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Türkiye’de İthal Sıcak Sac Teklif Sayısı Arttı, Yerel Fiyatlar Yüksek 

Seviyelerde 

Steelorbis 

Türkiye sıcak sac üreticileri yüksek yerel fiyatları hedeflerken, dış piyasalardan verilen 

tekliflerin sayısı arttı. Seviyeler henüz kabul edilebilir olarak görülmese de, özellikle Türk 

üreticiler mevcut fiyatlarında ısrarcı olur hatta artırırsa, bazı indirimlerle birlikte söz konusu 

ithal fiyatların kabul edilebileceği söyleniyor. 

Türkiye’de yerel sıcak sac fiyatları Ağustos ve Eylül teslimatları için 450-460$/mt CFR 

seviyesinde yer alırken, Haziran ortasına oranla 10$/mt artış olduğu görülüyor. Bazı alıcı ve 

tüccarların kabul edilebilir seviye olarak maksimum 440$/mt fabrika çıkışını belirlediği ve 

bazı üreticilerin de, özellikle ihracat satışları iyileşmezse, bu seviyelerden satış yapmaya 

hazır olduğunu aktarıyor. 

Bununla birlikte, Türkiye ithal sıcak sac piyasasında bazı yeni teklifler duyuldu. Piyasa 

kaynaklarına göre, Avrupalı tedarikçiler Ağustos-Eylül sevkiyatları için 440$/mt CFR 

seviyesinden teklif veriyor, alıcılar ise indirimlerin mümkün olduğunu düşünüyor. Ayrıca, 

Hindistan, Türkiye piyasasını aynı sevkiyat şartlarıyla 440-445$/mt CFR seviyesinde 

tekliflerle test ediyor. Hindistan’dan AB’nin güneyi için benzer seviyeler teklif ediliyor. 

SteelOrbis’in görüştüğü bir tüccar, “Bu seviyeler henüz kabul edilebilir  değil, ancak 425-

430$/mt CFR seviyelerine kadar indirim yapılabilirse, iç piyasa fiyatlarının 460$/mt fabrika 

çıkışı seviyesinde olduğu düşünüldüğünde bir fırsat olabilir,” dedi. 

Çoğu BDT çıkışlı sıcak sac satıcısının Ağustos üretimli teklif vermeye hazırlanması 

nedeniyle piyasa dışı kaldı. Ukrayna çıkışlı son teklifler küçük rulolar için 425$/mt CFR, 

büyük rulolar için 435$/mt CFR seviyelerinde yer alıyor. Piyasa kaynakları, orta tonajlı 

küçük rulo kargoları için verilen 425$/mt CFR seviyesindeki karşı teklifin satıcı tarafından 

reddedildiğini aktarıyor. 
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Türkiye’de Yerel Sıcak Sac Teklifleri Daha da Arttı Fakat Kabul Edilebilir 

Değil 

Steelorbis 

Alıcılar yeni alımlardan kaçınmaya devam etse de, Türkiye sıcak sac piyasasında fiyatlar bu 

hafta hafifçe arttı. Kaynaklara göre, özellikle servis merkezleri ve haddeciler için çoğu 

üreticinin teklifleri 450-460$/mt fabrika çıkışı seviyesine kıyasla 22 Haziran’da 460-465$/mt 

fabrika çıkışı seviyesine çıktı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, bazı alıcılar 470$/mt 

fabrika çıkışı seviyesinden teklif aldı.  Bununla birlikte, bazı piyasa oyuncuları, 450-455$/mt 

fabrika çıkışı aralığındaki fiyatların Türkiye yerel piyasasında uzun süre olmasa da hala 

bulunabileceğini bildirdi. Teklifler, Ağustos-Eylül teslimatları için geçerli. 

Yükseliş beklentisine rağmen, bazı üreticiler hedeflenen seviyelerde ciddi bir talep 

olmadığını, kısmen daha önce stok biriktiren alıcıların yüksek sıcak sac fiyatlarına şüpheyle 

yaklaştığını belirtti. Bir tüccar, “Türkiye’den büyük ölçüde ihracat yapılmazken bu yüksek 

seviyelere ulaşmayı amaçlamak biraz riskli,” dedi. İhracat teklifleri şimdilik 440-450$/mt 

FOB seviyesinde sabit kaldı. Bazı piyasa oyuncuları, Türkiye’nin kısa bir süre içinde AB’nin 

koruma önlemlerine misilleme yapmasını bekliyor. Bu da satış/alım dengesini etkileyebilir. 

 

Avrupa’da Sıcak Sac Talebi Hala Zayıf, Fakat Üreticiler Fiyatlarını 

Yükseltti 

Steelorbis 

Avrupa sıcak sac piyasasında ticari faaliyetler hala oldukça durgun olsa da, iki haftadır 

piyasada uzun bir süredir düşük kar marjlarından şikayetçi olan çelik üreticilerinin yaptıkları 

son fiyat artışları konuşuluyor. Piyasa kaynaklarına göre, ArcelorMittal bu hafta Avrupa’nın 

kuzeyine verdiği sıcak sac tekliflerini en az 30€/mt yükseltti ve 440€/mt fabrika çıkışı 

seviyesine getirdi. Güney Avrupa’da da fiyatlarını yakın zamanda artıracağını belirtti, fakat 

belirli bir fiyat seviyesi açıklamadı.  Öte yandan piyasa kaynaklarına göre, geçtiğimiz 

haftanın sonunda İtalyan bir çelik üreticisi müşterilerine satış fiyatlarını yakın zamanda 
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artıracağını duyurdu. Şimdilik Avrupa’nın kuzeyinde kabul görebilen sıcak sac fiyatları 385-

395€/mt fabrika çıkışı aralığında, İtalya’da ise ortalama 370-380€/mt fabrika çıkışı bandında 

yer alıyor. Böylece fiyatların önceki haftaya kıyasla hemen hemen aynı olduğu gözleniyor. 

Avrupa’da son kullanıcılardan gelen sıcak sac talebi hala oldukça az, fakat piyasa 

kaynakları fiyatlarını yükselten çelik üreticilerinin önümüzdeki aylarda tekrar stok alım 

yapmaya başlamalarını umut ettiklerini belirtti. Üreticiler ayrıca ithalattaki düşüşe, 1 

Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek koruyucu önlemlere ve otomotiv sektöründeki yavaş 

toparlanmaya güveniyor. Yine de piyasa kaynakları bu faktörlerin satışları canlandırmak için 

yeterli olmayacağını ve üreticilerin üretimlerini daha da azaltmaları gerekeceğini belirtiyor. 

Öte yandan, Türkiye çıkışlı sıcak sac için gösterge fiyat aralığı 405-410€/mt CFR Avrupa ve 

eğer Avrupa’da yerel sıcak sac fiyatları belirli bir ölçüde kabul edilirse bu fiyat aralığının da 

kabul görebilir olacağı ifade ediliyor. Özetle, Avrupa’da sıcak sac üreticilerinin iç 

piyasalarında yaptıkları fiyat artışları kabul görmese de, fiyatların daha fazla düşmesini 

engelleyebilir. 

 

ABD’de Sıcak ve Soğuk Sac Fiyatları Zayıf Talep Sebebiyle Giderek Daha 

da Esnekleşti 

Steelorbis 

Kısa teslim süreleri ve cansız talep ABD’li yassı çelik üreticilerinin sıcak ve soğuk sac 

siparişleri için spot piyasa fiyatlarında pazarlık yapma konusunda isteksiz olmalarına yol 

açtı. Birçok piyasa kaynağı soğuk sac için yaklaşık 6-7 hafta, sıcak sac için 4-5 hafta olan 

teslim sürelerinin de fiyat artışları için destek sağlamadığını belirtti. 

Piyasa kaynakları ayrıca çelik üreticilerinin yüksek fırınlarında tekrar üretime başlama 

kararlarının piyasanın hazır olduğundan daha fazla kapasiteye sebep olacağını ve bunun 

da fiyatlar üzerinde ek bir baskıya neden olabileceğini ifade ediyor. Bu durumun da birçok 

alıcının daha temkinli davranmasına neden olduğu gözleniyor. 
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Piyasa kaynaklarından biri, talep durgun. Genel olarak çok iş yok, çok meşgul değiliz,” dedi. 

Çoğu kontratlı sıcak sac alımları halen 507-529$/mt fabrika çıkışı aralığından gerçekleşse 

de, kısıtlı miktarda alım yapmak isteyen alıcılar 551$/mt fabrika çıkışı seviyesine yakın bir 

fiyat ödüyor. Bir hafta önce bu alımlar 551-573$/mt fabrika çıkışı bandından 

gerçekleşiyordu. 

Çelik üreticilerinin soğuk sac için 816$/mt fabrika çıkışı seviyesinden satış yapmayı 

istemelerine rağmen, planlı alımlar halen 705-750$/mt aralığından gerçekleşiyor. Küçük 

tonajlı spor piyasa alımları ise 772$/mt fabrika çıkışı seviyesine yakın bir seviyeden 

yapılıyor, fakat hem sıcak sac hem soğuk sac alımlarında indirimler mümkün. 

Ayrıca, Temmuz ayında ülkede yerel hurda fiyatlarının düşeceği inancı yaygın. Bu olasılık 

da alıcıların kısa vadede yüksek miktarda alım yapmak konusunda temkinli 

davranmalarında rol oynuyor. Piyasa kaynaklarından biri, “Hiçbirimiz bugün ciddi bir alım 

yapmak istemiyoruz ve fiyatların iki hafta içerisinde 22$/mt düşebileceğini düşünüyoruz,” 

dedi. 

 

Marcegaglia Fiyatları Yükseltti 

Kallanish 

İtalyan haddeci Marcegaglia’nın, yeni siparişler için tüm yassı ve boru ürün yelpazesinde 

fiyatlarını 30 €/ton (34 $) yükselttiği bildiriliyor. 

Yeni siparişler için soğuk haddelenmiş rulo ve sıcak daldırma galvanizli rulo fiyatlarının 

fabrika çıkışı € 500/t (452 $/ton) seviyesinden başlayacağı ve bu seviyenin, Avrupa'daki 

yerel sıcak haddelenmiş rulo üreticilerinin talep ettiği yüksek fiyatlar ile uyumlu olduğu 

vurgulanıyor. 

Haziran ayında, tüm yerel üreticilerin her iki üründe ve özellikle CRC bağlantı fiyatlarında 

düşük seviyeler gördüğü, bunun nedeninin, otomotiv sektöründeki gerileme ve Hindistan ve 

Japonya'dan soğuk rulo için çok agresif ithalat teklifleri gelmesi olduğu kaydediliyor. Mevcut 
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durumda bağlantı fiyatlarının geçen haftaya göre sabit kaldığı; HDG fiyatının ortalama 

alıcıya teslim 470-475 €/t veya fabrika çıkışı 460-465 €/t aralığında olduğu bildiriliyor. 

Kaynakların, CRC'nin özellikle fabrika çıkışı 450 €/tonda baskı altında olduğunu söyledikleri 

aktarılıyor. 

 

Arcelormittal AB'de Sıcak Haddelenmiş Rulo Fiyat Artış Sinyali Verdi 

Metal Expert 

Avrupa'nın önde gelen yassı çelik üreticisi ArcelorMittal’in, uzun süreli düşüş trendini tersine 

çevirmek için Avrupa'daki rulo fiyatlarını yükseltmeye çalıştığı belirtiliyor. Üreticinin, 

hâlihazırda birkaç haftadır bir artış planladığı, ancak fiyatlandırmada henüz bir değişiklik 

gerçekleşmediği bildiriliyor. Yakında resmi bir açıklama bekleniyor. 

Avrupa'da rulo fiyatlarının, son iki aydır tüketici sanayilerin zayıflaması ve rekabetçi ithal 

ürünler nedeniyle düşüşte olduğu rapor ediliyor. Özellikle, İtalya, İspanya ve Almanya'da 

sıcak rulo fiyatlarının ülkeye bağlı olarak Nisan ayının başından bu yana 60-90 €/ton 

azaldığı kaydediliyor. 

Bir Alman piyasa kaynağının da ArcelorMittal’ın Eylül-Ekim aylarında teslim edilen rulo 

fiyatlarını artırma niyetini doğruladığı aktarılıyor. 

Bu arada, ArcelorMittal’ın Avrupa’daki sıcak rulo fiyatlarının, pazara bağlı olarak hafta 

boyunca değişmediği veya hafif bir düşüş gösterdiği belirtiliyor. İspanya'da Ağustos 

teslimatlı sıcak rulo fiyatının, alıcıya teslim yaklaşık 400 €/tondayken, İtalya'da ise Temmuz-

Ağustos sevkiyatı için alıcıya teslim 370 €/ton ve Almanya'da, ArcelorMittal'in Ağustos sıcak 

rulo tekliflerinin 410 €/ton seviyesinde olduğu bildiriliyor. 
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Arcelormittal, Avrupa’da Sac Fiyatlarını Yükseltiyor 

Kallanish 

ArcelorMittal'in mevcut durumda Avrupa'da sıcak haddelenmiş sac tekliflerini yükseltmeye 

çalıştığı bildiriliyor. 

Konuya yakın bir kaynağın, şirketin şu anda kuzey Avrupa'daki sıcak haddelenmiş sac 

satışlarında fabrika çıkışı 440 €/ton seviyesini hedeflediğini ve bunun da önceki teklif 

seviyelerine kıyasla 20 €/ton daha yüksek olduğunu söylediği ifade ediliyor. 

Güney Avrupa'da bir tüccarın, artışa yönelik bilginin bölgede de duyulduğunu doğruladığı ve 

fiyatların 20 €/ton yükseleceğini dile getirdiği aktarılıyor. 

Piyasanın, birkaç haftadır uluslararası seviyeler iyileştikçe üreticilerin fiyatlarını denemek ve 

yükseltmek için bir hareket beklediği, bununla birlikte, Avrupa'da hala bir takım sorunların 

mevcut olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta, kuzey Avrupa'da bağlantı seviyelerinin Mart 

ortasında kaydedilen en son zirveye kıyasla yaklaşık 90 €/ton düşüşle fabrika çıkışı 405 

€/tonda kaldığı aktarılıyor. 

 

AB’nin Sıcak Sac İthalatı 2020 Yılının İlk Dört Ayında Düştü 

Steelorbis 

AB’nin yaptığı sıcak sac ithalatı 2020 yılının ilk dört ayında düşmeye devam etti. Avrupa 

Çelik Birliği tarafından yayınlanan en son verilere göre Nisan ayındaki ithalat miktarı, Mart 

ayına kıyasla %14,3 ve 2019 yılının Nisan ayına kıyasla %58,9 düşüşle 391.000 mt 

seviyesinde kaydedildi. 

En çok ithalat yapılan ülkeler yıllık %56 düşüş ile 131.000 mt ithalat yapılan Türkiye, %10,6 

düşüş ile 126.000 mt ithalat yapılan Rusya, %46,7 düşüş ile 40.000 mt ithalat yapılan 

Sırbistan, %29,6 artış ile 35.000 mt ithalat yapılan Tayvan, %94 düşüş ile 15.000 mt ithalat 

yapılan Hindistan ve %65,9 düşüş ile 14.000 mt ithalat yapılan Güney Kore oldu. 
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AB bu yılın Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı döneminde ithal edilen 3,31 milyon 

mt’a kıyasla %36,1 düşüşle 2,12 milyon mt sıcak sac ithal etti. Yılın ilk çeyreğinde, yıllık 

bazda %26,9 düşüş kaydedilmişti. 

 

Vietnam’da İthal HRC Fiyatlarındaki Tırmanış, Gevşeyen Talep İle 

Yavaşladı 

Metal Expert 

Vietnam'da, HRC ithalat fiyatlarındaki artış trendinin, bu hafta ülkeye gelen şiddetli 

fırtınalarla birlikte yavaşladığı bildiriliyor. 

Vietnamlı alıcıların çoğu, yağmur mevsimi nedeniyle talebin daha da zayıflayacağını 

öngörüyor. 

Hindistan menşeli HRC için (SAE 1006), geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cfr 445-450 

$/ton üzerinden fiyat verildiği gözleniyor. 

Çinli üreticilerin, HRC için geçtiğimiz hafta olduğu gibi, bu hafta da cfr 450-470 $/ton 

seviyesinde fiyat verdikleri, Ağustos sevkiyatı için bu hafta yaklaşık 20 bin tonluk bir 

bağlantı gerçekleştirildiği ve cfr 445-448 $/ton üzerinden fiyatlandırıldığı ifade ediliyor. 

Japonya’nın cfr 460 $/ton, Güney Kore'nin ise cfr 465-480 $/ton üzerinden fiyat verdikleri, 

söz konusu fiyatların, geçen haftakiyle aynı seviyelerde olduğu bildiriliyor. Şu ana kadar ise 

bir bağlantı gerçekleşmediği ifade ediliyor. 

 

Moody’s G20 Ekonomilerinin Yüzde 4,6 Daralacağını Öngördü 

Bloomberght 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 

nedeniyle daha önce yüzde 4 küçüleceğini tahmin ettiği G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 

4,6 daralacağını öngördü. 
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Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, küresel ekonominin hayata geri 

döndüğü ancak toparlanmanın uzun ve engebeli olacağı bildirildi. 

Küresel ekonomik toparlanmanın uzayabileceğinin belirtildiği açıklamada, bu yılın ikinci 

çeyreğinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana küresel ekonominin en kötü çeyreği olarak tarihe 

geçeceği kaydedildi. 

Açıklamada, yılın ikinci yarısından itibaren kademeli bir toparlanmanın beklendiği 

aktarılarak, ancak bunun ekonomilerin normalleşmesine ve halk sağlığının korunmasına da 

bağlı olduğu ifade edildi. 

Salgının ekonomik faaliyet üzerindeki etkisi düşünülenden büyük 

Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin ikinci çeyrekteki ekonomik faaliyet üzerindeki 

etkilerinin düşünülenden daha büyük olacağının belirtildiği açıklamada, gelen verilerin 

birinci ve ikinci çeyrekte Kovid-19 ile ilişkili bozulmanın derecesini gösterdiği kaydedildi. 

Açıklamada, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada, Brezilya, Hindistan, Endonezya, 

Suudi Arabistan ve Arjantin'in bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği 

bildirildi. 

Moody’s'in açıklamasında, daha önce yüzde 4 küçüleceğini tahmin edilen G20 

ekonomilerinin bu yıl yüzde 4,6 daralacağını öngördü. G20 ekonomilerinin gelecek yıla 

ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 4,8'den yüzde 5,2'ye yükseltildi. 

G20'nin gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 6,4 küçüleceği tahmin edilen açıklamada, 

gelişmekte olan ekonomilerin yüzde 1,6 daralacağı öngörüldü. Moody's'in nisan ayındaki 

tahminlerinde, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 5,8 küçülmesi beklenirken, 

gelişmekte olan ekonomilerin yüzde 1 daralacağı tahmin edilmişti. 

Açıklamada, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin 2021'de yüzde 4,8, gelişmekte olan 

ekonomilerin de yüzde 5,9'luk büyüme performansı göstermesinin beklendiği kaydedildi. 

Euro Bölgesi ekonomisi için yüzde 8,5'lik daralma beklentisi 
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Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada, ABD ekonomisinin bu 

yıl yüzde 5,7 küçülmesinin, 2021'de ise yüzde 4,5 büyümesinin beklendiği kaydedildi. 

Açıklamada, Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 8,5 daralacağı, 2021'de ise yüzde 6,2 

büyüyeceği tahmin edildi. 

Avrupa'nın öne çıkan ülkelerinden Almanya ekonomisinin 2020'de yüzde 6,7 küçüleceğinin 

öngörüldüğü açıklamada, Fransa ve İngiltere ekonomilerinin yüzde 10,1'lik daralma 

göstermesinin beklendiği aktarıldı. Açıklamada, Avrupa'da Kovid-19 salgınından en çok 

etkilenen İtalya'nın ekonomisinin ise yüzde 9,7 küçüleceği tahmin edildi. 

Kanada ekonomisinin bu yıl 7 küçüleceğinin öngörüldüğü açıklamada, Japonya 

ekonomisinin ise yüzde 5,8 daralmasının beklendiği bildirildi. 

Finansal piyasalar çoğunlukla toparlandı ancak bozulma riski yüksek 

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de ekonominin bu yıl yüzde 1 büyümesinin 

beklendiğine işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin gelecek yıl ise yüzde 7,1 

büyüyeceği öngörüldü. 

Açıklamada, Hindistan ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1, Brezilya ekonomisinin yüzde 6,2, 

Rusya ekonomisinin yüzde 5,5, Suudi Arabistan ekonomisinin yüzde 4,5, Arjantin 

ekonomisinin yüzde 8, Endonezya ekonomisinin yüzde 0,8 ve Meksika ekonomisinin yüzde 

7 daralacağı tahmin edildi. 

Türkiye ekonomisinin büyüme tahmininde değişikliğe gidilmediğinin belirtildiği açıklamada, 

Türkiye'nin bu yıl yüzde 5 daralmasının, gelecek yıl ise yüzde 3,5'lik büyüme performansı 

göstermesinin beklendiği kaydedildi. 

Açıklamada, finansal piyasaların piyasaların çoğunlukla toparlandığına işaret edilerek, 

ancak bozulma riskinin yüksek olduğunun altı çizildi. 

Salgının kontrolsüz bir şekilde yeniden ortaya çıkması durumunda finansal risklerin 

artacağının belirtildiği açıklamada, politika desteğinin yetersiz kalması ya da erken 

kaldırılmasının finansal istikrar riski yaratacağı aktarıldı. 
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Açıklamada, Kovid-19 krizinin ticaret ve teknoloji alanında ABD ve Çin arasındaki mevcut 

gerilimi de artırdığı belirtilerek, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki bozulmanın ekonomik ve 

jeopolitik ortamı son derece belirsiz kıldığı ifade edildi. 

  

Lagarde: Ekonomik Krizin Dip Noktasını Muhtemelen Geçtik 

BloombergHT 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

salgınının sebep olduğu ekonomik krizde dip noktasının Avro Bölgesi’nde muhtemelen 

geçildiğini söyledi. 

Lagarde, Avrupa İş Liderleri Konvensiyonu tarafından dijital ortamda düzenlenen Kuzey 

Yıldızı Zirvesi’nde konuştu. 

Ekonomide toparlanmanın “karmaşık” bir mesele olacağını belirten Lagarde, “Bu 

toparlanma eksik olacak ve belki dönüşümsel olacak.” dedi. 

Lagarde, Kovid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik krizde dip noktasının Avro 

Bölgesi’nde muhtemelen geçildiğini dile getirerek, salgında ikinci dalga olasılığı sebebiyle 

bunu ihtiyatlı söylediğini vurguladı. 

Küresel ticaretin önemli ölçüde azalacağına işaret eden Lagarde, ekonomik krizde 

savunmasız kalan insanlara son derece özenli olunması çağrısı yaptı. 

Christine Lagarde, Kovid-19’un sebep olduğu ekonomik krizi 2008-2009 finansal krizden 

daha kötü olarak nitelendirerek, tasarruflarının yatırımlara ve harcamalara dönüşmesinin 

zaman alacağını kaydetti. 

Merkez bankalarının ekonomik krize “muazzam” bir şekilde tepki verdiklerini belirten 

Lagarde, krize orantılı cevap için AMB’nin bütün enstrümanlarını kullanma konusunda hiçbir 

tereddütlerinin olmadığını yineledi. 

 



 
 

 

 
  
 13 

AMB Başkanı Lagarde, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin koronavirüsün neden olduğu krizi 

hafifletmek için AB tarafından oluşturulacak kurtarma fonuna yönelik nihai bir anlaşmaya 17 

Temmuz’da varamayacaklarını düşündüğünü de sözlerine ekledi. 

 

IMF: Finansal Koşullar Hafifledi Ancak İflas Tehdidi Büyük 

Bloomberght 

IMF: "Hızlı ve benzeri görülmemiş merkez bankası önlemleri piyasanın toparlanmasında 

önemli bir faktör oldu" 

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bozulan 

finansal koşulların hafiflediğini belirterek, "Yüksek borç seviyeleri, bazı borçlular için 

yönetilemez hale gelebilir ve iflaslardan kaynaklanan kayıplar bazı ülkelerde bankaların 

direncini test edebilir." uyarısında bulundu. 

IMF, Küresel Finansal İstikrar Raporu'nu "Finansal koşullar hafifledi ancak iflas tehdidi 

büyük" başlığıyla güncelledi. 

Küresel finansal koşulların nisan ayından bu yana önemli ölçüde hafiflediğine işaret edilen 

raporda, bu hafiflemenin faiz oranlarındaki belirgin düşüş ve riskli varlık piyasasındaki güçlü 

toparlanmadan kaynaklandığı aktarıldı. 

Raporda, "Gösterge faiz oranları düşerken, riskli varlık fiyatları sene başındaki hızlı 

düşüşünün ardından toparladı ve genel olarak finansal koşulların hafiflemesine yol açtı." 

değerlendirmesi yapıldı. 

Merkez bankaları piyasa güvenini artırdı 

Sistemsel açıdan önemli finansal sektörleri olan ekonomilere bakıldığında hisse senedi 

piyasalarının toparlandığının belirtildiği raporda, merkez bankalarının ciddi piyasa baskısına 

karşı hızlı ve cesur eylemlerinin piyasa güvenini artırdığı kaydedildi. 
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Raporda, "Hızlı ve benzeri görülmemiş merkez bankası önlemleri piyasanın 

toparlanmasında önemli bir faktör oldu." ifadesi kullanıldı. 

Gelişmekte olan piyasa ekonomilerine yönelik yatırımcı güveninin de önemli ölçüde 

iyileştiğine dikkat çekilen raporda, bu ülkelere yönelik portföy akışlarının da istikrar 

kazandığı belirtildi. 

Raporda, "Finansal piyasalardaki geniş iyileşmeye, hızlı bir ekonomik toparlanma 

beklentilerine ilişkin artan yatırımcı iyimserliği eşlik etti." değerlendirmesinde bulunuldu. 

Alışılmışın dışında politika önlemleri alındı 

Merkez bankalarının eylemlerinin yatırımcıların risk iştahını artırdığına da işaret edilen 

raporda, bazı gelişmekte olan piyasalardaki merkez bankalarının da ilk kez alışılmışın 

dışında politika önlemleri aldığı aktarıldı. 

Raporda, mali politika önlemlerinin de yatırımcı güveninin desteklenmesine yardımcı olduğu 

belirtilerek, bu benzeri görülmemiş politika desteğinin kredi akışlarının sürdürülmesinde 

başarılı olduğu ifade edildi. 

Finansal piyasalardaki iyimserlik ile küresel ekonomideki gelişim arasında bir kopukluk 

ortaya çıktığına da dikkat çekilen raporda, piyasalar ve reel ekonomi arasındaki bu 

kopukluğun toparlanmayı tehdit edebilecek bir kırılganlık oluşturduğu kaydedildi. 

Gelişmekte olan ekonomiler için yeniden finansman riski 

Raporda, Kovid-19 salgınının diğer finansal kırılganlıkları da belirginleştirebileceği 

kaydedilerek, "Yüksek borç seviyeleri, bazı borçlular için yönetilemez hale gelebilir ve 

iflaslardan kaynaklanan kayıplar bazı ülkelerde bankaların direncini test edebilir." ifadesi 

kullanıldı. 

Bazı gelişmekte olan ve sınır piyasa ekonomileri yeniden finansman riskiyle karşı karşıya 

olduğu belirtilen raporda, bazı ülkeler için pazara erişimin kesildiği kaydedildi. 

Raporda, "Yetkililer, reel ekonomiyi desteklemeye devam ederken, finansal kırılganlıkları 

yakından izlemeli ve finansal istikrarı korumalı." değerlendirmesine yer verildi. 


