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Türkiye Yerel Kaynaklı Boru Piyasasında Talep Daha İyi Ama Fiyatlar 

Düştü 

Steelorbis 

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

miktar iyileşti. Fakat hem iç piyasa hem ihracat fiyatları sıcak sac fiyatlarında gözlenen 

düşüş sebebiyle aşağı yönlü seyretti. 

Bu haftanın başında Türkiye’de hem yerel hem ihracat için sıcak sac fiyatları geriledi ve 

alıcılar bu yüzden kaynaklı boru fiyatlarına baskı uygulamaya başladı. Tedarikçiler 

pazarlıklarda 450$/mt fabrika çıkışı seviyesine kadar indi, fakat biraz satış yaptıktan sonra 

tekliflerini tekrar 460-490$/mt fabrika çıkışı aralığına çıkardı. Boru üreticilerinden biri, “Daha 

iyi bir talep gördük ve daha fazla satış yapabildik. Tabi ki işler salgın öncesinde olduğu gibi 

değil, ama bu şartlar altında tahmin edici,” dedi. 

İhracat tarafında da talep, özellikle Avrupa’da diğer ülkeler kotasının açılmasıyla bir miktar 

arttı. Piyasa kaynaklarına göre, bazı Türk üreticiler 440-450$/mt FOB aralığından satış 

yaptı. Fakat sonrasında fiyatlar 460-480$/mt FOB aralığına geri döndü ve bazı indirimler de 

mevcuttu. 

 

** 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. 
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Çin Çıkışlı Çelik Boru Teklifleri Yatay Seyretti 

Steelorbis 

13 Mayıs tarihinde sona eren bir haftalık süre içerisinde, Çin’den dış piyasalara verilen 

ortalama çelik boru fiyatları yatay seyretti. Şu sıralar, Çinli tedarikçilerin Temmuz sonunda 

sevk etmek üzere API 5L dikişsiz boru için ihracat teklifleri 560-650$/mt FOB ve API 5L 

kaynaklı boru için ihracat teklifleri 480-495$/mt FOB aralığını koruyor. 

 

Ürün Kalite 
Ebat (Çap ve et 

kalınlığı) 
Fiyat ($/mt) FOB 

Haftalık değişim 
($/mt) 

API 5L dikişsiz boru Gr.B 2’’-6’’ Std 605 0 

Dikişsiz muhafaza borusu J55 3’’-8’’ Std 645 0 

Dikişsiz boru ST37 < 3’’ Std 865 0 

Kaynaklı boru Gr.B 2’’-6’’ Std 487,5 0 

Söz konusu haftada, yerel piyasadaki çelik boru stokları makul seviyelerdeydi ve bu durum 

çelik boru piyasasını olumlu yönde etkiledi. Ancak, 5 Mayıs tarihinde Kolombiya’nın petrol 

ve doğal gaz boru hatlarında kullanılan Çin menşeli dikişsiz ve kaynaklı borulara yönelik 

antidamping soruşturması başlatması önümüzdeki günlerde Çin çıkışlı boru piyasasını 

olumsuz etkileyecek. 

Bugün Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 6 Mayıs tarihine kıyasla 

%2,73 ya da 72 RMB/mt (10,2$/mt) artışla 3.464 RMB/mt (489$/mt) seviyesinde yer alıyor. 

1$ = 7,0875 RMB 

 

BDT Çıkışlı Sıcak Sac Üreticileri Haziran Ayı İçin Satışlarını Tamamladı 

Steelorbis 

BDT çıkışlı sıcak sac üreticileri geçtiğimiz iki hafta boyunca çeşitli destinasyonlara büyük 

tonajlı satış yaptı. Sonuç olarak, başta Rusya’dakiler olmak üzere çoğu üretici Haziran ayı 
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üretimli sıcak sac satışlarını tamamladı ve kalan tonajlar için ise daha yüksek seviyeler 

hedefliyor. 

Karadeniz Bölgesinde, Rus MMK, geçtiğimiz haftaya göre 10-15$/mt artışla 365-370$/mt 

FOB seviyesinden satış yapmayı hedefliyor. Türkiye’ye verilen tekliflerin olası indirimlerle 

birlikte 380$/mt CFR seviyesine kadar çıktığı, daha önce ise 40.000 mt kadar bir satışın 

365$/mt CFR seviyesinden yapıldığı bildiriliyor. Geçtiğimiz haftanın sonunda, MMK, 5.000 

mt sıcak sacı Mısır’a 385$/mt CFR seviyesinden sattı. Bu da 365$/mt FOB seviyesinin biraz 

altına denk geliyor. MMK ayrıca Asya’da da aktif olmaya devam ediyor. Üretici geçtiğimiz 

hafta Çin’e 390$/mt CFR veya 375$/mt FOB Vladivostok seviyesinden 50.000 mt satış 

yaptı. Bu hafta, tedarikçi satışlarını 400$/mt CFR seviyesine çıkarmayı hedefliyor, Haziran 

ayı üretimli tonajların çoğu satıldığı için de satış baskısı hissetmiyor. 

Piyasa kaynaklarına göre, Rus üretici NLMK bu hafta minimum 375$/mt FOB seviyesinden 

satış yapmayı hedefliyor. Bu fiyat geçtiğimiz haftaya kıyasla 10-15$/mt yüksek. Türkiye’ye 

verilen teklifler son satış fiyatı olan 375-380$/mt CFR ve üzeri aralığından yükseldi ve 

390$/mt CFR seviyesinde yer almaya başladı. Piyasa kaynaklarına göre, tedarikçinin 

Haziran ayı için ayırdığı tonajdan az kaldı. 

Ukrayna merkezli Metinvest, fiyatlarının küçük rulolar için yaklaşık 350-355$/mt FOB ve 

büyük rulolar için 365$/mt FOB seviyesinde olduğu tahmin edilen Akdeniz bölgesi 

bağlantılarında aktif olmaya devam ediyor. Özellikle, Türkiye'ye yapılan teklifler sırasıyla 

365$/mt CFR ve 375-380$/mt CFR seviyelerinde yer alıyor. Fiyatlar geçtiğimiz haftaya göre 

değişmedi. 

Baltık bölgesi merkezli Severstal, Mayıs ayının ilk yarısında aktif olarak sıcak sac satıyor. 

Türkiye'ye yapılacak yaklaşık 40.000-45.000 mt sevkiyat 350$/mt FOB seviyesinde yer 

alırken, AB’nin kuzeyi için 400-405$/mt FOB ve güneyi için 360-370$/mt FOB seviyelerinde 

yapılan bağlantılarla toplam 130.000 mt sipariş etti. Bu haftanın sonunda üretici, AB’nin 

güneyi ve MENA bölgesi için minimum 360$/mt FOB teklif etmeye karar verirken, 

Avrupa’nın kuzeyindeki fiyat 400$/mt FOB seviyesinde kaldı. Severstal, Asyalı alıcılarla 

400$/mt seviyesindeki büyük tonajlı bir kargo için görüşmeler yapıyor. 
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Avrupa ve BDT'den Sıcak Sac İhracatçıları Türkiye’ye Tekliflerinde Aktif 

Steelorbis 

Yabancı sıcak sac tedarikçileri Türkiye piyasasına halen aktif bir şekilde teklif veriyor, 

bazıları fiyatlarını geçen hafta başında görülen seviyelere kıyasla artırmayı hedefliyor. 

Fakat Türk alıcılar fiyatlara direnç gösterdikleri için satış miktarı düşük seviyelerde 

seyrediyor. 

Rus MMK büyük rulolar için Türkiye’ye tekliflerini bu ay başında yapılan 365$/mt CFR 

seviyesine kıyasla yükselterek, geçen hafta sonundan bu yana 380$/mt CFR seviyesinden 

satış yapmayı amaçlıyor. Kaynaklara göre, üretici Türkiye’ye şimdiye kadar 40.000 mt sıcak 

sac satışı gerçekleştirdi, alıcılar ise mevcut seviyeye göre 5$/mt daha az olan karşı 

tekliflerden alım yapabileceklerini söylüyor. NLMK, Temmuz ayı sevkiyatları için tekliflerini 

bir haftada 10-15$/mt artırarak 390$/mt CFR seviyesine yükseltirken, SteelOrbis’in edindiği 

bilgiye göre daha önce 375-380$/mt CFR seviyesinden satış yapıyordu. Severstal, 

SteelOrbis’in bildirdiği gibi, geçtiğimiz hafta Türkiye’ye yaklaşık 375$/mt CFR seviyesinden 

30.000-35.000 mt sıcak sac satışı gerçekleştirdi. Ukraynalı Metinvest ufak rulolar için 

365$/mt CFR, büyük rulolar için 375-380$/mt CFR seviyelerinden teklif vermeye devam 

ediyor, kaynaklar bu hafta benzer seviyelerden düşük miktarlarda alımlar yapıldığını bildirdi. 

Avrupalı tedarikçiler Türkiye’ye Temmuz ayı sevkiyatları için 390-400$/mt CFR aralığından 

teklif verirken, piyasada bu seviyenin 5$/mt altından da teklifler olduğu bildirildi. Bir tüccar, 

“İnanılmaz bir şekilde, AB’nin Türkiye’ye antidamping soruşturması başlattığı gün Avrupalı 

tesislerden teklifler aldık,” dedi. 

Türkiye’nin sıcak sac teklifleri nispeten sabit kaldı ve iç piyasada için 395-405$/mt fabrika 

çıkışı, ihracat için ise 390-405$/mt FOB aralığında yer almaya devam etti. Bazı üreticiler 

şimdiden Haziran üretimi için dolu olduklarını iddia ediyor. Piyasa kaynaklarından biri, 

“Hurda fiyatları sabitlendi, bu yüzden sıcak sac fiyatları için yeni bir artışa alan yok. Herkes 

fiyatların nasıl seyredeceğini merak ediyor,” dedi. 
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Avrupa Sıcak Sac Piyasasında Belirsizlik Sürüyor 

Steelorbis 

Avrupa sıcak sac piyasasında halen ciddi bir belirsizlik söz konusu. Geçtiğimiz birkaç hafta 

boyunca bazı ülkelerin karantina önlemlerini hafifletmeleriyle birlikte İtalyan üretici ve 

tüccarlar faaliyetlerine tekrar başlamış olsa da, siparişlerinin halen normal seviyelerin yarısı 

kadar olduğu ifade ediliyor. Bu durum, fiyatlarda 30 Nisan tarihine kıyasla sert bir düşüşe 

neden oldu. İtalya piyasasında yapılan bağlantıların fiyat seviyesi 415-420€/mt fabrika 

çıkışına kıyasla 390-410$/mt fabrika çıkışı bandına indi. 

İtalyan hurda tüccarları birliği Assofermet’in servis merkezi ve distribütör birimi Assofermet 

Acciai’nin başkanı Tommaso Sandrini, otomotiv sektöründeki toparlanmanın çok yavaş 

olacağının ve diğer çelik tüketen sektörlerde de durumun zayıf olduğunun altını çizerek, 

“Avrupa’da görünüm siparişler açısından çok endişe verici. En azından çalışmaya tekrar 

başladık ama gelecek çok belirsiz,” dedi. Sandrini fiyatları da yorumlayarak, AB’nin devam 

eden koruyucu önlemlerinin ve Türkiye’den ithal sıcak saca antidamping vergisi getirilmesi 

ihtimalinin önümüzdeki haftalarda fiyatların daha da düşmesinin önüne geçebileceğini 

söyledi. Aksi takdirde fiyatlar daha da düşebilir gibi görünüyor. Yine de Sandrini, geçtiğimiz 

hafta İtalyan distribütörler birliğinin Avrupa Komisyonu’na, “Türkiye’ye karşı soruşturma 

açılmasının bir temeli olmadığını” beyan ettiğini söyledi. 

Öte yandan, ithalata bakıldığında, devam eden inceleme ve Türkiye’ye karşı bir 

antidamping soruşturması başlatılmasının söz konusu olması sebebiyle ticaret aksadı. 

SteelOrbis’in 11 Mayıs tarihinde belirttiği gibi, Türkiye’den verilen sıcak sac teklifleri hurda 

fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle haftalık bazda 10$/mt arttı ve 390-405$/mt FOB aralığında 

yer alıyor. Yine de piyasa kaynakları bu artışın kabul görüp göremeyeceğinden emin değil. 

Türkiye ile olan ticaret durgun seyrederken, Rusya geçtiğimiz hafta Avrupa’nın güneyine en 

düşük 400$/mt FOB (390€/mt CFR) ve güneyine 360-370$/mt FOB (37-375€/mt CFR) 

aralığından sıcak sac satışları gerçekleştirdi. 
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AB Türkiye’den İthal Sıcak Saca Antidamping Soruşturması Başlattı 

Steelorbis 

Avrupa Komisyonu, Türkiye’den ithal bazı sıcak sac ürünlerine yönelik antidamping 

soruşturması başlattığını açıkladı. Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) başvurusu üzerine 

başlatılan soruşturma, 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarih aralığını kapsayacak. 

Geçici önlemlerin 15 Aralık 2020 tarihine kadar açıklanması beklenirken, nihai önlemlerin 

12 Haziran 2021 tarihinde bildirilmesi planlanıyor. 

Bu gelişme geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde konuya ilişkin söylentiler ve soruşturma 

beklentisi nedeniyle piyasa oyuncularını şaşırtmadı. Ancak, Türkiye’den birçok kaynak 

soruşturmanın adil olmadığını düşünüyor ve herhangi bir damping olduğuna yönelik kanıt 

bulunmasının oldukça zor olduğuna inanıyor. Ayrıca, geçici önlemlerin açıklanmasından 

önce oldukça uzun bir süre olduğu göz önüne alındığında fiyatların önemli ölçüde 

etkilenmesi beklenmiyor. Bir üretici SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Şimdilik antidamping 

davasının herhangi bir etkisi olmadığı için AB’ye yapılan sıcak sac ihracatının önceden 

olduğu gibi devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye şimdilerde çoğunlukla Temmuz ayı 

sevkiyatları için teklif veriyor bu nedenle hala vakit var,” diye belirtti. 

AB halihazırda, Türkiye’den ithal sıcak sacın da aralarında bulunduğu bazı çelik ürünlerine 

ithalat kotası uyguluyor. 2019 yılı Eylül ayında, AB sıcak sac kotalarında bazı değişiklikler 

yaparak ihracatçı ülkelerin bir çeyrekte global kotadan kullanabileceği payı %30 ile 

sınırlandırmıştı. Şu an yine kota hacimlerinde düşüş olasılığı da dahil olmak üzere kota 

sisteminde değişikliğe gidilmesi düşünülüyor. SteelOrbis’in görüştüğü bir tüccar “Yeni 

kotalar Temmuz ayı başında açılacak, antidamping soruşturması şimdilik belirsiz, vergi 

uygulanması halinde bile bu aylar sonra uygulamaya girecek,” dedi. 

Soruşturmaya tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208 10 00, 

7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 

7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 
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7211 14 00, 7211 19 00, 7225 19 10, 7225 30 90, 7225 40 60, 7225 40 90, 7226 19 10, 

7226 91 91 ve 7226 91 99 kodları altında kayıtlı bulunuyor. 

 

Sıcak Sac Fiyatları Asya’ya Yapılan Bağlantılarla 400$/Mt CFR Seviyesini 

Aştı 

Steelorbis 

Asya ithal sıcak sac piyasasında, başlıca alıcılar Çin ve Vietnam’ım son bağlantılarda daha 

yüksek fiyatları kabul etmesiyle beklentiler iyileşti. 

Hindistan çıkışlı sıcak sac bu hafta, önceki haftaya kıyasla 10$/mt artışla 400$/mt CFR Çin 

seviyesinden satıldı. Çinli bir alıcı “Piyasa seviyesi 400$/mt CFR civarında. Şu an daha 

üstünü kabul edemeyiz,” dedi. Aynı zamanda, bazı tedarikçilerin teklifleri bu seviyeyi çoktan 

aşmış durumda. Rus tedarikçiler geçtiğimiz hafta 390$/mt CFR’dan yaptıkları 50.000 mt’luk 

satışın ardından 400$/mt CFR seviyesini hedefliyor. 

Vietnam’da Hindistan çıkışlı 10.000 mt sıcak sac 403$/mt CFR seviyesinden el 

değiştirirken, bu hafta 405$/mt CFR seviyesinden bir bağlantı daha yapıldığı duyuldu. Bu 

fiyatlar, hafta başında 396$/mt CFR’dan yapılan bağlantının 7-9$/mt üzerinde yer alıyor. 

Bugün en az iki başlıca Hint üreticiden gelen tekliflerin Temmuz ayı sevkiyatlı olarak 405-

410$/mt CFR seviyesinde olduğu bildiriliyor. Vietnamlı bir tüccar “Mevcut sıcak sac fiyatları 

halihazırda 400$/mt CFR’ın üzerinde. Alıcılar 405$/mt CFR’dan alım yapmayı 

değerlendiriyor,” şeklinde konuştu. 

Asyalı tüccarlardan biri Rusya çıkışlı 20.000-30.000 mt sıcak sacı Ağustos sevkiyatlı olarak 

395$/mt CFR Vietnam seviyesinden teklif ediyor. Başka bir Rus üretici tarafından üretilen 

sac için verilen teklifler ise 395-400$/mt CFR seviyesinde yer alıyor. 

Tayvan’dan verilen teklifler, 410$/mt CFR Vietnam seviyesine çıkarken, Güney Kore ve 

Japonya’dan verilen teklifler ise 415-420$/mt CFR seviyesinde yer almaya başladı. 

Tüccarlar, Çin çıkışlı sıcak sacı 415-430$/mt CFR seviyesinden satmak isterken, üreticilerin 
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en az 420$/mt FOB seviyesini hedefledikleri görülüyor. Vietnam’daki yerel sıcak sac 

üreticisi Formosa Ha Tinh’in Haziran ve Temmuz aylarında üretimini azaltarak, Temmuz ayı 

teslimatlı malzeme fiyatlarını en az 10-15$/mt artırmayı planladığı bildiriliyor. Üreticinin 

tekliflerinin Mayıs ayı başında 410-415$/mt CFR olduğu aktarılıyor. 

 

AB/VON DER LEYEN: AB Yavaş ve Kademelı Şekilde Normalleşecek 

Bloomberght 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ekonomimiz ve toplumumz 

dikkatli ve kademeli olarak açılacak" dedi. 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-

19) tedbirlerinin hızla ortadan kalkmayacağına dikkati çekerek, "Ekonomimiz ve 

toplumumuz yavaş, dikkatli ve kademeli olarak açılacak." dedi. 

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel 

Kurul oturumunda konuştu. 

Kovid-19 nedeniyle tedarik zincirlerinin bozulduğunu ve talebin çökme noktasına geldiğini 

anlatan von der Leyen, "Daha önce ekonominin yavaşladığı dönemler yaşadık ama hiçbir 

zaman ekonomi son üç aydaki gibi durma noktasına gelmedi." diye konuştu. 

Von der Leyen, işlerin hızla eskisi gibi olmayacağını ve toparlanmanın zaman alacağını 

belirterek, "Ekonomimiz ve toplumumuz yavaş, dikkatli ve kademeli olarak açılacak." 

ifadesini kullandı. 

AB ülkelerinin salgınla mücadele kapasitesinin farklı olduğunu anımsatan von der Leyen, 

turizm gibi hizmet sektörü ağırlıklı ekonomileri olan ülkeler ve bölgelerin salgından çok daha 

fazla zarar gördüğünü söyledi. 

Von der Leyen, her üye ülkenin farklı mali imkanlara sahip olduğunu ve kamu 

desteklemelerini değişik biçimde kullandıklarını hatırlatarak, bu durumun Tek Pazar 

içerisinde eşit şartlar altında rekabeti zayıflattığını ifade etti. 
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Von der Leyen, planladıkları Kovid-19 ekonomik kurtarma paketinin AB'nin 2021-2027 yılları 

bütçesine entegre olacağına işaret etti. 

Kurtarma paketinin, AB Komisyonunun üye ülkelerin teminatıyla sermaye piyasalarından 

borç alarak kuracağı bir başka mekanizma içereceğini söyleyen von der Leyen, bununla AB 

ülkelerinde iklim dostu teknolojilerin, dijital alanların, stratejik yatırımların ve ekonomik 

reformların destekleneceğini anlattı. 

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "Üye ülkeleri, AB iç sınırlarını mümkün olan en kısa 

sürede yeniden açmaya çağırıyorum." dedi. 

Avrupa'da serbest dolaşımın vatandaşlarının sağlığını gözeterek, uyumlu ve sorumlu 

biçimde gerçekleştirilebileceğine dikkati çeken Michel, "Sınırların açılması ekonomilerimiz 

ve turizm için hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu. 

 

BM: Küresel Ekonomi Kovid-19'un Etkisiyle Bu Yıl Yüzde 3,2 Daralacak 

Bloomberght 

BM, 2020'nin ikinci yarısını kapsayan Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler Raporu'nu 

yayımladı 

Birleşmiş Milletler (BM), küresel ekonominin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 

etkisiyle bu yıl yüzde 3,2 daralacağını öngördü. 

Raporda, küresel ekonominin, Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yıl yüzde 3,2 oranında keskin 

bir daralma göstereceği tahmin edildi. 

Ekonomideki küçülmenin 1930'lardaki Büyük Buhran'dan bu yana en keskin daralma 

olacağına dikkat çekilen raporda, küresel ekonominin salgın nedeniyle 2020 ve 2021'de 

yaklaşık 8,5 trilyon dolarlık kayıp yaşamasının ve son 4 yıldaki kazanımların yok olmasının 

beklendiği belirtildi. 
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Raporda, gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 5 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 3,4 

oranında, ılımlı ve kaybedilen üretimi telafi etmeye yetecek kadar büyüme göstereceği 

öngörüldü. BM'nin raporunda, gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl yüzde 0,7 daralacağı, 

2021'de yüzde 5,3 büyüyeceği tahmin edildi. 

Küresel talepte keskin bir azalmanın olduğuna ve tedarik zincirinde bozulmalar yaşandığı 

vurgulanan raporda, uluslararası ticaretin de bu yıl yaklaşık yüzde 15 daralacağı tahminine 

yer verildi. 

Raporda, Kovid-19 salgınının yoksulluk ve gelir eşitsizliğini de artırdığına dikkat çekilerek, 

salgınının bu yıl büyük ihtimalle 34,3 milyon kişinin "aşırı yoksulluk" sınırının altına 

düşmesine neden olacağı ve yoksulluk oranındaki artışın yüzde 56'sının Afrika ülkelerinde 

gerçekleşeceği ifade edildi. 


