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Türkiye’de Kaynaklı Boru Fiyatları 40-50$/Mt Daha Arttı 

Steelorbis  

Türkiye’de kaynaklı boru fiyatları, sıcak sac fiyatlarında görülen artış nedeniyle yükselmeye 

devam etti. Ancak, yerel talep şimdiye dek ciddi bir iyileşme göstermezken, ihracat talebi 

oldukça güçlü kaldı. 

Türk boru üreticileri şu anda Temmuz üretimli teklif veriyor ve fiyatları geçtiğimiz iki haftalık 

süre içerisinde, iç piyasa için 40-50$/mt artışla 1.120-1.150$/mt fabrika çıkışı ve dış 

piyasalar için de 50$/mt artışla 1.140-1.160$/mt FOB aralığına yükseldi. SteelOrbis’e 

konuşan bir üretici, “Mevcut trendi takip ediyoruz ve verdiğimiz fiyatlar hala hammadde 

fiyatlarımızın altında yer alıyor. Bu da önümüzdeki üretimlerimizde fiyatlarımızı artırmak 

zorunda olduğumuz anlamına geliyor,” ifadelerini kullandı. Şu anda Türkiye’de resmi yerel 

sıcak sac fiyatları 1.200$/mt fabrika çıkışı seviyesine ulaşmış durumda. 

Başka bir üretici ise, “Çoğu piyasa oyuncusu mevcut durumdan memnun değil ve alıcıların 

yanı sıra satıcılar da oldukça temkinli davranıyor. Ülkenin ekonomik görünümünün oldukça 

belirsiz olduğu bu dönemde fiyatlar rekor seviyelerde yer alıyor ve herkes büyük bir risk 

altında,” şeklinde konuştu. 

** 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. 

 

Demir Cevheri Fiyatları Büyük Düşüşlerin Ardından Yükseldi, Talebin 

Artması Beklenmiyor 

Steelorbis 

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları bugün artarken, hükümetin emtia fiyatlarındaki ve 

spekülasyonlardaki keskin artışları önleme planlarını açıklamasıyla fiyatlar geçtiğimiz 

haftaya göre büyük düşüşler gösterdi. Piyasa kaynakları, piyasanın önümüzdeki hafta 
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istikrar kazanacağına inanıyor, ancak inşaat demiri piyasasındaki yavaşlamadan etkilenen 

demir cevheri talebi sınırlı kalabilir. 

%62 tenörlü demir cevheri fiyatları, 26 Mayıs’a kıyasla 9,9$/mt artış ve haftalık bazda 

20,8$/mt düşüşle 187,5$/mt CFR seviyesinde yer almaya başladı. SteelOrbis’in edindiği 

bilgilere göre, Brezilya çıkışlı %65 tenörlü cevher fiyatları ise haftalık bazda 25$/mt düşerek 

ve bugün 5,9$/mt artarak 220,5$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. 

%62 tenörlü düşük alümin içerikli 170.000 mt BRBF cevher bağlantısı 190,9$/mt CFR 

seviyesinden gerçekleşirken, aynı tonajda Pilbara cevheri Temmuz endeksinin 8,65$/mt 

üstünden satıldı. 

Bugün limanlarda altı adet bağlantı gerçekleştirildiği bildirildi. En büyük satış, %61,68 

tenörlü Jimblebar cevheri için Lanshan limanında teslim 1.278 RMB/mt (200$/mt) 

seviyesinden gerçekleşti. 

Söz konusu haftada, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, merkezi hükümetin emtia 

fiyatlarındaki hızlı artışı kontrol altına almak için önlemler alması nedeniyle önemli ölçüde 

düştü, bu da alıcıların ve satıcılar arasında temkinli beklentiler hakim olmasına neden oldu. 

Çin’in doğusunda yağış sezonunun yaklaşmasıyla çelik talebi zayıfladı, bu da demir cevheri 

fiyatlarının daha da düşmesine ve çelik üreticilerinin temkinli davranarak stok alımı yapmak 

istememesine neden olabilir. Demir cevheri teslimatlarının artması bekleniyor ve bu artış 

fiyatlar üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. 

Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %1,11 artarak 1.046,5 

RMB/mt (163,5$/mt) seviyesine yükselirken, fiyatlar 20 Mayıs’a kıyasla 96 RMB/mt (15$/mt) 

ya da %8,4 düşüş kaydetti. 

Bugün, 27 Mayıs tarihinde, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları 20 

Mayıs’a kıyasla 369 RMB/mt (58$/mt) ya da %7,1 düşüşle 4.817 RMB/mt (753$/mt) 

seviyesinde yer alırken, bir önceki satış gününe kıyasla %0,23 artış gösterdi. 
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Çin Emtiada Yükselişe Karşı Spekülatörleri Hedef Aldı 

BloombergHT 

Birçok sanayi metalinin en büyük kullanıcısı olan Çin emtiadaki yükselişi durdurmak için 

stok yapanları ve spekülatörleri hedef tahtasına koydu. 

Birçok ülke emtiadaki yükselişin etkileriyle mücadele için farklı stratejiler geliştirirken Çin 

çareyi spekülatör ve stokçularla mücadelede arıyor. 

Emtialardaki yükselişi dizginlemek için çalışmalarını hızlandıran ülkede yalan haberlerin 

yayılmasından aşırı spekülasyona kadar bir dizi eyleme ceza öngören düzenlemeler 

gündeme getirildi. 

 

Pazar günü önde gelen metal sektörü temsilcilerinin davet edildiği toplantıyı takiben 

açıklama yapan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Çin hükümetinin spot ve vadeli 

piyasadaki tekellere sıfır tolerans göstereceğini belirtti. 

Komisyonun bu açıklaması son dönemde küresel piyasalarda etkisini hissettiren emtia 

fiyatlarındaki yükselişe karşı Çin'in en sert tonlu açıklaması olarak kaydedildi. Çin'de demir 

cevheri, çelik, bakır ve alüminyum firmaları Pazar günü Çin'in 5 kamu kurumunun yetkilileri 

ile bir araya geldi. Küresel piyasalarda emtialardaki yükseliş enflasyonist endişeleri 

körüklemişti. Bloomberg Emtia Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 16 artış kaydederken, 

demir cevheri ve bakır gibi emtialarda rekor seviyeler kaydedilmişti. 
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Asyalı Tedarikçilerin Rekabetçi Sıcak Sac Fiyatları Türkiye’deki 

Beklentileri Düşürdü 

Steelorbis 

Türkiye piyasasında yerel ve düzenli bir şekilde satış yapan yabancı sıcak sac 

tedarikçilerinin genel fiyat beklentileri, Asya’dan gelen agresif teklifler nedeniyle bu hafta 

aşağı yönlü seyretti. Türk alıcılar, beklenen ihracat vergisi nedeniyle Çin’den gelen teklifleri 

kabul etmeye hazır olsa da, Hindistan’dan bazı alımlar yapıldı. 

Kaynaklara göre, üreticilerin ve tüccarların Türkiye’ye verdiği Hindistan çıkışlı sıcak sac 

teklifleri Temmuz-Ağustos sevkiyatlı olmak üzere 1.080-1.095$/mt CFR aralığında yer 

alıyor ve 10.000-15.000 mt’luk bağlantıların 1.075-1.080$/mt CFR bandından 

gerçekleştirildiği bildirildi. Bir tüccar, “Fiyat, Türkiye’deki yerel tekliflerin 100$/mt altında ve 

yakın sevkiyatlı olduğu için çok iyi seviyede,” dedi. Öte yandan, Çin’den, alıcının sıcak sac 

için açıklanacak ihracat vergisinin risklerini üstlenmesi koşuluyla 970$/mt CFR seviyesinden 

verilen teklifler daha da rekabetçi. Bir kaynak, “Bu seviyeden görüşmeler yapılıyor, ancak 

çok fazla alım olacağını sanmıyorum. Öncelikle Çin fiyatlarını daha fazla düşürebilir. 

Verginin yaklaşık %10 oranında olacağını düşünüyoruz, peki %20 ya da daha fazlaysa?” 

dedi. Bazı piyasa oyuncuları, fiyatlar beklenen vergiyi karşılayacak kadar düşerse Türk 

alıcıların Çin’den alım yapma isteklerinin artacağına inanıyor. 

Öte yandan, Hindistan’dan gelen agresif teklifler ve gerçekleşen satışlar, BDT’li sıcak sac 

satıcılarının beklentilerini düşürdü. Ukrayna merkezli Metinvest bu haftanın başında 

Temmuz üretimi için 1.120-1.130$/mt CFR Türkiye aralığını hedeflerken, şimdi hedef 

fiyatlarını küçük rulolar için 1.100$/mt CFR Türkiye seviyesine düşürdü. Düzenli olarak 

piyasada bulunmayan OMK da dahil olmak üzere Rus üreticilerin fiyatları 1.150-1.160$/mt 

CFR Türkiye aralığında yer alıyor, ancak tekliflerini yakın zamanda düşürmeleri bekleniyor. 

Türkiye yerel piyasasında ise ağırlıklı olarak Ekim ayı üretimli satış yapmak isteyen 

üreticilerin fiyat beklentileri de zayıfladı. Piyasa kaynakları gösterge tekliflerin haftalık 

10$/mt düşüşle genelde 1.150-1.180$/mt fabrika çıkışı aralığından ve az sayıda 1.200$/mt 
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fabrika çıkışı seviyesinden verildiğini belirtti. Bazı alıcılar bir üreticiden 1.220$/mt fabrika 

çıkışı seviyesinden teklif aldıklarını belirtirken, bu seviyenin önümüzdeki günlerde piyasada 

kabul edilmeyeceği düşünülüyor. 

AB’de Sıcak Sac Fiyatları Kısıtlı Arz Ve Güçlü Talep Sonucu Tekrar 

Yükseldi 

Steelorbis 

Geçtiğimiz hafta AB yerel sıcak sac piyasasında fiyatlar arzın kısıtlı olması ve güçlü talep 

sonucu yükselmeye devam etti. Bir hafta öncesine kıyasla yerel piyasada kabul görebilir 

fiyat aralığı ortalamada 60€/mt artarak 1.030-1.050€/mt fabrika çıkışı bandından 1.100-

1.150€/mt fabrika çıkışı aralığına yükseldi. 19 Mayıs tarihinde piyasa lideri ArcelorMittal 

sıcak sac fiyatlarını 50€/mt artışla 1.150€/mt fabrika çıkışı seviyesine getirmişti. 

SteelOrbis’in elde ettiği bilgilere göre, Avrupa’da başka bir üretici de fiyatlarını yukarı 

seviyeye taşıdı ve piyasa kaynakları ArcelorMittal’in bu hafta tekrar bir fiyat artışına 

gideceğini düşünüyor. 

Daha önce belirtildiği gibi, Avrupalı çelik üreticileri spot piyasaya çok fazla teklif vermekten 

kaçınıyor. Öte yandan distribütörler, satın aldıkları ürünün teslimatı fiyatların ciddi bir 

şekilde daha düşük olduğu, örneğin Eylül ayından itibaren, yapılabileceği için bu riski 

almaktan kaçınıyor. Öyle ki, Avrupa’nın çelik ithalatına uyguladığı koruyucu önlemleri 30 

Haziran tarihinden sonra devam ettirip etmeyeceği hala belli değil. Önlemlerin süresinin 

dolması veya gevşetilmesi, önümüzdeki ay yerel üreticiler üretimlerini artıracakları için 

piyasada arz fazlasına neden olabilir ve bu da fiyatların düşmesine yol açabilir. Ayrıca bazı 

piyasa oyuncuları Çin piyasasındaki düşüşlerden yola çıkarak piyasa görünümünün 

değişmesinden endişe ediyor. Bir tüccara göre önümüzdeki dönemde ithalat artabilir, çünkü 

“bazı tedarikçiler uzun teslim süresi olan Uzak Doğu çıkışlı sıcak sac almayı düşünüyor.” 

Yine de bazı piyasa oyuncuları ise, kısa vadede arz kısıntısının hafiflemesini beklemiyor ve 

bu yüzden iç piyasada fiyatların henüz zirve seviyesini görmediğini ifade ediyor. Şu ana 

birçok kaynakta Avrupa’ya verilen sıcak sac teklifleri ise minimum 1.080-1.100€/mt CFR 

aralığında yer alıyor.  
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Çin’in Sıcak Sac Üretimi Yüksek Fiyatlar Nedeniyle Nisan Ayında %8,2 

Arttı  

Steelorbis 

Çin’in sıcak sac üretimi bu yılın Nisan ayında, Mart ayında kaydedilene kıyasla %8,2 

artarak 16,15 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 

SteelOrbis’in verilerine göre, ülkenin sıcak sac üretimi bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık 

%18,1 artışla 61,22 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu artış, Ocak-Mart döneminde 

kaydedilen artışa kıyasla 2,1 puan daha hızlı oldu. 

Çin’in ortalama yerel sıcak sac fiyatları Nisan ayında, son kullanıcı talebinin iyi seyretmesi 

ve vadeli sıcak sac fiyatlarının artmasıyla birlikte 27 Nisan tarihinde en yüksek seviyesine 

ulaşarak 5.735 RMB/mt depo çıkışı seviyesinde kaydedildi. Söz konusu fiyat, 1 Nisan 

tarihinde kaydedilene kıyasla %6,5 arttı. 

Çin’in soğuk sac üretimi ise bu yılın ilk dört ayında yıllık %27,8 artarak 14,41 milyon mt 

seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artış, yılın ilk üç ayında kaydedilen artışa kıyasla 4,9 

puan daha yavaş oldu. 

 

CISA: Çin’de Çelik Fiyatları Sert Düşünün Ardından Mayıs Sonunda 

İstikrar Kazanacak  

Steelorbis 

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yayımlanan yeni rapora göre, Nisan ayında Çin’de 

çelik talebi çok iyi bir seyir göstermiş, bu seyirden olumlu etkilenen çelik fiyatları yükselişe 

geçmişti 

Ayrıca, iyi talep ve yüksek hammadde fiyatları sonucunda çelik fiyatları İşçi Bayramı tatili 

sonrasında hızlı bir artış kaydetmişti. Mayıs ayının ortasında en yüksek seviyesine ulaşan 

çelik fiyatları, merkezi hükümetin artan emtia fiyatlarını kontrol altına almak için aldığı 

önlemler nedeniyle sert düşüş yaşayacağına dair sinyaller vermişti. 
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CISA’nın yaptığı açıklamaya göre, Çin nihai mamul piyasasındaki oyuncuların dikkat etmesi 

gereken birkaç etken var. 

İlk olarak, nihai mamul stoklarında düşüş yaşandı. 20 Mayıs itibarıyla, Çin’de tüm büyük ve 

orta ölçekli işletmelerin toplam nihai mamul stokları, 10 Mayıs’a kıyasla 44.300 mt veya 

%0,3 düşüş göstererek 14,63 milyon mt oldu. 

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’na göre, bu yılın Nisan ayında Çin’de ham çelik ve nihai çelik 

üretimi sırasıyla yıllık %13,4 ve %12,5 artış göstererek 97,85 milyon mt ve 121,28 milyon 

mt seviyelerinde kaydedilmişti. Söz konusu dönemde, Çin’deki tüm çelik üreticilerinin 

ortalama günlük ham çelik üretimi, bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %7,5 artış 

göstererek 3,26 milyon mt seviyesinde yer almıştı. 

Son olarak, 30 Nisan tarihi itibarıyla, Çin Demir Cevheri Fiyat Endeksi (CIOPI) aylık %14,34 

ve yıllık %83,01 artışla 186,9$/mt seviyesinde yer almıştı. CIOPI, 19 Mayıs tarihi itibarıyla 

bu yılın başına kıyasla %32,29 artışla 211,05$/mt seviyesinde yer aldı. Demir cevheri 

fiyatlarındaki hızlı artış, nihai mamullerin fiyatlarını artırdı. 

1 Mayıs tarihi itibarıyla, çelik ürünlerine yönelik vergi iadesinin iptal edilmesinin birincil çelik 

ürünlerinin ve çelik ürünlerinin ihracatını sınırlandırması bekleniyor. Ancak, Çin’de yerel 

fiyatlardaki sert düşüşün ardından, ihracatçılar özellikle yassı mamul segmentinde olmak 

üzere ihracat piyasasında rekabetçi kalabildi. Emtia fiyatlarını kontrol altına almak için 

alınan önlemler nedeniyle Çin’de çelik fiyatlarının aşağı yönlü hareketin ardından Mayıs 

ayının sonunda istikrar kazanacağı düşünülüyor. 
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Fitch Küresel Çelik Fiyatlarına Yönelik Kısa Vadeli Tahminini Yükseltti 

Steelorbis 

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Solutions, arz ve talep arasındaki 

dengesizlik nedeniyle bu yılın ilk yarısında kısa vadeli küresel çelik fiyat tahminini bir önceki 

tahmini 660$/mt’a kıyasla 800$/mt seviyesine yükselttiğini açıkladı. 

Fitch’e göre, çelik fiyatları geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinden bu yana önemli ölçüde arttı 

ve şu anda fiyatlar ortalama 883$/mt seviyesinde yer alıyor. Kuruluş, yılın ikinci yarısı 

yaklaşırken bu artışın yatay bir seyre geçmesini bekliyor, ancak istikrarlı üretim seviyelerine 

rağmen talebin de yüksek olması nedeniyle fiyatlarda önemli bir düşüş beklenmiyor. 

Fitch ayrıca Avrupa’da çelik talebinin toparlanmasını bekliyor. Son kullanıcı sektörlerin 

karbon salımını azalmak için Avrupa’da üretilen çeliği tercih etmesini beklediklerini belirten 

kuruluş, “Önümüzdeki yıllarda tedarik zincirinin daha fazla yerelleştirilmesini bekliyoruz, bu 

da bölgenin batısındaki son kullanıcı sektörlerinin Çin’den yapılan ithalata kıyasla 

Avrupa’da üretilen çeliği daha fazla tüketmesini sağlayacak,” dedi. 

Uzun vadede ise Fitch, üretimin arttığı 2021 yılında toparlanan talebin sonrasında sabit 

kalacağını ve bunun sonucunda da küresel çelik fiyatlarının 2022 yılında önemli ölçüde 

düşeceğini öngörüyor. Fitch, gelecek yıl küresel çelik fiyatlarının ortalama 600$/mt ve 2023-

2025 yılları arasında 535$/mt seviyesinde yer alacağını tahmin ediyor. Açıklamada, “Çin’in 

çelik tüketimindeki artışın yavaşlaması ve küresel çelik piyasasında artan korumacılık 

önlemleri sonucu bundan etkilenen ülkelerde üretimin artması piyasayı zayıflatacak ve 

fiyatları orta vadede düşürecek,” ifadesine yer verildi. Fitch ayrıca, ekonominin 

dengelenmesiyle Çin’de yerel çelik talebinin 2022 yılında yavaşlayacağını, bu nedenle 

ülkede yerel çelik fiyatlarının düşerek küresel çelik fiyatlarını da düşüreceğini ifade etti. 

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Fitch Solutions, küresel çelik fiyatlarındaki son 

artışın kısa ömürlü olacağını ve çelik üretiminin yeniden başlamasıyla bu yılın ilk çeyreğinin 

sonuna doğru fiyatların düşeceğini belirtmişti.  
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Euro Bölgesi İmalat PMI Mayısta 62,8 Puana Çekildi 

Dünya 

IHS Markit tarafından açıklanan Euro Bölgesi İmalat PMI nisandaki 62,9 düzeyinden 

mayuısta 62,8 düzeyine yükseldi. 

Bu arada yeni sipariş büyümesi, anketin 23 yıllık tarihinde büyük ölçüde üretim artışını 

geride bırakarak Haziran 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. 

Tamamlanmamış siparişlerdeki birikme, Kasım 2002'den bu yana en yüksek düzeyine 

yükseldi ve bu durum, talebe göre mevcut üretimdeki artan eksikliğin altını çizdi. Diğer 

yandan, işletmeler görünümü gittikçe daha olumlu olarak görüyorlar ve gelecek yıla ilişkin 

iyimserliğin en parlak olduğunu düşünüyorlar. Bu durum aşı uygulamasının önümüzdeki 

aylarda COVID-19 kısıtlamalarının daha da gevşemesine izin vermesiyle bağlantılı olacak. 

Talebin güçlenmesi ve daha parlak görünüm, firmaları tekrar fazladan personel almaya 

yöneltti ve istihdam mayıs art üst üste 4 ayda da arttı. Bununla birlikte, istihdam yaratma 

oranı iki yıldan biraz daha kısa bir süre içinde en yüksek ikinci sırada kalsa da, açık iş 

pozisyonlarını doldurmada yaşanan zorluklar nedeniyle biraz azaldı. 

Fabrikalar ayrıca, yeni sipariş artışının art arda ikinci bir aydır biraz azaldığını, ancak anket 

tarihindeki en yüksek üçüncü sırada kaldığını ve üçüncü bir ay boyunca tamamlanmayan 

geri siparişlerde yeni bir rekor artış sağlayacak kadar güçlü olduğunu bildirdi. 

Firmalar mevcut stoktan gelen talebi giderek daha fazla karşıladıkça, mal stokları 2009'dan 

beri görülmeyen bir oranda düştü. 

IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, rekor düzeyde tedarik zinciri gecikmeleri ve 

özellikle yeniden işe alma açısından talebi karşılayacak kadar hızlı bir şekilde işletmeleri 

yeniden başlatmadaki zorluklar olmasaydı, büyümenin daha da güçlü olacağını söyledi. 

 

 


