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Çin’den İhracat Pazarlarına Verilen Çelik Boru Fiyatları Değişmedi 

Steelorbis 

Ocak tarihinde sona eren haftada, Çin’den dış piyasalara verilen ortalama çelik boru 

teklifleri yatay seyrini sürdürdü. Şu sıralar Çinli tedarikçilerin Mart ayında sevk edilmek 

üzere ihracat piyasalarına verdikleri API 5L dikişsiz boru teklifleri 595-680$/mt FOB, API 5L 

kaynaklı boru teklifleri ise 510-530$/mt FOB aralığında yer alıyor. 

Ürün Kalite 
Ebat (Çap ve et 

kalınlığı) 

Fiyat ($/mt) 

FOB 

Haftalık 

değişim 

($/mt) 

API 5L dikişsiz 

boru 
Gr.B 2’’-6’’ Std 637,5 0 

Dikişsiz muhafaza 

borusu 
J55 3’’-8’’ Std 687,5 0 

Dikişsiz boru ST37 < 3’’ Std 922,5 0 

Kaynaklı boru Gr.B 2’’-6’’ Std 520 0 

 

Söz konusu haftada, Çin Yeni Yıl tatilinin yaklaşması sebebiyle talep zayıf seyretti. Piyasa 
oyuncuları bu haftanın sonunda piyasadan ayrılacakları için boru ticaretinin durgun olması 
ve Çin çıkışlı boru fiyatlarının tatil öncesi büyük değişiklikler kaydetmeyeceği düşünülüyor.  

Bugün Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları 3.537 RMB/mt 
(513,7$/mt) seviyesinde yer alıyor. Bu rakam 8 Ocak tarihine kıyasla 80 RMB/mt (11,6$/mt) 
düşük. 

1$ = 6,885 RMB 

ABD’de Doğal Gaz Ve Petrol Borusu Fiyatları Değişmese De Üreticiler 

Fiyat Artırmaya Çalışıyor 

Steelorbis 

Piyasa kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, ABD’de yerli J55 ERW doğal gaz ve petrol 

borusu fiyatları 1.102-1.213$/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya devam ediyor. Yine de 

artan hurda ve sıcak sac fiyatlarından dolayı boru üreticilerinin fiyatlarını yükseltmeye 

çalıştıkları gözleniyor. 
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Öte yandan, azalan sondaj kulesi sayısı ve son kullanıcıların alımlarının zayıf olması 
üreticilerin fiyat artırma isteklerinin önüne geçiyor. Baker Hughes’a göre, 10 Ocak tarihinde 
sona eren haftada ülkede sondaj kulesi sayısı 15 adet düşerek 781 adet oldu. 2019 yılın 
aynı dönemine göre ise 294 adet daha az. 

Bu kapsamda petrol sondaj kulesi sayısı ise haftalık bazda 11 adet ve yıllık bazda 214 adet 
düşüşle 659 adet olarak kaydedildi. Petrol sondajı toplam sondaj faaliyetlerinin %84,4’ünü 
oluşturuyor. Doğal gaz sondaj kulesi sayısı ise haftalık bazda 4 adet, yıllık bazda 83 adet 
geriledi ve 119 adet oldu. 

ABD’de petrol sondajı yıllık %24,5, gaz sondajı %41,1 azaldı. 

Türkiye’de İthal Sıcak Sac Pazarlıkları Aktif 

Steelorbis 

Türkiye’de ithal sıcak sac tedariki kısıtlı seviyelerde yer almaya devam ettiği için, alıcılar 

sadece piyasada olan tedarikçilerle pazarlık halinde. 

Piyasa kaynaklarına göre, Rus NLMK’dan Türkiye’ye küçük sıcak saclar için verilen teklifler 
mart sevkiyatlı olmak üzere 510-515$/mt CFR aralığında yer alıyor, şimdilik bu aralığın alt 
sınırının kabul edilebildiği belirtiliyor. Türk bir piyasa oyuncusu, “Teklif edilen tonaj oldukça 
az olduğu için, insanlar üretici ile olan iletişimlerine devam edebilmek amacıyla alım 
yapıyor,” dedi. Ayrıca, Ukraynalı üretici Metinvest’in Türkiye’ye mart ayı üretimi için 495$/mt 
CFR seviyesini teklif ettiği ifade ediliyor. Asya’dan Türkiye’ye verilen sıcak sac tekliflerinde 
ise gösterge fiyatlar haftalık bazda değişmedi ve 535$/mt CFR seviyesinde yer alıyor, Türk 
alıcılar bu fiyatlara ilgi göstermiyor. 

Türkiye yerel piyasasında ise sıcak sac fiyatları 510-515$/mt fabrika çıkışı ve üzeri aralıkta, 
geçtiğimiz hafta ile aynı. Öte yandan, Türkiye’den dış piyasalara verilen sıcak sac teklifleri 
mart sevkiyatlı olmak üzere 500-510$/mt FOB aralığında yer alıyor. Yine de piyasa 
kaynakları bazı satıcıların 490-495$/mt FOB aralığından teklif verebildiklerini ifade ediyor. 
Özellikle Avrupa’nın güneyine yaklaşık 30.000 mt sıcak sacın 470€/mt CFR seviyesinden 
satıldığı konuşuluyor, bu fiyat 495$/mt FOB seviyesine denk geliyor. 

Mısır’da İthal Sıcak Sac Teklifleri Yükselirken, İhracat Orta Düzeyde 

Steelorbis 

Bu hafta, biraz da Mart sevkiyatlı ürünlerin arzındaki daralma nedeniyle bölgede güçlü 

seyreden yassı çelik fiyatları sonucu Mısır’da ithal sıcak sac tekliflerinin arttığı gözlendi. 

Türkiye’den Mısır’a Mart ayında sevk edilmek üzere verilen sıcak sac teklifleri geride kalan 
iki haftalık süre içerisinde 5-10$/mt arttı ve 530-535$/mt CFR bandında yer almaya başladı. 
Ukrayna’nın 500$/mt CFR seviyesindeki tekliflerle pazarda olduğu, söz konusu fiyatların 
önceki tekliflerin yaklaşık 20$/mt üzerinde seyrettiği görüldü. Henüz Rusya’dan resmi bir 
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teklif alınmasa da piyasa kaynakları Mart ayı sevkiyatlı ürünler için Rusya’dan verilecek 
tekliflerin 515-520$/mt CFR aralığında seyredeceğini düşünüyor. SteelOrbis’in görüştüğü 
piyasa kaynaklarından biri, “Mısır’ın bugün 515$/mt CFR’ın üzerini ödeyeceğini 
sanmıyorum. Türkiye’de zayıflayan hurda fiyatları da bir başka neden. Nihai çelik fiyatları 
korunamayabilir,” dedi. 

İhracat kanadındaysa ticari faaliyetlerin orta düzeyde olduğu gözleniyor. Ezz Steel Mart ayı 
üretimli sunduğu tekliflerini yaklaşık 510-515$/mt FOB bandında tutmayı sürdürüyor. 
Mısır’dan Suudi Arabistan’a yaklaşık 10.000 mt sıcak sac 535$/mt CFR seviyesinden 
satılırken, bu fiyatın Aralık ayında kaydedilenden 5$/mt yukarıda olduğu görülüyor. Güney 
Avrupa’ya verilen teklifler 535-540$/mt CFR aralığında seyrederken, bu seviyeden bir 
bağlantı henüz duyurulmadı. Türkiye’nin de bu istikamete 520-525$/mt CFR seviyesinden 
teklifler sunduğu SteelOrbis’e gelen bilgiler arasında. 

 

ABD’de Sac Fiyatları Yükseliyor 

Kallanish 

ABD’de son sac fiyat artışlarının önceki kazanımları sağlamlaştırdığı, ancak piyasa 
kaynaklarının yükselişlerin tam olarak kabul edilip edilmeyeceğini anlamak için henüz çok 
erken olduğunu söyledikleri ifade ediliyor. 

Sıcak haddelenmiş rulo fiyatının mevcut durumda 600-640 $/short tonda olduğu, soğuk 
haddelenmiş sac fiyatının ise 800-840 $/st'ye yükseldiği ve tüm fiyatların fabrika çıkışı 
bazında olduğu bildiriliyor. 

Geçtiğimiz haftanın 40 $/st seviyesindeki fiyat yükselişlerinin, tesislerin liste fiyatlarını 600-
680 $/st seviyesine yükseltmesi gerektiği, ancak alıcılar ile görüşmelerin henüz yeni 
başladığı aktarılıyor. 

 

Sınırlı Küresel Arz Nedeniyle Çin Çıkışlı Sıcak Sac Fiyatları Gücünü 

Korudu 

Steelorbis 

Geride kalan bir haftalık süre içerisinde iç piyasalarındaki güçlü seyirden ve Hindistan, 

Japonya ve BDT gibi ihracatçıların sınırlı tonajlarda teklifler sunmasından destek bulan Çinli 

tedarikçiler sıcak sac ihracat tekliflerini artırdı. 

Çin’in önde gelen üreticilerinin dış pazarlara bor ilaveli SS400 kalite sıcak sac için verdiği 
teklifler geçtiğimiz haftaya kıyasla üst sınırdan 5$/mt artarak 495-505$/mt FOB bandında 
yer almaya başladı. Aynı zamanda Güney Amerika ve Güneydoğu Asya ülkelerine 495-
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500$/mt FOB aralığında satışlar yapılması piyasanın görünümünü destekledi. Ancak, çoğu 
tedarikçinin bu haftanın sonunda Çin Yeni Yılı sebebiyle uzun bir tatile çıkacağı Çin’de Mart 
ayının sonunda teslim edilmek üzere verilen tekliflerde büyük değişimler beklenmiyor. 
Uluslararası bir tüccar, “Çin Yeni Yılı tatili öncesi, küresel sıcak sac tedarikçilerinin elindeki 
stoklar yetersiz ve bu durum sıcak sac ihracat tekliflerinin gücünü korumasına neden 
oluyor,” dedi. 

Son dönemde Çin yerel sıcak sac piyasasındaki fiyatlar da dar bir aralıkta dalgalandı. 
Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Çin’de iç piyasa sıcak sac fiyatları ortalama 15 
RMB/mt (1,4$/mt) düştü ve 3.750-3.820 RMB/mt (544-554$/mt) depo çıkışı aralığında yer 
almaya başladı. Söz konusu hafta içerisinde, Çin yerel sıcak sac piyasasındaki talep 
yaklaşan tatil nedeniyle yavaşladı. Bunun yanı sıra piyasa oyuncuları tatil öncesi stoklarını 
düşürmeye çalıştı ve satışlarını hızlandırabilmek için fiyatlarını bir miktar düşürme yoluna 
gitti. Önümüzdeki hafta Çin’de yerli sıcak sac fiyatlarının yatay seyretmesi bekleniyor. 

Şanghay Vadeli İşlemler Piyasasında sıcak sac fiyatları 7-14 Ocak tarihleri arasında 8 
RMB/mt (1,2$/mt) veya %0,22 arttı ve bugün itibarıyla 3.596 RMB/mt (521,6$/mt) 
seviyesinde yer alıyor. 

1$ = 6,8945 RMB 

  

JSPL 2020-2021 Mali Yılında Çelik Üretiminin 1,5 Milyon Mt Artmasını 
Bekliyor 

Steelorbis 

Hintli çelik üreticisi Jindal Steel & Power Ltd (JSPL), Odisha eyaletinin Angul şehrinde 

bulunan kömür gazlaştırma tekniğine sahip doğrudan indirgenmiş demir (DRI) tesisinin 

yeniden faaliyete başladığını açıkladı. Yıllık 1,8 milyon mt üretim kapasitesine sahip olan 

tesis kömür arzının yetersiz olması nedeniyle uzun bir süre faaliyetlerine ara vermişti. 

Şirket tesisin tekrar faaliyete girmesi ile birlikte 1 Nisan tarihinde başlayan 2020-21 mali 
yılında çelik üretiminin 1,5 milyon mt artmasını bekliyor. 

 

ABD Çin İle Ticaret Anlaşmasının İlk Fazını İmzaladı 

Steelorbis 

Beyaz Saray, ABD’nin Çin ile ticaret anlaşmasının ilk fazını imzaladığını açıkladı. Böylece 

iki ülke arasındaki ticaret savaşı sona ermiş oldu. 

Yeni anlaşmaya göre, Çin, önümüzdeki iki yıl boyunca ABD’den yaptığı ithalatı en az 200 
milyar $ artırma söz Verdi. Bu artışın 2021’den sonra da devam etmesi bekleniyor. Çin, 
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ayrıca, ABD’den yine önümüzdeki iki yıl boyunca, her yıl 40-50 milyar $ değerinde tarım 
ürünü alacağını belirtti. 

Anlaşma uyarınca, Çin, devalüasyon ve döviz kuruna yönelik uygulamalarına yönelik de 
güçlü vaatlerde bulundu 


