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Çin’de Yerli Çelik Boru Fiyatlarının Büyük Kısmı Sabit, Bazı Fiyatlarsa 

Hafifçe Düştü 

Steelorbis 

Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, çelik boru fiyatlarının büyük bir kısmı yatay 

seyrederken, bazı ürünlerin fiyatlarıysa hafifçe düştü. 

Çin’de yerli dikişsiz boru fiyatları geçtiğimiz haftaya kıyasla değişmedi, bazı yerel 

pazarlardaysa hafif fiyat düşüşleri kaydedildi. Çin Yeni Yılı tatili yaklaşırken genel olarak 

alımların yavaşladığı gözlendi. Tüccarların genel beklentileri olumsuz seyrederken, bazıları 

satışlarını hızlandırabilmek için fiyatlarını indirmeyi tercih etti. Önümüzdeki hafta Çin’de 

talebin biraz daha yavaşlama ihtimalini ve tüccarların fiyatlarını değiştirme konusundaki 

isteksizliklerini de göz önünde bulundurarak dikişsiz boru fiyatlarının sabit kalması 

bekleniyor. Ancak hafif düşüşlerin yine de ihtimal dışı tutulmadığı gözlenmekte. 

Çin yerel kaynaklı boru piyasasındaki fiyatlar da son yedi gün içerisinde çoğunlukla sabitti, 

ancak bazı bölgelerde hafif düşüşler kaydedilebildi. Genel olarak alımlar zayıftı. Çelik şerit 

fiyatları hafifçe yumuşarken, kaynaklı boru fiyatlarının da hafifçe düşmesine neden oldu. 

Yılın son haftasında kaynaklı boru kullanıcılarından gelen talep durgundu. Satışlarına 

odaklanan tüccarlar da indirim sunmaya istekli davrandı. Önümüzdeki hafta Çin’de yerli 

kaynaklı boru fiyatlarının hafif düşme ihtimali de göz ardı edilmeden yatay seyredeceği 

düşünülüyor. 

Dikişsiz boru fiyatları 
    

Ebat Kalite Şehir 
Fiyat 

(RMB/mt) 

Fiyat 

($/mt) 

Haftalık 

Değişim 

(RMB/mt) 

Φ108 mm x 4.5 

mm 
20# (GB/T8162-1999) 

Şanghay 4,5 647 0 

Guangzhou 4,65 668 -50 

Pekin 4,64 667 0 

Ortalama 4,597 660 -17 

Φ219 mm x 6 mm 20# (GB/T8163-1999) 

Şanghay 4,5 647 0 

Guangzhou 4,75 682 -50 

Pekin 4,74 681 0 

Ortalama 4,663 670 -17 

Tüm fiyatlara %13 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır. 
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Kaynaklı boru fiyatları 
    

Ebat Kalite Şehir 
Fiyat 

(RMB/mt) 

Fiyat 

($/mt) 

Haftalık 

Değişim 

(RMB/mt) 

Φ48 mm x 3.25 

mm 
Q195-Q215 

Şanghay 4,26 612 0 

Guangzhou 4,49 645 -20 

Pekin 4,12 592 0 

Ortalama 4,29 616 -7 

Ф114 mm x 3.75 

mm 
Q215-Q235 

Şanghay 4,2 603 0 

Guangzhou 4,49 645 -20 

Pekin 4,05 582 0 

Ortalama 4,247 610 -7 

Tüm fiyatlara %13 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır. 

1$ = 6,96 RMB 

 

Çin Çıkışlı Sıcak Saca Talep Devam Ediyor, Fiyatlar Hafifçe Arttı  

Steelorbis 

Çin çıkışlı sıcak sac teklifleri, geçtiğimiz hafta alt sınırdan hafif artışlar kaydetti, tedarikçiler 

Güney Kore ve Vietnam’a bazı satışlar yapmayı başardı. SteelOrbis’in görüştüğü 

uluslararası bir tüccar, “Yerel sıcak sac piyasasındaki güçlü trend ve arzdaki eksiklik, 

ihracat tekliflerinde güçlü trendi destekliyor,” dedi. 

Çin’in önde gelen üreticilerinin dış pazarlara bor ilaveli SS400 kalite sıcak sac için verdiği 

teklifler, önceki haftaya göre ortalama 2,5$/mt artarak şu sıralar 485-500$/mt FOB 

seviyesinde yer alırken, üst sınırdan bazı indirimler verilebildiği de SteelOrbis’e gelen 

bilgiler arasında. Geçtiğimiz hafta sonuna doğru, Çin’den Vietnam’a, 500-505$/mt CFR 

seviyesinden SAE kalite sıcak satışı yapıldığı duyulurken, bu fiyat FOB bazında 490$/mt 

seviyesine karşılık geliyor. 

Çin iç piyasasının son dönemde çoğunlukla yatay seyrettiği gözlendi. Çin’de yerel sıcak sac 

fiyatları 30 Aralık tarihinde 3.740-3.900 RMB/mt (536-559$/mt) seviyesinde yer alıyordu. 

Böylece ortalama fiyat seviyesi 24 Aralık’a kıyasla 25 RMB/mt (3,6$/mt) düşmüş oldu. 
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Söz konusu haftada, Noel tatili ve yaklaşan Yeni Yıl tatili nedeniyle, sıcak sac talebi 

cansızdı. Ancak, sıcak sac stoklarının iç piyasada nispeten düşük seviyelerde yer alması, 

sıcak sac fiyatlarını desteklerken, piyasa oyuncularının iç piyasaya yönelik beklentilerini de 

olumlu etkiledi. 

31 Aralık itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda sıcak sac kontrat fiyatları, 24 

Aralık’a kıyasla 39 RMB/mt (5,6$/mt) ya da %1,1 artarak 3.592 RMB/mt (514,9$/mt) 

seviyesinde yer alıyor. 1$ = 6,976 RMB 

 

Shagang Group, Ocak Ayı Sıcak Sac Fiyatlarını 26$/Mt Artırdı  

SteelOrbis 

Çin’in en büyük özel çelik üreticisi konumunda olan Jiangsu merkezli Shagang Group, Ocak 

ayı için sıcak sac liste fiyatını açıkladı. Böylece, üreticinin Q235 kalite 5,5 mm x 1.500 mm 

sıcak sac fiyatlarını 180 RMB/mt (26$/mt) artırıp 4.000 RMB/mt (574$/mt) fabrika çıkışına 

çektiği görüldü. 

Shagang Group, Aralık ayında sıcak sac fiyatlarını 120 RMB/mt artırıp 3.820 RMB/mt 

fabrika çıkışı seviyesinde belirlemişti. Yaklaşan Çin Yeni Yılı öncesinde tüccarlar ve sıcak 

sac kullanıcılarının stoklarını yenileyebileceği, buna bağlı olarak sıcak sac fiyatlarının 

yükselebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Shagang Group, Ocak teslimli sıcak sac fiyatlarını 

artırdı. 1$ = 6,9681 RMB 

 

AB, Karbon Nötrlüğe Geçişte Çelik Endüstrisini Destekleyecek 

Metal Expert 

Avrupa’da kamu fonlu projelerle uğraşan bir tüzel varlık olan Avrupa Çelik Teknolojisi 

Platformu’nun (ESTEP), Avrupa çelik endüstrisinin iklim nötr bir Avrupa için 2030 iklim ve 

enerji hedeflerine ve 2050 uzun vadeli stratejisine ulaşmasında Avrupa çelik endüstrisini 

desteklemeyi amaçlayan bir projeye başladığı belirtiliyor. 

Ocak ayında başlayacak ve 18 ay sürecek olan proje sırasında bir teknoloji yol haritasının 

geliştirilmesi ve çelik endüstrisinin karbondan arındırılması için hem orta hem de uzun 

vadeli yollar tanımlanmasının planlandığı bildiriliyor. Ayrıca, projenin finansman 

seçeneklerini analiz edeceği, AB politika önlemlerinin ekonomik, sosyal, çevresel ve 

endüstriyel liderlik etkisini değerlendireceği ve sonuçların ve paydaş katılımının 

yaygınlaştırılmasını sağlayacağı kaydediliyor. 
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ESTEP Genel Sekreteri Klaus Peters’ın AB’nin 2050 yılına kadar Avrupa'da iklim 

tarafsızlığına ulaşmak istemesi bağlamında, çelik endüstrisinin zaten düşük karbon ve 

karbon nötr çelik çözümleri için çığır açan teknolojiler üzerinde çalıştıklarını ve bu ortaklığın, 

Avrupa çelik endüstrisinin karbon nötrlüğüne geçişini hızlandırmasına olanak sağlayacağını 

belirttiği aktarılıyor. 

Avrupa'nın önde gelen üreticilerinin çoğunun, karbon ayak izini azaltmak için yeni 

teknolojiler geliştirdiği; bu tür projelerin, çelik şirketlerinin tek başına karşılayamayacakları 

önemli ek masraflar getirdiği ve bu nedenle hükümetten destek almaları gerektiği ifade 

ediliyor. ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine, SSAB, Salzgitter gibi çelik üreticilerinin, 

iddialı iklim hedeflerini açıkladıkları ve çelik üretimini karbondan arındırmak için farklı 

projeler uyguladıklarını bildirdikleri kaydediliyor. 

 

IND-RA: Hindistan’ın Çelik Üretimi Ve Talebi Ocak-Mart Döneminde 

Artmaya Devam Edecek  

Steelorbis 

Hindistan’ın kredi derecelendirme kuruluşu India Ratings and Research’ün (Ind-Ra) 

raporuna göre, Hindistan’da çelik talebi 31 Mart 2020 tarihinde sona erecek olan 2019-20 

mali yılının son çeyreğinde artış göstermeye devam ederken, artışa ilişkin ilk sinyaller 

üçüncü çeyrekte görülmeye başlanmıştı. Ind-Ra 2 Ocak tarihinde yayımladığı rapora göre, 

2020 mali yılının ikinci yarısında talebin 2019 mali yılındaki seviyelerde olması beklenmiyor. 

Aralık ayında, yükselen fiyatlar Hindistan’daki çelik tesislerinin karını artırdı. Aralık ortasında 

sıcak sac fiyatları eylül ayına kıyasla ton başına 2.200 INR/mt (31$/mt) artış gösterdi. 

Muson mevsiminin ardından uzun ürünlere yönelik talep Kasım ayında Delhi-NCR 

bölgesindeki kirliliğe neden olduğu belirtilen inşaat faaliyetlerine uygulanan yasaklar 

nedeniyle gecikti ancak Aralık ayında kısmen toparlanma gösterdi. 

Ayrıca, lisansları 2020 yılının Mart ayında sona erecek olan demir cevheri madenlerinin 

açık artırmalarındaki gecikmeler nedeniyle demir cevheri arzında oluşabilecek muhtemel 

aksaklıklardan endişe eden çelik tesisleri stok yapmaya ve Ocak-Mart döneminde üretim 

seviyelerini artırmaya çalışacak. Ind-Ra, çelik sektöründe faaliyet gösteren piyasa 

oyuncularının olası aksaklıkları göz önüne alarak 2020 mali yılında üretim seviyelerini 

artırmaya çalışacağını belirtti. 

Hindistan Çelik Bakanlığının yerel çelik üreticilerine uygulanan vergi yükünü azaltmak için 

yol haritası çizerek gelecek üç-dört ay içerisinde resmi rapor yayımlaması beklenirken, Hint 

üreticilerin küresel ticaret ortamında daha rekabetçi olacağı öngörülüyor. 
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2020 Yılı Gümrük Vergisi Oranları Açıklandı 

TÇÜD 

Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılı gümrük vergisi oranları, 31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 

3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-1.pdf) Söz konusu karara 

göre, 

• 2019 yılında %10 olarak belirlenen inşaat demiri gümrük vergisi oranları, %30 

seviyesine çıkarılmıştır. 

•  Pik demirin vergi oranı %2’den %0’a indirilmiştir. 

• Galvanizli sac üretenler ile boyalı sac üretenlerin soğuk sac ithalatındaki vergi 

indirimi kaldırılmıştır. Diğer vergi oranları 2019 yılındaki seviyelerde muhafaza edilmiştir. 

 

Enflasyon Aralık'ta Yıllık Yüzde 11.84, Aylık Yüzde 0.74 Oldu  

BloombergHT 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Aralık'ta yıllık yüzde 11.84 oldu, aylık enflasyon ise aynı 

dönemde yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. 

Bloomberg HT Araştırma Masası'nın enflasyon anketine göre tüketici fiyatlarının Aralık'ta 

yıllık yüzde 11.56, aylık yüzde 0.5 artması bekleniyordu. 

Yıllık tüketici enflasyonu Eylül ayında tek hane inmesinin ardından Kasım'da yüzde 10.56 

seviyesinde gerçekleşerek yeniden çift haneye çıkmıştı. 

*** 

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın 

Aralık ayına göre %11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,84 ve on iki aylık  

ortalamalara göre %15,18 artış gerçekleşti. 

 

  

 

 

 


