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Türkiye’de Deep Sea Hurda Fiyatları Geriledi, Piyasada Çok Fazla 

Söylenti Var 

Steelorbis 

Türkiye’de ithal hurda fiyatları hızla düşmeye devam ederken, piyasada çok fazla söylenti 

var ve fiyatlar da net değil. Piyasadaki beklentiler karamsar, önümüzdeki günlerde daha 

fazla bağlantı bildirilmesi bekleniyor. 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, İskenderun merkezli bir üretici Finlandiya çıkışlı 10.000 

mt HMS I/II 80:20 kalite hurdayı 356$/mt CFR, 13.000 mt değirmen hurdasını 376$/mt CFR 

ve 2.000 mt bonus kalite hurdayı 376$/mt CFR seviyelerinden Kasım sevkiyatlı olmak üzere 

aldı. Bu bağlantıdan önce Baltık çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları 363$/mt CFR 

seviyesinde yer alıyordu. 

Aynı zamanda İzmir merkezli bir çelik üreticisi İngiltere çıkışlı olmak üzere HMS I/II 

80:20 hurda alımını 342$/mt CFR seviyesinden gerçekleştirdi. Söz konusu bağlantıyla ilgili 

daha detaylı bilgi paylaşılmadı. Daha önce AB çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda fiyatları 350-

355$/mt CFR aralığında yer alıyordu.  

AB’den Türkiye’ye ortalama 335$/mt CFR ve HMS I/II 80:20 hurda için 340$/mt CFR 

seviyelerinden iki kargo satıldığına dair de söylentiler vardı ancak bu bağlantılar aynı sırayla 

alıcı ve satıcı tarafından reddedildi. Sonuç olarak, SteelOrbis deep sea hurda fiyatlarını 

350-365$/mt CFR bandından 342-356$/mt CFR seviyesine indirdi. Antwerp ve 

Amsterdam’da toplama fiyatlarının bugün itibarıyla 285-295€/mt aralığında seyrettiği 

gözleniyor. Bazı piyasa oyuncuları AB’li alıcıların hurda açısından aceleci olmadığını çünkü 

bölgedeki enerji krizine bağlı olarak üreticilerin üretim duruşu veya kısışı planladığını 

aktarıyor. Ancak hurda toplama fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskı devam ettiğinden 

sahalara hurda akışı yavaş ve bu durum Türkiye’ye ayrılan hurda arzında bir yükselişe 

neden olmayabilir. 

Short sea kanadında ise sessizlik var. Akdeniz çıkışlı hurda satıcıları İskenderun merkezli 

üreticilerden tekliflerine yanıt alamadıklarını iletiyor. SteelOrbis bu segment üzerinde satış 

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/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/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
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baskısı olduğunu gözlemliyor, Karadeniz tarafındaki satıcılarsa halen fiyatlarını korumaya 

çalışıyor. Piyasa kaynaklarından biri “Romanya ve Bulgaristan’daki toplama maliyetleri hala 

yüksek, bu yüzden çok da eğilmiyorlar,” dedi. Deep sea kanadında artan baskı sonucu 

SteelOrbis short sea hurda fiyatlarını da 330-335$/mt CFR aralığında güncelledi. 

 

Cevher Fiyatları Arttı, Tayfundan Etkilenen Talep ve Çin'e Yapılan 

Sevkiyatlar Nedeniyle Artış Sınırlı 

Steelorbis 

Çin’de ithal cevher fiyatları bugün artış kaydederken, geçtiğimiz haftaya göre de yukarı 

yönlü hareket etti. Ancak son fiyat artışları, Muifa tayfununun çelik talebini 

ve Çin limanlarına gelen demir cevherini etkilemesi nedeniyle oldukça ılımlı oldu. 

%62 tenörlü demir cevheri fiyatları düne kıyasla 0,4$/mt ve haftalık 1,5$/mt artışla 

101,3$/mt CFR seviyesine yükseldi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Brezilya çıkışlı %65 

tenörlü demir cevheri fiyatları günlük 0,55$/mt ve haftalık 1,85$/mt artışla 114,55$/mt CFR 

seviyesinde yer alıyor. 

15 Eylül’de 90.000 mt’luk %62,3 tenörlü Newman toz cevher 8-17 Ekim sevkiyatlı olarak 

101,3$/mt CFR seviyesinden satıldı. Ayrıca 20.000 mt %56,82 tenörlü FMG özel toz cevher 

Caofeidian limanına teslim edilmek üzere 668 RMB/mt (96,7$/mt) seviyesinden işlem 

gördü. 

Söz konusu haftada ithal cevher fiyatları, Çin’i vuran Muifa tayfunu nedeniyle limanlara 

gelen tonajların azalmasıyla artış gösterdi. Öte yandan yerel madenlerde gerçekleşen kaza 

sonucunda üretim askıya alındı. Bu da piyasa oyuncularının demir cevheri arzına yönelik 

endişelerini artırarak demir cevheri fiyatlarını yükseltti. Tayfun sona erdiğinden limanlara 

gelen demir cevheri artış gösterecek, çelik üreticilerinin yüksek fırın kapasite kullanım 

oranları da artacak. Ayrıca ulusal bayram (1-7 Ekim) yaklaştığından çelik üreticileri tatil 

öncesinde stok alımı yapabilir. Önümüzdeki hafta ithal cevher fiyatlarının artması 

bekleniyor. 

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/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/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
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Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %0,7 

ve geçtiğimiz haftaya kıyasla %2,3 artışla 722,5 RMB/mt (104,6$/mt) seviyesinde yer 

almaya başladı. 

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

kıyasla %0,4 düşüş ve 8 Eylül tarihine kıyasla 3 RMB/mt (0,4$/mt) artışla veya neredeyse 

yatay seyrederek 3.722 RMB/mt (539$/mt) seviyesinde yer alıyor. 

 

Türkiye’nin Boyuna Kaynaklı Çelik Boru ve Profil İhracatı Ocak-Temmuz 

Döneminde %9,4 Arttı 

Steelorbis 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında 

Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %42,8 düşüş ve yıllık %35,1 

artışla 122.405 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Haziran ayına kıyasla %40,1 düşüş ve yıllık 

bazda %49,4 artışla 151,17 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

 

 

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/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/boru
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/profil
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Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil 

ihracatı yıllık %9,4 artarak 1,1 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %41,3 artarak 

1,24 milyar $ seviyesinde kaydedildi. 

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı 

yaptığı ülke 162.919 mt ile yıllık %5,3 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 116.628 

mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden ABD ve 106.295 mt ithalat yapan İngiltere 

takip etti. 

Türkiye'nin Ocak-Temmuz döneminde en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı 

yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır: 

 

 

 

 

 

 

https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/boru
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/profil
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/boru
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/profil
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/boru
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/profil
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/boru
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/profil
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Çin Çıkışlı Çelik Boru Fiyatları Sabit 

Steelorbis 

14 Eylül tarihinde sona eren bir haftalık süre içerisinde, Çin çıkışlı ortalama çelik boru 

fiyatları değişiklik göstermedi. Çinli 

tedarikçilerin dış piyasalara verdiği kaynaklı boru ve API 5L dikişsiz boru teklifleri 7 Eylül 

tarihine kıyasla sabit kalarak Aralık ayı sevkiyatlı olmak üzere sırasıyla 620-650$/mt FOB 

ve 640-680$/mt FOB aralıklarında yer almaya devam ediyor. 

 
Ürün 

 
Kalite 

 
Ebat 

 
Fiyat ($/mt) FOB 

 
Haftalık değişim ($/mt) 

 
API 5L dikişsiz boru 

 
Gr.B 

 
2’’-6’’ Std 

 
660 

 
0 

 
Dikişsiz muhafaza borusu 

 
J55 

 
3’’-8’’ Std 

 
675 

 
0 

 
Dikişsiz boru 

 
ST37 

 
< 3’’ Std 

 
775 

 
0 

 
Kaynaklı boru 

 
Gr.B 

 
2’’-6’’ Std 

 
635 

 
0 

Söz konusu süre zarfında, çelik boru talebi piyasa oyuncularının temkinli beklentileri 

nedeniyle toparlanmadı. Şanghay Vadeli 

İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri fiyatları geçtiğimiz haftaya kıyasla artarak çelik 

boru piyasasını destekledi. Önümüzdeki hafta yerel boru fiyatlarının sınırlı aralıkta 

dalgalanması bekleniyor. 

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

kıyasla %1,29 düşüşle ve 7 Eylül tarihine kıyasla 68 RMB/mt (9,8$/mt) veya %1,85 artışla 

3.741 RMB/mt (541$/mt) seviyesinde yer alıyor. 1$ = 6,9116 RMB 

 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/boru/cin
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
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
https://tr.steelorbis.com/celik-piyasasi/insaat-demiri.htm
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/insaat-demiri
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Türkiye’de Sıcak Rulo Sac Fiyatları Geriledi, Artan Maliyetler Nedeniyle 

İndirimler Sınırlı 

Steelorbis         

Türk sıcak rulo sac üreticileri iç piyasadaki yetersiz talep ve artan üretim maliyetlerinin 

baskısı altında kalarak alıcıların karşı tekliflerini karşılayamadı. Bu hafta bazı sınırlı 

indirimler yapıldı. Öte yandan ithal sıcak rulo sac segmentinde de fazla teklif duyulmadı. 

Türkiye iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları haftalık 20$/mt düşüşle 660-670$/mt fabrika 

çıkışı aralığına gerilerken, bazı üreticiler 680-690$/mt fabrika çıkışı bandından teklif veriyor. 

Üreticilerden birinin sıcak rulo sac fiyatı 705$/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer alıyor, ancak 

bu fiyat kabul edilebilir olarak değerlendirilmiyor. Önde gelen bir tüccar, “Bugünlerde 

üreticiler artan maliyetler nedeniyle en düşük 670$/mt’dan teklif verebiliyor ve marjları 

düşük,” dedi. 

Türkiye’den dış piyasalara verilen Ekim ayı üretimli sıcak rulo sac teklifleri 680-700$/mt 

FOB aralığında yer alırken, bazı tüccarlar 670$/mt FOB’dan da alım yapılabileceğini 

söylüyor. Öte yandan Bulgaristan gibi rotalar 700-710$/mt FOB aralığından teklif alırken, 

İtalya ve İspanya gibi başlıca satış rotalarında çoğunlukla düşük fiyatlı teklifler bulunuyor. 

Avrupalı alıcıların çoğu özellikle büyük tonajlar için Asyalı tedarikçilerden daha cazip 

teklifler aldıkları gerekçesiyle Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac almaya yanaşmıyor. 

İthalat segmentinde ise piyasa oyuncuları önceden orta tonajlı bağlantıların 610-620$/mt 

CFR aralığından yapılmış olduğunu bildirse de Hindistan çıkışlı son tekliflerin üreticiye bağlı 

olarak 650-665$/mt CFR aralığında yer aldığı öğrenildi. Rus tedarikçiler şimdilik teklif 

vermiyormuş gibi gözüküyor. Kaynaklar, NLMK’nın ürün bulunabilirliğinin sınırlı olmasına 

bağlı olarak Türkiye’ye verdiği sıcak rulo sac tekliflerini geri çekme kararı aldığını belirtti. 

Severstal yaklaşık 30.000 mt sıcak rulo sacı Ekim ayı sevkiyatlı olmak üzere en yüksek 

620-625$/mt CFR aralığından sattıktan sonra satışlarına ara verdi. 

 

 

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/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/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
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Türkiye’de Perakende Yassı Mamul Fiyatları Zayıf Talep Sonucu Düştü 

Steelorbis         

Türkiye’de artan elektrik maliyetleri sonrası yükselen yassı mamul fiyatları, piyasayı en 

olumsuz etkileyen faktör olan zayıf talebin devam etmesi nedeniyle düşmeye başladı. 

Düşüş trendi, perakende yassı mamul piyasasını da yavaşça etkisi altına aldı. 

Yerel sıcak sac fiyatları geçtiğimiz hafta kaydedilen 700-735$/mt depo çıkışı aralığına 

kıyasla yaklaşık 700-720$/mt depo çıkışı aralığına geriledi. Benzer şekilde, yerel soğuk 

sac teklifleri de haftalık 10$/mt düşüşle 800-850$/mt depo çıkışı aralığında yer almaya 

başladı. Ancak birkaç tüccar 875$/mt depo çıkışına kadar çıkan fiyatlardan satış yapmaya 

çalıştı fakat mevcut piyasa şartlarında bu mümkün değil. 

SteelOrbis’e konuşan bir tüccar, “Küresel enflasyon ve artan maliyetler şu anda özellikle 

perakende yassı mamul talebine zarar veriyor çünkü otomobil, beyaz eşya ve diğer 

sektörlerde daha az üretim gerçekleştirilip, bu ürünler daha pahalıya satabilir. Bu da 

perakende yassı mamul talebi ile satışlarını aşağı çekiyor. Sonuç olarak, piyasada aktif 

kalabilmek adına bu hafta fiyatlarımızı düşürdük çünkü elektrik veya diğer maliyetlerimiz ne 

kadar artarsa artsın satış yapmak zorundayız,” ifadelerini kullandı. 

 

Avrupalı Sıcak Rulo Sac Alıcıları Yerel Üreticilere İndirim Baskısı 

Yapıyor, İthal Tekliflere İlgi Artıyor 

Steelorbis 

Geçtiğimiz haftalarda artan enerji maliyetlerine bağlı olarak yükselen üretim maliyetleri 

sebebiyle piyasayı yüksek seviyelerden teklifler vererek test eden Avrupalı üreticiler alıcı 

bulamadı. Çoğu üretici sıcak rulo sac tekliflerinde geçtiğimiz haftaya kıyasla değişikliğe 

gitmemiş olsa da AB’de kabul görebilir fiyat seviyesi cansız talep ve rekabetçi ithal teklifler 

nedeniyle düşüş gösterdi. 

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-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/soguk-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/soguk-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
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Üreticilerin resmi sıcak rulo sac teklifleri geçtiğimiz haftaya kıyasla değişiklik göstermeyerek 

780-850€/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya devam ediyor. İtalyan üreticiler 780-

800€/mt fabrika çıkışı, Kuzey Avrupalı üreticiler ise 800-850€/mt fabrika çıkışı aralıklarından 

teklifler veriyor. Ancak İtalya’da sıcak rulo sac için kabul görebilir fiyat seviyesinin 760-

765€/mt fabrika çıkışı ve Kuzey Avrupa’da ise yaklaşık 750-770€/mt fabrika çıkışı 

aralıklarında yer aldığı, Almanya’ya bazı küçük tonajlı bağlantıların söz konusu aralıktan 

gerçekleştirildiği bildirildi. 

Öte yandan özellikle Güney Avrupalı alıcıların ithal tekliflere olan ilgisi söz konusu tekliflerin 

rekabetçi olması sebebiyle artmış gibi gözüküyor. Piyasa kaynakları, çoğu alıcının 

önümüzdeki yıla yönelik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ocak ayı teslimatlı ithal ürün 

talebinin arttığını söylüyor. İthal sıcak rulo sac teklifleri geçtiğimiz hafta kaydedilen 720-

740€/mt CFR aralığına kıyasla 700-730€/mt CFR Güney Avrupa aralığına geriledi. 

Kaynaklar, Güney Kore çıkışlı küçük tonajlı bir sıcak rulo sac bağlantısının geçtiğimiz hafta 

700€/mt CFR İtalya seviyesinden gerçekleştirilmiş olmasına rağmen aynı menşeli ürünlerin 

bu hafta 715-720€/mt CFR aralığına çıktığını söyledi. Ayrıca Tayvan çıkışlı 6.000 mt sıcak 

rulo sac bağlantısının 620$/mt FOB’dan yapıldığı öğrenildi. Söz konusu seviye yaklaşık 

700€/mt CFR’a veya hafifçe altındaki bir seviyeye denk geliyor. Bir kaynak SteelOrbis’e 

yaptığı açıklamada, “Tayvan’ın Avrupa’ya yaklaşık 50.000 mt’luk sıcak rulo sac satışı 

yaptığı duyumunu aldıysak da tonajı henüz teyit edemedik,” dedi. 

Asyalı tedarikçiler dışında Mısırlı bir üreticinin 9.000 mt’luk bir kargoyu bu hafta 730€/mt 

CFR İspanya seviyesinden sattığı bildirildi. Üreticilerin Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri 

vergi dahil 750-760€/mt CFR Güney Avrupa aralığında yer alırken, bazı tekliflerin 795€/mt 

CFR’da yer aldığı ve bu seviyenin Avrupalı alıcılar tarafından çok yüksek bulunduğu 

belirtildi. Avrupalı alıcılar ayrıca bazı Türk tüccarların sıcak rulo sac için verdiği tekliflerin 

vergi dahil 720-730€/mt CFR aralığında yer aldığını dile getirdi. Öte yandan Hindistan çıkışlı 

bor ilaveli sıcak rulo sac teklifleri ise geçtiğimiz haftaya kıyasla sabit kalarak yaklaşık 

710€/mt CFR’da yer alsa da herhangi bir bağlantı duyulmadı. 

 

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/italya
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/italya
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/ispanya
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
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FITCH, Türkiye'nin 2022 Yılı Büyüme Tahminini Yükseltti 

Bloomberght 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2022 

yılı büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan yüzde 2,4'e düşürürken, Türkiye'nin 2022 yılı 

büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 5,2'ye yükseltti. 

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısını "Arz Şokları ve Enflasyon 

Dünya Ekonomisini Sert Bir Şekilde Vuruyor" başlığıyla yayımladı. 

Raporda, Avrupa'daki gaz krizinin, yüksek enflasyonun ve küresel çapta para politikası 

sıkılaşmasındaki keskin hızlanmanın ekonomik beklentilere ağır bir darbe indirdiği 

kaydedildi. 

Küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerinin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin 

bu yıl yüzde 2,4, 2023'te yüzde 1,7 ve 2024'te yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği bildirildi. 

Fitch, haziran ayında açıkladığı tahminlerinde küresel ekonominin 2022'de yüzde 2,9, 2023 

ve 2024'te yüzde 2,7'şer büyüyeceğini öngörmüştü. 

Euro Bölgesi ve ABD için resesyon beklentisi 

Raporda, Euro Bölgesi ve İngiltere'nin bu yılın sonlarında resesyona girmesinin, ABD'nin de 

2023 ortalarında hafif bir resesyon yaşamasının beklendiğine işaret edildi. 

ABD ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmininin yüzde 2,9'dan yüzde 1,7'ye çekildiği 

belirtilen raporda, ülkenin 2023 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 1,5'ten yüzde 0,5'e 

indirildiği aktarıldı. ABD'nin 2024 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 1,3'ten yüzde 1,7'ye 

çıkarıldığı bildirildi. 

Raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmininin yüzde 2,6'dan yüzde 

2,9'a çıkarıldığı kaydedildi. Daha önce 2023'te yüzde 2,1 büyümesi beklenen Euro Bölgesi 

ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0,1 daralmasının beklendiği belirtilen raporda, bölge 

ekonomisinin 2024 yılı büyüme tahmini ise yüzde 2,1'den yüzde 2,3'e çıkarıldı. 
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Çin ekonomisinin büyüme tahminleri de aşağı yönlü revize edildi 

Raporda, Çin ekonomisinin toparlanmasının ise Kovid-19 salgınına karşı uygulanan 

karantina önlemleri ve gayrimenkul sektöründeki çöküş nedeniyle sınırlandığı aktarıldı. 

Raporda, Çin ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 3,7'den yüzde 2,8'e 

düşürüldüğü, 2023 yılı beklentisinin de yüzde 5,3'ten yüzde 4,5'e çekildiği belirtildi. Çin 

ekonomisinin 2024 yılı büyüme tahmininin ise yüzde 5'ten yüzde 4,7'ye indirildiği kaydedildi. 

Türkiye'nin 2022 yılı büyüme tahmini yükseltildi 

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin 

güçlü tüketim ve ihracat artışıyla bu yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir şekilde büyüdüğü 

bildirildi. 

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,2, 2023 ve 2024'te yüzde 2,9'ar büyümesinin 

beklendiği kaydedildi. 

Fitch, haziran ayında yaptığı tahminlerde, Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,5, 2023'te yüzde 3 ve 

2024'te yüzde 2,9 büyüyeceğini öngörmüştü. 

Politika faizleri beklenenden çok daha hızlı artıyor 

Raporda, yüksek ve kalıcı enflasyonun yükselen kısa vadeli enflasyon beklentilerinin ve sıkı 

işgücü piyasalarının ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa 

Merkez Bankası'nın (AMB) son aylarda daha şahinleşmesine neden olduğu da aktarıldı. 

Politika faizlerinin beklenenden çok daha hızlı arttığı belirtilen raporda, Fed'in yıl sonuna 

kadar faiz oranını yüzde 4'e çıkarmasının 

ve 2023 boyunca orada tutmasının, AMB'nin yeniden finansman oranını aralık ayına kadar 

yüzde 2'ye yükseltmesinin ve BoE'nin faizi Şubat 2023'e kadar 3,25'e çıkarmasının 

beklendiği kaydedildi. 
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Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Geriledi 

Bloomberght 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı piyasa katılımcıları anketini 

yayımladı. Anket sonuçlarında enflasyon ve kur beklentilerinin gerilediği izlendi. Yıl sonu 

enflasyon beklentisi yüzde 70'in altına indi. 

Piyasa katılımcıları 12 ay sonrası enflasyon tahminini yüzde 36,74 seviyesine indirdi. Bir 

önceki anket döneminde bu beklenti yüzde 41,99 olmuştu. 

Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 70,60'tan yüzde 67,73 seviyesine geriledi. 

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,35'ten yüzde 

20,63 çekildi. 

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 19,65 TL 

olurken, bu anket döneminde 19,51 TL oldu. 

12 ay sonrası Döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 22,03 TL ve 22,07 

TL olarak gerçekleşti. 

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 

iken, bu anket döneminde yüzde 4,8 olarak olarak kaydedildi. 

GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket 

döneminde yüzde 4,5 olarak gerçekleşti. 
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