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Türkiye İthal Hurda Piyasası Yeni Bağlantılarla Yükselişte 

Steelorbis 

Türkiye’de ithal hurda fiyatları dün geç saatlerde ve bugün bildirilen bir dizi bağlantıyla 

keskin bir yükseliş kaydetti. 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, 4 Ocak tarihinde Marmara Bölgesi’nde bulunan bir 

üretici HMS I/II 80:20 kalite hurda için 409$/mt CFR, değirmen hurdası ve bonus kaliteler 

için 429$/mt CFR seviyesinden olmak üzere Hollanda çıkışlı bir bağlantı gerçekleştirdi. 

Şubat ayı sevkiyatlı söz konusu kargonun toplam tonajı 40.000 mt seviyesinde yer alıyor. 

Aynı gün, yine aynı üreticinin Hamburg çıkışlı HMS I/II 75:25 kalite hurdayı Şubat ayı 

sevkiyatlı olmak üzere 412,5$/mt CFR seviyesinden satın aldığı söyleniyor. Bu bağlantı 

henüz teyit edilmedi. 

Söz konusu bağlantılardan önce, 3 Ocak tarihinde İzmir’de bulunan bir üretici Almanya 

çıkışlı 22.000 mt HMS I/II 80:20 kalite hurdayı 408$/mt CFR, 3.000 mt bonus ve busheling 

kalite hurdayı 428$/mt CFR seviyesinden satın almıştı. Söz konusu fiyatlar yeni bağlantılar 

nedeniyle artık geçerli değil. 

Karadeniz’de bulunan bir üretici de Danimarka çıkışlı HMS I/II 90:10 kalite hurdayı yine 

Şubat sevkiyatlı olmak üzere 422$/mt CFR seviyesinden satın aldı. Bu da Baltık çıkışlı 

HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatlarının 417-419$/mt CFR aralığında yer aldığını gösteriyor. 

Bugün Baltık çıkışlı bir diğer 31.000 mt HMS I/II 80:20 kalite hurda ve 7.000 mt bonus 

kalite hurda bağlantısı ise İskenderun'da bulunan bir üretici tarafından sırasıyla 413$/mt 

CFR ve 433$/mt CFR seviyelerinden gerçekleştirildi. 

İskenderun'da bulunan bir üretici ABD çıkışlı 22.000 mt HMS I/II 90:10 kalite hurdayı 

426$/mt CFR ve 5.000 mt P&S kalite hurdası 441$/mt CFR seviyesinden Şubat sevkiyatlı 

olmak üzere satın aldı. Bu da ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatlarının 420-

422$/mt CFR bandında yer aldığını gösteriyor.  

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
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Deep sea çıkışlı hurda fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeniyle piyasadaki satıcı sayısı da arttı. 

Ancak görüşmeler devam ettiğinden satıcıların alıcı bulmak konusunda sıkıntı yaşamadığı 

duyuldu. Bir kaynak AB çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda tekliflerinin şu anda 410-415$/mt 

CFR aralığında, daha iyi kaliteler için fiyatların 415-420$/mt CFR bandında ve ABD çıkışlı 

HMS I/II 90:10 kalite hurda tekliflerinin ise 420$/mt CFR’ın üzerinde olduğunu 

bildirdi. Türkiye’nin süregelen deep sea çıkışlı hurda ihtiyacı fiyatlardaki yükselişi bir süre 

daha destekleyecek gibi göründüğünden tedarikçiler yeni görüşmelerinde piyasayı CFR 

bazında 430$/mt’lu seviyelerden  test edecek gibi görünüyor. Bir satıcı, “Şubat değil de 

Mart ayı sevkiyatlı ürünler için fiyatlar artabilir, bekleyip göreceğiz,” dedi. Türkiye’nin Şubat 

sevkiyatlı olmak üzere en az 15 adet deep sea çıkışlı kargoya daha ihtiyacı var. 

Böylece, Türkiye’de Romanya ve Bulgaristan çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda için kabul 

edilebilir fiyat 395-400$/mt CFR aralığına yükseldi.  

 

Çin’de İthal Demir Cevheri Biraz Daha Yüksek Seviyelerde Dalgalandı, 

Görünüm Olumlu 

Steelorbis 

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları bugün düne kıyasla düşerken, geçtiğimiz haftaya kıyasla 

hafifçe artış gösterdi. Piyasa görünümü hükümetin ülkede çelik tüketimini destekleyeceğine 

dair haberler sayesinde olumlu. Ancak demir cevheri fiyatları geçtiğimiz aya kıyasla 

halihazırda önemli bir artış kaydettiği için artış hızı çok yavaş olabilir. 

%62 tenörlü demir cevheri fiyatları düne kıyasla 0,1$/mt düşüş ve geçtiğimiz haftaya kıyasla 

1,05$/mt artışla 117,05$/mt CFR seviyesine çıktı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, 

Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları ise düne kıyasla 0,15$/mt düştü ve 

haftalık bazda neredeyse yatay seyrederek 131,55$/mt CFR seviyesinde yer almaya 

başladı. 

Bugün limanlarda teslim edilmek üzere toplam 298.500 mt demir cevheri için 26 adet 

bağlantı gerçekleştirildi ve bunlardan biri 3.000 mt %63,93 tenörlü toz cevher için 855 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/cin
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
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RMB/mt (124,1$/mt) seviyesinden yapıldı. Ayrıca, 80.000 mt %62 tenörlü düşük alümin 

içerikli BRBF cevher için 120,1$/mt CFR, 90.000 mt Newman parça cevher için ise Şubat 

endeksinin 0,12$/mt üzerinden bağlantılar gerçekleştirildi. 

Söz konusu haftada, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları nispeten düşük stok seviyesi 

nedeniyle hafifçe yükseldi ancak fiyatlar önceki haftalarda halihazırda önemli oranda 

yükselmiş olduğu için söz konusu artış sınırlı oldu. Çin hükümeti Yeni Yıl tatilinin ardından 

ulusal ekonomi görüşmesi gerçekleştirdi ve bu da piyasa oyuncularının 2023’teki ekonomik 

gelişime yönelik beklentilerini destekledi. Öte yandan, sıcak rulo sac talebi Çin Ticaret 

Bakanlığı’nın otomobil tüketimini istikrarlı hale getireceğini ve ev aletleri alımlarını 

destekleyeceğini açıklaması sayesinde oldukça iyi oldu, bu da demir cevheri piyasasını 

olumlu etkiledi. Ayrıca, alıcılar Çin Yeni Yıl tatili (21-27 Ocak) öncesi demir 

cevheri stoklarını doldurarak fiyatları destekleyebilir.  Ancak ülkede artan Covid-19 

vakaları demir cevheri talebini olumsuz etkileyebilir. Önümüzdeki hafta ithal demir 

cevheri fiyatlarının hafifçe artması bekleniyor. 

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %1,23 

ve geçtiğimiz haftaya kıyasla %0,59 düşüşle 840 RMB/mt (122$/mt) seviyesinde yer 

almaya başladı. 

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

kıyasla %0,69 ve 29 Aralık tarihine kıyasla 31 RMB/mt (4,5$/mt) veya %0,8 düşerek 4.017 

RMB/mt (583$/mt) seviyesinde yer alıyor. 

 

ABD Güney Kore’den İthal Kaynaklı Hat Borusuna Yönelik Antidamping 

Vergisi İncelemesinin Ön Sonuçlarını Açıkladı 

Steelorbis 

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal kaynaklı hat borusuna uygulanan antidamping 

vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı. 1 Aralık 2020 ve 30 Kasım 2021 

tarihleri arasındaki inceleme döneminde, Güney Koreli üreticilerin normal değerlerin altında 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/cin
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/cin
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/cin
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/cin
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
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-haberleri/guncel-haberler/abd
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satış yaptığı tespit edildi. Buna ek olarak, bakanlık, HiSteel Co. Ltd.’nin söz konusu 

dönemde kaynaklı hat borusu sevkiyatı gerçekleştirmediğini tespit etti ancak şirkete yönelik 

inceleme iptal edilmeyecek. 

Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjlarını Nexteel için %2,56, SeAH Steel Corporation 

için %4,14 ve diğer şirketler için %3,32 seviyelerinde belirledi. Söz konusu ürünler Gümrük 

Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 

7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.5000, 7306.19.1010, 

7306.19.1050, 7306.19.5110 ve 7306.19.5150 kodları altında kayıtlı bulunuyor 

 

Türkiye’de Yerel ve İthal Sıcak Rulo Sac Fiyatları Arttı, Çin Yine Agresif 

Satışlar Yapıyor 

Steelorbis 

Türkiye’de sıcak rulo sac fiyatları beklendiği üzere tatilin ardından artış gösterdi. Başlıca 

destek hammadde piyasalarındaki olumlu görünüm ve Asya çıkışlı çoğu teklifin 

yükselmesinden geldi. Ancak satışlarında Türkiye’yi hedefleyen Çinli tedarikçiler agresif 

fiyat politikası izlemeye devam etti ve bu da Türk üreticilerin fiyat artışlarını belirli oranda 

sınırladı. Çin son zamanlarda Türkiye’ye halihazırda yüksek tonajlarda satış yaptığı ve 

sonraki tekliflerinde aynı fiyatları devam ettirmeyebileceği için Türk üreticiler yerel sıcak rulo 

sac fiyatlarını daha da yukarı çekebilir. Piyasayı destekleyen başka bir faktör ise AB 

piyasasında tatil sonrasına yönelik olumlu beklentiler oldu fakat Türkiye rekabetçi olma 

konusunda zorlanmaya devam edecek. 

Yeni yılın ilk haftası sona yaklaşırken, Türk sıcak rulo sac üreticileri tekliflerini birkaç gün 

öncesine kıyasla 10$/mt yukarı çekerek çoğunlukla 710-720$/mt fabrika çıkışı aralığında 

belirledi. Yerel piyasada teklifler tatil öncesine kıyasla 10-35$/mt yükseldi. Üreticiler Şubat 

teslimli siparişlerini tamamladıklarını belirtti ve 700$/mt fabrika çıkışının altından satış 

yapmak istemiyor. 

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/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
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İthalat segmentindeyse en çok bağlantı Çin çıkışlı sıcak rulo sac için yapılıyor. Teklifler 

önceden 655-660$/mt CFR’a kadar çıkarken, büyük tonajlı bağlantılar çoğunlukla Q195 

kalite sıcak rulo sac için Şubat sevkiyatlı olmak üzere 640-650$/mt CFR aralığından 

gerçekleştirildi. Çoğu kaynak şimdilik toplamda yaklaşık 100.000 mt alım yapıldığını tahmin 

ederken, bazıları bu miktarın 150.000 mt’a ulaşmış olabileceğini ifade etti. 

SteelOrbis’e konuşan bir tüccar, “Söz konusu fiyat, özellikle Rusya henüz piyasaya 

dönmemişken bulunabilecek en düşük seviye,” ifadelerini kullandı. Rusya çıkışlı sıcak rulo 

sac için yapılan son bağlantı geçtiğimiz hafta 30.000-35.000 mt’luk kargo için 610$/mt CFR 

seviyesinden gerçekleştirilmişti. Söz konusu satıcı Türkiye’ye Şubat üretimli olmak üzere 

aynı fiyattan toplamda yaklaşık 60.000-70.000 mt sıcak rulo sac sattı. Başka bir tedarikçi 

ise muhtemelen kabul görebilir fiyatların önümüzdeki günlerde artacağını düşünerek teklif 

vermek için henüz acele etmiyor. 

Diğer Asya merkezli tedarikçilerin Türkiye'ye verdikleri sıcak rulo sac fiyatları daha da 

yüksek. Bu hafta Hindistan’dan verilen sıcak rulo sac tekliflerinin önceki 650-660$/mt CFR’a 

kıyasla en az 685$/mt CFR seviyesinde yer aldığı söyleniyor. Piyasa kaynaklarına göre, 

Endonezya’dan verilen teklifler 660-665$/mt CFR olurken, Vietnam ve Tayvan şimdilik 

piyasada değil gibi görünüyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
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2023 İçin Çin'in Avrupa Çelik Kotaları Belli Oldu 

İnşaat Noktası 

Çin'in 2023 yılı için 1. çeyrek ve 2. çeyrek Avrupa çelik kotaları açıklandı. 

 

Çin'in 01 Ocak-31 Mart tarihleri arasında açılan 1. çeyrek AB çelik kotalarında en fazla paya 

120,726 ton ile 4b metalik kaplı saclar sahip olurken, en az paya ise 869 ton ile paslanmaz 

boru (dikişssiz) sahip oldu. 

2023 AB çelik kotaları, 1 Nisan- 30 Haziran tarihleri arasındaki 2. çeyrekte ise en yüksek 

paya 133.535 ton ile ticari çubuk ve hafif profil sahip oldu. Bu rakam geçen yıl ki kotalarda 

135,003 tonda kalmıştı. 
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Çin 2.çeyrek için en az kota 879 ton ile yine paslanmaz boru (dikişsiz)'ya verildi. 

 

IMF: 2023 Zor Bir Yıl Olacak 

Nasıl Bir Ekonomi 

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl 

olacağı uyarısında bulundu. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 

CBS televizyonuna verdiği röportajda, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde 

bulundu. IMF'nin 2023'te resesyon beklentilerine ilişkin bir soru üzerine Georgieva, "Dünya 

ekonomisinin büyük kısmı için bu, geride bıraktığımız yıldan daha zorlu bir yıl olacak." 

yanıtını verdi. 

Georgieva, buna neden olarak ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Çin gibi 3 büyük ekonomideki 

yavaşlamayı gösterdi. ABD'nin en dayanıklısı olduğuna işaret eden Georgieva, ülkede iş 
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gücü piyasasının oldukça güçlü kaldığının görüldüğünü, ABD ekonomisinin resesyondan 

kurtulabileceğini ancak bunun ABD Merkez Bankasını (Fed) enflasyonu düşürmek için faiz 

oranlarını daha uzun süre yüksek tutmak zorunda bırakabileceğini anlattı. 

"AB'nin Yarısı Resesyona Girecek" 

Georgieva, AB'nin ise Ukrayna'daki savaştan çok ciddi şekilde etkilendiğini belirterek bu yıl 

AB ülkelerinin yarısının resesyona gireceği öngörüsünü paylaştı. 

Bu yılın Çin ekonomisi için de zor olacağını kaydeden Georgieva, "Çin bu yıl daha da 

yavaşlayacak." değerlendirmesinde bulundu. Georgieva, gelişmekte olan ekonomilere 

bakıldığında ise yüksek faiz oranları ve doların değer kazanması nedeniyle tablonun daha 

da "vahim" olduğunu aktardı. IMF Başkanı Georgieva, "Dünya ekonomisinin üçte birinin 

resesyona girmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı. Georgieva, kısa vadede Çin'de artan 

Kovid-19 vakalarının ise dünya ekonomisi için kötü haber olduğunu belirtti. 

 

 

https://www.ekonomim.com/finans/faiz
https://www.ekonomim.com/haberler

