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Türkiye’de Üç Deep Sea Çıkışlı Hurda Alımı Daha Yapıldı, Fiyatlar Yüksek 

Seyrediyor 

Steelorbis 

SteelOrbis tarafından edinilen bilgilere göre, bir Türk çelik üreticisi üç deep sea 

çıkışlı hurda alımı gerçekleştirdi ve yaptığı bağlantılarda fiyatların şimdilik yüksek seviyelerde 

yer almaya devam ettiği gözlendi. Öte yandan piyasadaki beklentiler olumlu ve alım yapmak 

isteyen üreticiler çoğaldı. 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Marmara Bölgesi’nde bulunan bir üretici dün ABD çıkışlı 

HMS I/II 90:10 kalite hurdayı 462$/mt CFR ve değirmen hurdasını 477,50$/mt CFR 

seviyelerinden satın aldı. Söz konusu kargo Nisan ayında sevk edilecek. HMS I/II 80:20 

kalite hurda fiyatlarının yaklaşık 456,5-457,5$/mt CFR aralığında yer aldığı tahmin ediliyor. 

Daha önce SteelOrbis’in ABD çıkışlı hurdaya yönelik referans fiyatı, geçtiğimiz hafta 455$/mt 

CFR seviyesinden gerçekleştirilen İngiltere çıkışlı hurda alımı göz önüne alınarak, 460$/mt 

CFR seviyesinde yer alıyordu. Piyasa oyuncuları söz konusu İngiltere çıkışlı kargonun HMS 

I/II 80:20 kalite hurdadan daha yüksek kaliteleri içerdiğini düşünüyor. Bu nedenle ABD 

çıkışlı hurda fiyatlarındaki bu küçük gevşeme bir fiyat düşüşü olarak değerlendirilmiyor. 

Aynı üretici yine dün AB çıkışlı hurda alımını ortalama 460$/mt CFR seviyesinden 

gerçekleştirdi. Taraflar kargonun içeriğini bildirmese de bağlantının 24.000 mt HMS I/II 80:20 

kalite hurda, 8.000 mt değirmen hurdası ve 8.000 mt bonus kalite hurda içerdiği söyleniyor. 

Bu detaylara göre HMS I/II 80:20 kalite hurda için gösterge fiyat yukarıda bahsedilen İngiltere 

çıkışlı alıma kıyasla 3$/mt düşüşle yaklaşık 352$/mt CFR seviyesinde yer alıyor.      

Öte yandan aynı üreticinin Baltık çıkışlı olarak yaptığı üçüncü bağlantı HMS I/II 80:20 

kalite hurda için 456$/mt CFR’dan gerçekleştirildi. Bu fiyat SteelOrbis’in 455-460$/mt CFR 

bandındaki mevcut referans fiyatıyla aynı seviyede yer alıyor. 

SteelOrbis’in gözlemlerine göre, deep sea çıkışlı hurda fiyatları tahminlere kıyasla hafifçe 

düşse de Türkiye’de deep sea çıkışlı hurda fiyatları yükselecek. Bir satıcı alıcıların deep sea 

çıkışlı hurda fiyatlarının düşmeyeceğine artık kesin gözle bakmaya başladığını belirtti ve 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
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https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/turkiye
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“Piyasadaki göstergeler değişmedi,” dedi. Piyasa oyuncularına göre Türkiye’nin inşaat 

demirine ihtiyaç duymaya devam ettiği ve yassı mamul piyasasının güçlü seyrettiği de bir 

gerçek. Ayrıca kütük fiyatlarının da yüksek seviyelerde yer alması Türk üreticilere hurdadan 

başka bir alternatif bırakmıyor. Bir önceki hafta piyasanın canlanması sonrasında geçtiğimiz 

hafta durgun seyretmişti. Şimdiyse alıcılar yeniden fiyat sorguları yapıyor. Öte yandan ABD 

yerel hurda piyasasının görünümü olumlu ve ülkede yassı mamul fiyatlarının yüksek 

seviyelerde yer alması yerel hurda fiyatlarını destekliyor. Türkiye Nisan ayı sevkiyatlarına 

yönelik halen en az 10-12 deep sea çıkışlı hurda kargosuna ihtiyaç duyuyor. SteelOrbis’in 

edindiği bilgilere göre, bazı üreticilerin kısa sürede sevk edilecek kargolara ihtiyacı var. 

 

Demir Cevheri Fiyatları Nispeten Yavaş Bir Artış Kaydetti 

Steelorbis 

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları düne kıyasla ve haftalık bazda yükseldi. Bu artışta talebin 

sabit olması ve artan vadeli fiyatlar etkili oldu. Fakat çelik tüketiminde ciddi bir artış henüz 

görülmediği için cevher fiyatlarındaki yükseliş hafifti. 

%62 tenörlü demir cevheri fiyatları düne kıyasla 0,35$/mt artış ve geçtiğimiz haftaya kıyasla 

1,4$/mt artışla 128,5$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, 

Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları ise düne kıyasla 0,3$/mt ve haftalık 

1,55$/mt artarak 143,15$/mt CFR seviyesinde yer almaya başladı. 

9 Mart tarihinde 80.000 mt, %62 tenörlü Newsman cevher 128,55$/mt CFR seviyesinden 

satıldı. 

Söz konusu haftada demir cevheri sevkiyatları bir miktar artarken, limanlarda sevkiyatlar 

daha da azaldı. Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemeye yönelik hamleleri piyasa 

oyuncuları arasındaki görünümü pozitif etkilerken günlük çelik üretimi önceki haftaya kıyasla 

sabit kaldı ve bunun kısa vadede artarak demir cevheri piyasasını desteklemesi bekleniyor. 

Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının yükselebileceği öngörülüyor. 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/turkiye
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https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/celik-uretimi
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
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Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %0,6 ve 

2 Mart’a kıyasla %0,44 artışla 916,5 RMB/mt (131,5$/mt) seviyesinde yer almaya başladı. 

Bugün itibarıyla Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri fiyatları, düne 

kıyasla %1,46 ve 2 Mart tarihine kıyasla 88 RMB/mt (12,6$/mt) veya %2,1 artarak 4.313 

RMB/mt (619$/mt) seviyesinde yer alıyor. 

 

Türkiye’de Yerel Kutu Profil Fiyatları Talebin Güçlü Seyri Karşısında Arttı 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Türkiye’de yerel kutu profil fiyatları talebin iyi 

seyretmesine ve sıcak rulo sac ile hurda fiyatlarının yükselmeye devam etmesine bağlı olarak 

yukarı yönlü hareket etti. Piyasa görünümünün iyileştiği ve boru fiyatlarının özellikle deprem 

sonrasındaki ihtiyaca bağlı olarak satışlarda yaşanan artış karşısında istikrarlı bir şekilde 

yükseldiği gözlendi. 

Ancak birden fazla boru üreticisinin fiyatların hangi seviyeleri göreceğini ve artışın ne kadar 

daha devam edeceğini sorguladığı belirtildi. 

Bir boru üreticisi SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Talep özellikle iç piyasada tam istediğimiz 

seviyede yer alıyor. Büyük üreticilerin üretimlerine tam olarak yeniden başlayamaması 

sonucunda orta ölçekli boru üreticilerinin satışları arttı,” dedi. 

Ülkede yerel kutu profil fiyatları geçtiğimiz hafta kaydedilen 900-950$/mt fabrika çıkışı 

aralığına kıyasla 950-1.000$/mt fabrika çıkışı bandına yükseldi. 

Öte yandan dış piyasalara geçtiğimiz hafta kaydedilen 900-930$/mt FOB aralığına kıyasla 

950-980$/mt FOB seviyesinden teklifler verildi. 

 

 

 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-piyasasi/insaat-demiri.htm
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/boru/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/boru/boru
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/boru/boru
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/boru/boru
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/boru/boru
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Türkiye’de Perakende Yassı Mamul Fiyatları Zayıf Talep Nedeniyle 

Gevşedi 

Steelorbis 

Türkiye’de sıcak rulo sac ve hurda fiyatlarında görülen yükselişin ardından artan perakende 

yassı mamul fiyatları alımların yavaşlamasıyla gevşemeye başladı. Bazı büyük ölçekli 

tüccarlar fiyatlarını sabit tutarken, orta ölçekli ve küçük ölçekli tüccarlar müşterilerin 

beklentileri doğrultusunda fiyatlarını düşürmeye başladı. 

Büyük ölçekli bir perakendeci, “Bu hafta fiyatları sabit tuttuk ancak satışlar az. Müşterilerimiz 

indirim bekliyor fakat böyle giderse kesinlikle fiyatlarımızı düşüreceğiz,” dedi. 

Şu anda yerel sıcak sac fiyatları geçtiğimiz hafta kaydedilen 900-930$/mt depo çıkışına 

kıyasla yaklaşık 890-930$/mt depo çıkışı aralığında yer alıyor. 

Öte yandan piyasa oyuncularına göre yaklaşan Ramazan ayı ve seçim dönemi fiyatları 

etkileyerek mevcut seviyelerde kalmasını sağlayacak. 

Bir tüccar, “Ramazan ayı ve seçim dönemi bitene kadar bu fiyatlarda kalacağımızı 

düşünüyorum. Aslında fiyatlar küresel olarak zayıflamazsa bizim fiyatlarımızda da düşüş 

olmaz, hatta fiyatlar yükselmeye devam edebilir,” dedi. 

Türkiye’de yerel soğuk sac fiyatları da haftalık 5-30$/mt düşüşle 970-1.015$/mt depo çıkışı 

aralığına geriledi. 

 

 

 

 

 

 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/soguk-sac
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Türk Sıcak Rulo Sac Üreticileri Slab İthalatına Devam Ediyor 

Steelorbis 

Hammadde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Türk sıcak rulo sac üreticileri, nihai mamul 

üretiminde kapasite kullanım oranlarının artacağı beklentisiyle birlikte, ithal slab alımlarına 

devam ediyor. Ayrıca Türkiye yerel piyasasında da slab üretiminde ciddi bir daralma var. 

Kaynaklara göre, geçtiğimiz hafta Malezya'dan Nisan sevkiyatı için 715$/mt CFR 

seviyesinden yaklaşık 20.000 mt baz kalite slab alınırken, kaynaklar bazı ekstra kalitelerle 

birlikte bağlantının 722$/mt CFR seviyesinden yapıldığını bildirdi. SteelOrbis'e konuşan bir 

tüccar, "Malezya gümrük vergisi uygulanmayan bir pazar olduğundan ve dahilde işleme rejimi 

sebebiyle nihai mamul ihraç etme zorunluluğu bulunmadığından bu alım pahalı ama iyi bir 

alım," dedi. Bu hafta Malezya'dan verilen 715-720$/mt CFR aralığındaki tekliflerin yanı sıra 

Vietnam'dan da Türkiye’ye 740$/mt CFR seviyesinden slab teklifleri geldi ama bu fiyatlar 

kabul edilebilir olarak değerlendirilmedi. Ancak kaynaklara göre, 685$/mt CFR seviyesindeki 

Endonezya çıkışlı kütük teklifleri ilgi çekebilir. 

Ayrıca, piyasa oyuncularına göre, Orta Doğu'daki bir alıcıya Rusya’dan Karadeniz çıkışlı 

bir slab satışı yaklaşık 600-610$/mt FOB bandından gerçekleşti. Aynı zamanda Türkiye’den 

kaynaklar yaklaşık 635-640$/mt CFR aralığından Rusya menşeli bir slab bağlantısı olduğunu 

bildirdi. Yaptırımlardan çok etkilenmeyen başka bir Rus üretici ise şu anda Türkiye pazarında 

bulunmuyor ancak fiyatlarının tahmini minimum 660-670$/mt CFR civarında olduğu 

düşünülüyor. Bazı kaynaklar ise söz konusu Rus üreticinin gösterge fiyatının 700-710$/mt 

CFR bandında yer aldığını ifade ediyor. 

 

 

 

 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/slab
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/slab
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/slab
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/slab
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/slab
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/slab
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/turkiye
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Türkiye Sıcak Rulo Sac İthalatına Devam Ediyor, Yine Kısa Teslim Süreli 

Alımlar Tercih Ediliyor 

Steelorbis 

Türkiye’de sıcak rulo sac ithalatı aktif bir şekilde devam ediyor ve alıcılar kısa teslim süreli 

alımlarla daha çok ilgilenmeyi sürdürüyor. Türkiye’ye Rusya birkaç tane Nisan ayı 

üretimli sıcak rulo sac satışı gerçekleştirirken, Çinli tedarikçiler de Nisan sevkiyatlı büyük 

tonajlı sıcak rulo sac bağlantıları yaptı. Öte yandan Türkiye’de yerel sıcak rulo sac fiyatları 

geçtiğimiz haftanın sonuna kıyasla nispeten sabit kalırken, bazı piyasa oyuncuları hükümetin 

yassı mamullere uygulanan ithalat vergileri konusunda yeni bir karar alacağını 

düşündüğünden beklemeyi tercih ediyor. 

Kaynaklara göre Türkiye’ye büyük tonajlı Çin çıkışlı bor ilaveli SAE 1006 kalite sıcak rulo 

sac 710$/mt CFR seviyesinden satıldı ve Çin çıkışlı rulo sac ülkedeki en düşük fiyatlı teklifler 

olmayı sürdürüyor. Daha sonra ülkede 30.000 mt Çin çıkışlı bor ilaveli SAE1006 kalite sıcak 

rulo sac bağlantısı Nisan-Mayıs sevkiyatlı olmak üzere 722$/mt CFR seviyesinden 

gerçekleştirildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Türkiye’ye verilen son Çin çıkışlı bor 

ilaveli SAE 1006 kalite sıcak rulo sac teklifleri 730-735$/mt CFR aralığında yer alıyor.    

Buna ek olarak Rus üreticilerden biri son bağlantılarında Nisan ayı üretimli ürünlerinin 

çoğunu Türkiye’ye 800-815$/mt CFR aralığından satarken, daha önceki bağlantılarda fiyatlar 

yaklaşık 785-790$/mt CFR bandında yer alıyordu. Başka bir Rus üretici henüz Nisan ayı 

üretimli ürün teklif etmiyor. 

Türkiye yerel piyasasına bakıldığında, bir üreticinin Haziran ayı teslimli sıcak rulo sac fiyatları 

850-860$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alırken, başka bir üretici 870$/mt fabrika çıkışı 

seviyesinden teklif veriyor. Alıcıların çoğu söz konusu aralığın alt sınırının kabul edilebilir 

olduğunu ve ek indirimler yapılabileceğini düşünüyor. 

Türkiye çelik piyasası oyuncuları bugün hükümet ile üreticiler arasında yapılan toplantının 

sonuçlarını bekliyor. Toplantının sonucuna göre güneydoğunun yeniden inşa edilmesine 

yönelik projeler için inşaat demiri fiyatlarının durumu ve kütüğe yönelik ithalat vergileri 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/turkiye


 
 

 

 
  
 9 

netleşebilir veya dahilde işleme rejimi gevşetilebilir. Ancak aynı zamanda yassı mamuller için 

1 Nisan tarihine ertelenen ithalat vergisi artışının yerel boru üreticileri ve haddecileri 

desteklemek amacıyla bir kez daha ertelenebileceğine yönelik beklentiler var. 

 

AB’de Sıcak Rulo Sac Üreticileri Yine Fiyat Yükseltti, İthalat Teklifleri de 

Bunu Takip Etti 

Steelorbis 

Küresel piyasada ve Avrupa iç piyasasında geçtiğimiz haftalarda gözlenen fiyat artışları 

sonrasında, Avrupalı sıcak rulo sac üreticileri beklendiği gibi fiyatlarında daha fazla artış 

hedefledi. Fakat piyasa kaynaklarına göre böyle bir artışın gerçekleşmesi için talepten 

gelmesi beklenen destek henüz yok. Ayrıca yabancı sıcak rulo sac tedarikçileri de fiyatlarını 

yükseltti ve bu yüzden bu hafta ticaret oldukça yavaştı ve sadece birkaç bağlantı duyuldu. 

Geçtiğimiz hafta, AB’de yerel sıcak rulo sac fiyatları 800-830€/mt fabrika çıkışı aralığında yer 

alırken, birkaç üreticiden 850€/mt fabrika çıkışı seviyesinden teklifler almak da mümkündü. 

Ancak bu hafta İtalyan üreticiler Mayıs-Haziran sevkiyatlı sıcak rulo sac için fiyatlarını haftalık 

bazda sabit tutarak 800-830€/mt fabrika çıkışı aralığından teklif verdi ve kabul görebilir fiyat 

aralığı ise 790-795€/mt fabrika çıkışı olarak belirtildi. Kuzey Avrupa'daki üreticiler ise 

tekliflerini geçen haftaki 800-850€/mt fabrika çıkışı bandına 830-850€/mt fabrika çıkışı 

aralığına çıkardı ve bazı durumlarda 860€/mt fabrika çıkışı seviyesinden teklif verdi. Kabul 

görebilir fiyat seviyeleri yaklaşık 820€/mt fabrika çıkışı olarak tahmin ediliyor. 

Piyasa kaynaklarından biri, "Mart ayının ortalarında daha fazla stok alım yapılması bekleniyor 

ama haddecilerden ve otomotiv ile beyaz eşya sektörlerinden fiyatlara yeterli desteğin gelip 

gelemeyeceğinden hala emin değiliz," dedi. 

Öte yandan bu hafta Avrupa sıcak rulo sac ithalat piyasasında ticaret daha yavaş seyretti ve 

çoğu yabancı tedarikçi bölgenin güneyindeki alıcılar için fiyat yükseltmeye devam etti. Güney 

Avrupa'ya verilen teklifler menşesine bağlı olarak geçtiğimiz haftaya göre 10-30€/mt artışla 

755-800€/mt CFR bandında yer aldı. Aralığın alt sınırı, geçen hafta olduğu gibi, 755-760€/mt 
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CFR aralığındaki Vietnam çıkışlı sıcak rulo sac tekliflerini gösteriyor ve yukarıda belirtilen 

seviyelerden birkaç bağlantı duyuldu. Ayrıca Japonya ve Güney Kore de dahil olmak üzere 

diğer Asyalı tedarikçilerden verilen teklifler geçen haftaki 760-770€/mt CFR bandına kıyasla 

bu hafta 780-800€/mt CFR İspanya aralığına kadar yükseldi. Hindistan'dan verilen teklifler 

ise haftalık 5€/mt artışla 770-780€/mt CFR olarak kaydedildi. 

İspanyol bir tüccar, “İthal teklifler nispeten kısıtlıydı ve Asya’nın dışında neredeyse hiçbir 

yerden teklif gelmedi. Mısır çıkışlı teklifleri yaklaşık 800€/mt CFR seviyesinde tahmin 

ediyoruz,” dedi. 
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