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Türkiye Boru Piyasasında Beklentiler İyileşti 

Steelorbis 

Türkiye kaynaklı boru piyasasında hem alımlar hem de tedarikçilerin verdiği fiyatlar 

açısından önemli bir değişiklik görülmedi. Ancak, piyasa oyuncuları temkinli bir iyimserlik 

sergilemeye başladı. 

İç piyasa teklifleri 470-510$/mt fabrika çıkışı seviyelerinde yer alıyor. SteelOrbis’in 

görüştüğü bir boru üreticisi “Sıcak sac ve hurda fiyatlarındaki düşüşe rağmen, Ramazan 

Bayramı’ndan sonra belirli bir normalleşme beklendiği için görünüm şu an olumlu. Aynı 

zamanda, son kullanıcıların üretime dönmesiyle yassı çelik talebinin de biraz 

toparlanmasını bekliyoruz. Yassı segmentindeki herhangi bir iyileşme, boru pazarını da 

destekleyecektir,” şeklinde konuştu. 

İhracat tarafında, Avrupalı alıcılar piyasa geri dönmeye ve fiyat sorgusu yapmaya başladı. 

AB, Temmuz ayında yenilenecek ithalat kotalarında bir gözden geçirme yapılabileceği 

işaretini verdi. SteelOrbis’e bilgi veren bir diğer boru üreticisi, “Şu an AB’deki müşterilerin 

kotalarda herhangi bir değişiklik olmadan alım yapmak istemesi iki taraf için de iyi bir 

durum. Biz de önden yapılan bağlantılarla üretim ve sevkiyatlarımızı daha kolay 

planlayabiliyoruz,” dedi. İhracat fiyatları 470-490$/mt FOB seviyesinde yer alıyor. 

İndirimlerin hala mümkün olduğu ancak talepte artış beklentisiyle sınırlı kalabileceği 

bildiriliyor. 

** 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 ’in Çelik Boru İhracat Teklifleri Sabit 

Steelorbis 

29 Nisan tarihinde sona eren bir haftalık süre içerisinde, Çin’den dış piyasalara verilen 

ortalama çelik boru fiyatları değişmedi.Şu sıralar, Çinli tedarikçilerin Mayıs ayında sevk 

etmek üzere API 5L dikişsiz boru için ihracat teklifleri 585-670$/mt FOB ve API5L kaynaklı 

boru için ihracat teklifleri 500-520$/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 627,5 0 

Dikişsiz muhafaza borusu (Sıcak 
şekillendirme) 

J55 3’’-8’’ Std 670 0 

Dikişsiz boru (Soğuk çekme) ST37 < 3’’ Std 922,5 0 

Kaynaklı boru Gr.B 2’’-6’’ Std 510 0 

 

Söz konusu hafta içerisinde Çin’in güneyinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle çelik boru 

talebi düştü ve fiyatları olumsuz etkiledi. Ancak Çin’in kuzeyinde boru taslağı fiyatlarının 

sabit kalması çelik boru fiyatlarına destek sağladı. 

Bugün Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları 3.302 RMB/mt (467$/mt) 

seviyesinde yer alıyor. Bu rakam 22 Nisan tarihine kıyasla 73 RMB/mt (10,3$/mt) veya 

%2,16 düşüşe işaret ediyor.1$ = 7,0704 RMB 
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AB Sıcak Sac Piyasası Hafifletilen Önlemler Nedeniyle Rahatlama 

Bekliyor 

Steelorbis 

Geride kalan bir haftalık süre içerisinde Avrupa sıcak sac piyasasında fiyatlar düşerken, 

alımların halen sınırlı sayıda olduğu görüldü. Piyasa kaynaklarına göre, özellikle Corona 

virüsü nedeniyle halen kapalı olanların yanı sıra faaliyetlerine sadece kısmen dönen diğer 

otomotiv üreticileri göz önünde bulundurulduğunda talep halen zayıf. İtalya’da son 

haftalarda artan sayıda çelik üretici operasyonlarını yeniden başlattı. İtalya Başbakanı’nın 

açıklamaları ışığında tüm üreticilerin 4 Mayıs tarihinde piyasaya dönmesi bekleniyor. 

Yerel sıcak sac fiyatları geçtiğimiz hafta, üreticiye göre değişerek 435€/mt seviyesinden 

415-425€/mt fabrika çıkışı aralığına düştü. Kuzey Avrupa’da fabrika çıkışı fiyatlar 450-

460€/mt bandından 440-445€/mt seviyesine geriledi. Piyasa kaynaklarına göre, Güney 

Kore ve Hindistan’dan, şu anda Türk tedarikçileri AB pazarının dışında tutan bir fiyat olan 

375-380€/mt CFR seviyesinde teklifler duyuldu. Kaynaklara göre şu ana kadar kayda değer 

bir sipariş oluşturulmamasına rağmen, bu teklifler yerli üreticilerle yapılan görüşmelerde 

alıcılar tarafından baskı olarak kullanılmış olabilir. Şu anda, tüm piyasa oyuncuları Corona 

virüsü salgınıyla mücadele etmek için Avrupa hükümeti tarafından uygulanan kısıtlayıcı 

önlemlerin hafiflemesini bekliyor, çünkü bu hafifleme son kullanıcı sektörlerin tüketiminde 

bir artışa sebep olacak. Son kullanıcı sektörlerdeki üretim oranlarının kısa vadede Corona 

virüsü öncesi seviyelere dönmesi beklenmiyor. 
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Sıcak Sac Satıcıları Teker Teker Türkiye’ye Teklif Vermeye Başladı 

Steelorbis     

Türkiye sıcak sac piyasası, Haziran üretimli malzeme için yeni ithalat görüşmelerine 

başlamaya hazırlanıyor. Yabancı tedarikçilerin teker teker teklif vermeye başladığı ve 

bazılarının en son bağlantılara kıyasla daha yüksek seviyeler istediği görülüyor. Bazı 

teklifler ise yatay. 

İthalat kanadında, Rus MMK’nın teklifleri son bağlantılara kıyasla 5-10$/mt artışla 380-

385$/mt CFR seviyesinden duyuldu. NLMK’nın ise 385$/mt CFR ya da biraz üzerinden 

teklif vermesi bekleniyor. Bununla birlikte, piyasa kaynakları, Severstal’dan gelen tekliflerin 

360€/mt CFR ya da 390$/mt CFR seviyesinde olduğunu aktarıyor. Ukrayna’dan verilen 

tekliflerin ise önceki bağlantılara paralel olarak 375-380$/mt CFR seviyesinde olduğu 

görülüyor. 

Türkiye pazarında alternatif satıcıların da bulunduğu gözleniyor. Güney Koreli tedarikçiler 

Türkiye pazarında son zamanlarda oldukça agresif. Kaynaklara göre, geçtiğimiz hafta 

395$/mt CFR seviyesinden 20.000 mt satış yapıldı. Ayrıca, AB çıkışlı sıcak sac da 390$/mt 

CFR seviyesinden teklif ediliyor. AB çıkışlı olarak 20.000 mt’luk satışın 380$/mt CFR’dan 

gerçekleştiği konuşulurken, bu satış henüz doğrulanmadı. 

Türk sıcak sac üreticileri resmi tekliflerini yüksek tutup, alıcı ve piyasanın durumuna göre 

hareket etmeyi tercih ediyor. Yerel piyasada teklifler Haziran teslimatları için 400-410$/mt 

fabrika çıkışı seviyesinde yer alıyor. Ancak, geçtiğimiz hafta sonunda 20.000 mt sıcak sacın 

bir haddeciye 390$/mt fabrika çıkışı seviyesinden satıldığı bildiriliyor. İhracat kanadında ise, 

resmi teklifler 400-410$/mt FOB seviyesinde. Ancak, üreticiler talebin 380-390$/mt FOB 

seviyesinin üzerine çıkmadığını kabul ediyor. Daha önce belirtildiği gibi, geçtiğimiz haftadan 

bu yana, AB’ye 390-395$/mt FOB seviyesinden bazı satışlar yapıldı. 
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BDT’li  Sıcak  Sac  Üreticileri  Haziran  Üretimli  Teklifleriyle  Kademeli  

Olarak  Piyasaya  Girdi  

Steelorbis 

BDT’li sıcak sac üreticileri, en son siparişlerle aynı seviyelere veya bunların biraz üzerindeki 

seviyelere ulaşmayı hedefleyerek Haziran ayı üretimi için ihracat teklifleri vermeye başladı. 

Satış seçeneklerinin Corona virüsünün etkisinden dolayı sınırlı kalması nedeniyle 

önümüzdeki dönem için genel beklentiler çoğunlukla kötümser. 

Karadeniz bölgesinde Rusya merkezli MMK’dan özellikle Türkiye’ye, Haziran ayı üretimli 

büyük rulo için iki hafta önceki bağlantılara kıyasla 10$/mt artışla 370$/mt FOB 

seviyesinden bir teklif duyuldu. NLMK henüz yeni dönem için teklif sunmadı, ancak alıcılar 

tesisin 370-375$/mt FOB seviyesinde teklif vermesini bekliyor. SteelOrbis’in edindiği 

bilgilere göre, Ukrayna merkezli Metinvest de piyasanın durumunu değerlendirmek için 

bekliyor ve büyük olasılıkla her satış noktasıyla ayrı ayrı çalışmayı hedefleyecek. Üreticinin 

Mayıs ayı üretimi için Türkiye ve Kuzey Afrika’yla yaptığı son bağlantılar, küçük rulolar için 

yaklaşık 360$/mt FOB seviyesinde yer aldı. 

Baltık bölgesinde, Rusya merkezli Severstal, Güney Avrupa ve MENA pazarlarına Haziran 

ayı üretimli sıcak sacı en son bağlantı seviyeleri doğrultusunda 370$/mt FOB seviyesinden 

teklif etti. AB’nin kuzeyine yapılan teklifler önceki satışlar göre neredeyse sabit kalarak 410-

420$/mt FOB seviyesinde yer aldı. Severstal, Avrupa’nın kuzey kesimine yaptığı satışlarda 

bir miktar iyileşme beklerken, AB’nin güneyi ile ticaretin canlanması biraz zaman alabilir. 

Bazı BDT’li sıcak sac tedarikçileri tarafından Haziran ayında atılan bazı yukarı yönlü 

adımlara rağmen, alıcılar, son kullanıcı sektörlerin faaliyetleri nedeniyle özellikle Akdeniz 

bölgesindeki bağlantıların 360$/mt FOB seviyesinin üzerinde yapılmasını bekliyor. MMK 

çıkışlı Haziran ayı tonajının, büyük bir artışla 200.000 mt seviyesine yakın olması da bir 

diğer endişe kaynağı. Diğer iki Rus üreticinin yine Haziran ayı üretimi için toplam 300.000 

mt ile piyasaya girmesi bekleniyor. Ancak SteelOrbis, MMK’nın yüksek tonajının, 

Severstal’ın bu kez Türkiye ve Asya pazarları yerine Avrupa’ya yapılan satışlara daha fazla 
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odaklanmasıyla kısmen telafi edilebileceğini tahmin ediyor. MMK’nın Vietnam’a yaptığı 

sıcak sac satışlarında aktif kalması bekleniyor. 

 

Çin  Çıkışlı  Sıcak  Sac  Bağlantıları  İndirimlerle  Yapıldı, İthalat  

Tarafında  Pazarlıklar  Sürüyor  

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Çin’den dış piyasalara verilen sıcak sac tekliflerinde 

fiyatlar hafifçe geriledi. Bazı üretici ve tüccarlar genelde Asyalı müşterilere satış 

gerçekleştirmeyi başardı, fakat bu satışlar için ek indirimler yapıldı. Yakın zaman için 

beklentiler aşağı yönlü. Aynı zamanda Çin’de yapılan ithal sıcak sac alımlarının ardından 

yabancı tedarikçilerle pazarlıklar da devam ediyor. 

İhracat fiyatları düştü 

Çin’in büyük üreticilerinden dış piyasalara verilen boron ilaveli SS400 kalite sıcak sac 

fiyatları, Haziran sonu teslimli olmaküzere ortalama 2,5$/mt düşüşle 415-420$/mt FOB 

aralığında yer almaya başladı. Bu fiyat geçtiğimiz haftanın sonunda 415-425$/mt FOB 

olarak kaydedilmişti. Aynı zamanda 395-405$/mt FOB aralığından satışlar duyuldu, bu 

kapsamdaki düşük tonajlıalımların bu fiyat aralığının alt sınırından gerçekleştiği ifade edildi. 

Pakistan’daki alıcılarla 410-415$/mt CFR aralığından daha fazla görüşme gerçekleşti, 

Güney Koreli alıcılardan gelen talep ise zayıftı. 

Yine de Asya pazarında diğer tedarikçilerle olan rekabet sertti ve bu yüzden Çin’den 

yapılan satışlar son zamanlarda kısıtlı kaldı. 

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Hindistan’dan Vietnam’a 395-410$/mt CFR 

aralığından birçok kargo satıldı, Tayvan’dan ise aynı ülkeye 400-405$/mt CFR bandında 

satışlar duyuldu. Japonya’dan yapılan son satışın ise 405$/mt CFR seviyesinden 

gerçekleştiği ifade edildi. 
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İthalat pazarlıkları sürüyor, fiyatların artması beklenmiyor 

Çin’den yapılan sıcak sac ihracat satışları zayıf seyrederken, halen ithal alımlar için 

pazarlıklar devam ediyor. SteelOrbis’e bilgi veren bir piyasa kaynağı, “Bu hafta Çin’de daha 

fazla sıcak sac ithalatı gerçekleşirken, Güney Kore ve Hindistan’dan verilen fiyatların arttığı 

gözlendi,” dedi. 

 Piyasa kaynakları, bir buçuk hafta içerisinde Hindistan’dan Çin’e 20.000-40.000 mt 

bandından orta tonajlı en az üç sıcak sac ithalat bağlantısının yaklaşık 390$/mt CFR 

seviyesinden gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, iki hafta önce Güney Kore’den 395- 

400$/mt CFR aralığından alım yapıldığı duyulmuştu. Kore’den daha önce yapılan alımla 

karşılaştırıldığında, fiyatların en az 10$/mt arttığı dikkat çekiyor. 

Bu bağlantılardan sonra, yabancı tedarikçilerin fiyatlarını artırmayı denedikleri gözlendi. 

Fakat çoğu piyasa oyuncusu Çin’de yerel ve ithal sıcak sac fiyatları arasındaki farkın 

daralmaya başladığını ve 390$/mt CFR seviyesinin üzerinden ithal alım yapmanın 

mantıksız olduğunu ifade ediyor. 

Çin’de yerel sıcak sac fiyatları baskı altında 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin yerel sıcak sac piyasasında fiyatlarda hafif 

düşüşler gözlendi. Arzın yeterli olması fiyatları olumsuz etkiledi. Son kullanıcıların genelde 

bekle-gör politikası izledikleri görülürken, 1-5 Mayıs tarihleri arasındaki İşçi Bayramı tatilinin 

yaklaşmasından dolayı piyasa oyuncuları temkinli davranıyor. 

Söz konusu haftada Şanghay Vadeli İşlemler’de (SHFE) sıcak sac kontratları geriledi ve bu 

durum da fiyatlarda olumsuz bir etki yarattı. Böylelikle, SteelOrbis verilerine göre, Çin’de 

yerel sıcak sac fiyatları ortalamada 21 Nisan tarihine kıyasla 10 RMB/mt (1,4$/mt) düşerek 

3.280-3.320 REMB/mt (464-470$/mt) depo çıkışı bandında yer almaya başladı. 

Şanghay Vadeli İşlemler Borsasında sıcak sac fiyatları 21-28 Nisan tarihleri arasında %1,1 

veya 36 RMB/mt (5,1$/mt) düştü ve 3.149 RMB/mt (445,4$/mt) seviyesinde yer almaya 

başladı.1$ = 7,071 RMB 
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İtalya Çelik Sektörü 4 Mayıs’tan İtibaren Resmi Olarak Faaliyetlerine 

Yeniden Başlayacak 

Steelorbis 

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya’nın 4 Mayıs’ta ülke çapındaki karantinayı dikkatli 

bir şekilde kaldırmaya başlayacağını ve virüsün yayılmasını önlemeye yönelik alınan 

kısıtlayıcı önlemler nedeniyle duran işletmelere öncelik vereceğini duyurdu. Hükümet, 

sanayi, hizmetler ve sosyal faaliyetler üzerindeki karantinayı aşamalı olarak sona erdirecek, 

ancak virüs vakalarının yeniden artması kısıtlamaları geri getirebilir. 

İnşaat şirketleri, imalatçılar ve bazı toptancılar, yeniden faaliyete geçmesine izin verilen ilk 

sanayi sektörleri olacak. İtalya Başbakanı, “Tüm bu şirketlerin faaliyete yeniden 

başlamasına, güvenlik protokollerini titizlikle uygulamaları koşuluyla izin verilecek,” dedi. 

Perakendeciler ve müzeler bu tarihten iki hafta sonra, restoranlar, barlar, berberler ve 

güzellik merkezleri 1 Haziran’da yeniden açılacak. 

Çoğu istisna sayılma taleplerini yerel yönetimlere sunarak düşük kapasite oranları ve 

normalden daha az sayıda çalışanla birlikte son iki hafta içinde faaliyetlerine yeniden 

başlamasına rağmen, İtalya’daki çelik şirketleri, 4 Mayıs tarihinden itibaren resmi olarak 

faaliyetlerine yeniden başlayabilecek. Çelik sektörü ve imalat ile birlikte, inşaat ve otomotiv 

sektörleri de faaliyetlerine yeniden başlayabilecek ve bu da çelik tüketiminde artışa yol 

açacak. 

İtalya’da Corona virüsü nedeniyle iki aydan daha uzun bir süre önce uygulanmaya başlanan 

karantina Avrupa’da en uzun süren karantina oldu. İtalya ekonomisi bu yıl %9-10 oranında 

daralacak. Yerel kaynaklara göre, 2020 yılının ilk çeyreğinde neredeyse 30.000 İtalyan 

şirketi kapandı. 
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Önde  Gelen  Alman  Çelik  Şirketleri  Covıd -19  Ve  İklim  Önlemleri  İçin  

Çağrıda  Bulundu  

Metal Expert 

İki büyük çelik üreticisi de dâhil olmak üzere ekonominin tüm sektörlerinden 68 büyük 

Alman şirketinin, federal hükümete koronavirüs salgınının sonuçlarına karşı verdiği 

mücadele sırasında çevre faaliyetlerini ikinci plana atılmaması istediği ifade ediliyor. 

27 Nisan'daki Petersberg İklim Diyaloğu'nun ilk gününde, büyük Alman şirketlerin hükümete 

pandeminin olumsuz sonuçlarını krize daha dayanıklı ve iklim dostu bir şekilde çözmek ve 

COVID-19 ile başa çıkmak için alınan önlemlerin iddialı iklim politikası ile birleştirilmesini 

istedikleri kaydediliyor. Thyssenkrupp ve Salzgitter'in hükümete gönderilen bu mektubu 

imzalayan üreticiler arasında olduğu öğreniliyor. Firmaların, politika yapıcıları, endüstriler 

arasında daha fazla iklim dostu iş modelleri geliştirmek için acilen ihtiyaç duyulan iklim 

teşvik programları sağlamaya çağırdıkları belirtiliyor. 

Thyssenkrupp Steel Europe yönetim kurulu sözcüsü Bernhard Osburg’un “Şimdi ihtiyacımız 

olan şey daha fazla yatırım gücü ve net görünüm. Karbon nötr ürünler için önde gelen 

pazarlar ve yeşil hidrojen ekonomisinin kurulması bunun merkezinde yer almaktadır. İklim 

teşvik paketi bu yönde önemli bir adımdır ”dediği aktarılıyor. 

 

MOODY’S  G20  Ekonomilerinin  Büyüme  Tahminlerini  Düşürdü  

Bloomberght 

Moody’s, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 

4 daralacağını öngördü 

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

nedeniyle daha önce yüzde 0,5 küçüleceğini tahmin ettiği G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 

4 daralacağını öngördü. 
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Moody’s'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınını kontrol altına almaya yönelik 

kısıtlamaların artan ekonomik maliyetleri nedeniyle küresel resesyonun hızla derinleştiği 

bildirildi. 

Tüm G20 ekonomileri için bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminlerinin düşürüldüğüne 

işaret edilen açıklamada, daha önce yüzde 0,5 küçüleceği tahmin edilen G20 

ekonomilerinin bu yıl yüzde 4 daralmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, G20 

ekonomilerinin 2021'de yüzde 4,8'lik bir büyüme performansı göstereceği öngörüldü. 

Gelişmiş ekonomiler için bu yıl yüzde 5,8'lik küçülme beklentisi 

G20 gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 5,8 daralacağının tahmin edildiği açıklamada, 

gelişmekte olan ekonomilerin ise yüzde 1 küçülmesinin beklendiği aktarıldı. 

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 6,5 daralacağı, 2021'de ise yüzde 4,7 

büyüyeceği tahmin edildi. Avrupa'nın öne çıkan ülkelerinden Almanya ekonomisinin 

2020'de yüzde 5,5 küçüleceğinin öngörüldüğü açıklamada, Fransa ekonomisinin yüzde 6,3 

ve İngiltere ekonomisinin yüzde 7 daralmasının beklendiği aktarıldı. Açıklamada, Avrupa'da 

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen İtalya'nın ekonomisinin ise yüzde 8,2 küçüleceği 

tahmin edildi. 

"Krizin küresel ekonomik yapı içi uzun vadeli etkileri var" 

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, Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 5 daralacağı, gelecek yıl ise yüzde 3,5 

büyüyeceği tahmin edildi. 

Ülkelerin Kovid-19 salgınını kontrol altına almaya yönelik uyguladığı önlemleri kaldırma 

sürelerinin ekonomilerin toparlanma hızını belirleyeceğine dikkat çekilen açıklamada, 
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ekonomik politika önlemlerinin genişlemeye devam edeceği ve teşviklerin ekonomik zarar 

netleştikçe büyüdüğü ifade edildi. 

Açıklamada, krizin küresel ekonomik yapı için uzun vadeli etkilerinin olduğu belirtilerek 

dünya ekonomisindeki küresel entegrasyonun büyük olasılıkla değişeceği aktarıldı. 

Petrol fiyatı tahminleri 

Petrol fiyatlarının da bu yıl düşük seviyelerde kalmaya devam edeceğine işaret edilen 

açıklamada, Brent petrolün spot fiyatının varil başına ortalama 35 dolar ve Batı Teksas türü 

(WTI) petrolün fiyatının varil başına ortalama 30 dolar olmasının beklendiği bildirildi. 

Açıklamada, petrol fiyatlarının 2021'de ekonomik büyüme ve talepteki toparlanmayla 

yükselmesinin beklendiği, Brent petrolün varil fiyatının ortalama 45 dolar, WTI petrolün varil 

fiyatının ise ortalama 40 dolar olacağının tahmin edildiği ifade edildi. 

 

 


