den 
yapılan alımlar (% 46 düşüşle 178.710 ton) da dâhil olmak üzere toplam slab 
sevkiyatlarının aylık % 7.4 oranında azaldığı aktarılıyor. 
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EUROFER İngiltere ve AB’yi Kapsamlı Bir Ticaret Anlaşması Yapmaya 
Çağırdı 

Steelorbis 

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), İngiltere ve Avrupa Birliği’nin (AB) ticaret anlaşması 
yapmak için bu hafta müzakerelere başladığını bildirdi. EUROFER, İngiltere ve AB’ye çelik 
sektöründe faaliyet gösteren son kullanıcılar ve tedarikçilere her iki taraf için de uygun olan 
adil bir ticaret ortamı sağlayacak bir ticaret anlaşması yapmaları konusunda çağrıda 
bulundu. 

Avrupa Çelik Birliği eşit şartlara sahip ticaret ortamını sürdürmenin çok önemli olduğunu 
belirtti. Birlik, AB ve İngiltere’nin taraflar arasında lojistik prosedürlerin devamlılığını teminat 
altına alan çözümlere ilişkin anlaşmaya varmasını bekliyor. 

Vergiler, istihdam, rekabet politikası, devlet destekli girişimler, devlet desteği, mevzuatla 
ilgili diğer kriterler, çevre ve iklim değişikliği gibi standartların düzenlenmesinin ve pazara 
ortak erişim sağlamanın her iki tarafın çelik sektörü açısından da büyük önem taşıdığı 
belirtildi. 

AB’nin 25 Şubat tarihinde müzakere talebi yayımlamasının ardından İngiltere de talepte 
bulundu. İngiltere ve AB geçiş sürecini uzatmak istiyorsa bunu 1 Temmuz’a kadar yapması 
gerekiyor. Taraflar bu süreçte anlaşmaya varamasa da, geçiş süreci 31 Aralık tarihine 
kadar geçerli olacak. 

EUROFER’in Genel Direktörü Axel Eggert, “En kötü sonuç anlaşmaya varılmaması olur. Bir 
gecede ticaret önlemi almak her iki tarafı da gereksiz yere kötü etkiler,” dedi. 

 

Vergi Anlaşmazlığı ABD Yüksek Mahkemesine Taşındı 

Metal Expert 

ABD çelik ithalatçılarının, Trump yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma uyguladığı 
tarifelerinin anayasaya uygunluğunu onaylayan federal temyiz mahkemesi kararından sonra 
vazgeçmedikleri belirtiliyor. 

Resmi açıklamaya göre, 4 Mart'ta Amerikan Uluslararası Çelik Enstitüsü’nün (AIIS), küresel 
çelik piyasasında serbest ticaretin sağlanması için ABD Yüksek Mahkemesi’ne gideceğini 
açıkladığı bildiriliyor. AIIS Başkanı Richard Chriss’in, “Hayal kırıklığına uğramış olmakla 
birlikte, Temyiz Mahkemesi kararına şaşırmadık. Bu anayasal sorunun eninde sonunda 
ülkenin en yüksek mahkemesi tarafından kararlaştırılmasını bekliyoruz” dediği aktarılıyor. 
Daha önce de bildirildiği gibi, ABD Federal Devre Temyiz Mahkemesi’nin, Başkan Trump'ın 
çelik ithalatçıları tarafından 2 Mart'ta karşı çıkılan Section 232 çelik ve alüminyum 
vergilerinin anayasaya uygunluğunu onadığı ifade ediliyor. 
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FED 50 Baz Puan Faiz İndirdi 

BloombergHT 

Fed politika faizini 1,75-1,50 aralığından 1,00-1,25 aralığına çekti 

ABD Merkez Banaksı (Fed) politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitti. 

Fed politika faizini 1,75-1,50 aralığından 1,00-1,25 aralığına çekti 

Fed, aşkın rezervlere uygulanan faizi de 50 baz puan indirerek 1,50'ye indirdi. 

Fed'den yapılan açıklamada kararın oybirliği ile alındığı ifade edilirken, "ABD ekonomisinin 
temelleri sağlam kalmaya devam ediyor ve Fed gelişmeleri yakından izliyor ve genişlemeyi 
desteklemek için uygun politikayı sürdürecek" ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada, "Koronavirüsüm ABD ekonomisi için gelişen riskler oluşturduğu vurgulanırken 
virüs riskleri nedeniyle faiz indirimine gidildiği belirtildi. 

Faiz kararının ardından ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Koronavirüs, ABD 
ekonomisini etkileyecek, Fed doğru karar verdi derken ABD Başkanı Donald Trump ise," 
Fed daha fazla gevşemeli" yorumunu yaptı. 

Konuyla ilgili olarak Bloomberg HT'ye telefonla bağlanan Garanti BBVA Yatırım Araştırma 
ve Yatırım Danışma Koordinatörü Tufan Cömert, "Piyasalarda Fed'in faiz indirimine 
gideceği konuşuluyordu. Burada bakmamaız gereken şey bunun yansımalarının nasıl 
olacağı. Powell'ın açıklamalrında bunun cevabını bulacağız ancak çok önemli bir açıklama 
yapacağını düşünmüyorum. Koronavirüsün etkilerini önden yüklemeli telafi etmek adına 
hamle yapıldı şeklinde kısa bir açıklama var. Bu açıklamanın çok ötesine geçeceğini 
zannetmiyorum. Ancak burada hepimizin izleyeceği, Nisan ya da Haziran'daki toplantı 
döneminde Fed'in böyle bir şey yapıp yapmayacağı olacak. Bunun bize yansımasına 
bakacağız ancak bu durum bizi dolar tarafında 6,00 TL'nin altına götürecek bir haber değil. 
Bizi daha çok ilgilendiren konu dünyada yeniden genişleyen para politikasıyla beraber 
jeopolitik risklerin azalması olacaktır" yorumunu yaptı. 


