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Çin Çıkışlı Boru Fiyatları Yatay Seyretti 

Steelorbis 

22 Temmuz tarihinde sona eren bir haftalık süre içerisinde, Çin’den dış piyasalara verilen 

ortalama çelik boru fiyatları yatay seyretti. Şu sıralar, Çinli tedarikçilerin Eylül ayında sevk 

etmek üzere API 5L dikişsiz boru için ihracat teklifleri 560-650$/mt FOB ve API 5L kaynaklı 

boru için ihracat teklifleri 505-535$/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 605 0 

Dikişsiz muhafaza 
borusu 

J55 3’’-8’’ Std 645 0 

Dikişsiz boru ST37 < 3’’ Std 865 0 

Kaynaklı boru Gr.B 2’’-6’’ Std 520 0 

 

Söz konusu haftada, boru talebi durgunken, artan hammadde fiyatları boru fiyatlarına güçlü 

bir destek sağladı. Son kullanıcı sektörler boru stok alımı yapmak istemedi, bu da piyasada 

olumsuz bir etki yaratacak. 

Bugün Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları 15 Temmuz tarihine 

kıyasla 36 RMB/mt (5,2$/mt) veya %1 artış göstererek 3.782 RMB/mt (543$/mt) 

seviyesinde yer alıyor.1$ = 6,9718 RMB 
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ABD Türkiye Çıkışlı Boru İncelemesine İlişkin Ön Kararını Açıkladı 

Steelorbis 

ABD Resmi Gazete’sinde yayımlanan duyuruya göre, ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye'den 

ithal kaynaklı boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön 

sonuçlarını açıkladı. 

1 Mayıs 2018 ile 30 Nisan 2019 arasındaki dönemi kapsayan inceleme sırasında, Türk boru 

üreticilerinin söz konusu ürünleri ABD iç piyasasında adil değerinin altında sattıkları tespit 

edildi. Buna göre, Bakanlık Borusan, Tosyalı, Erbosan ve diğer dokuz üretici/ithalatçı için 

ağırlıklı ortalama damping marjını %12,03 olarak hesapladı. 

Bakanlık ayrıca, Çınar Boru, Noksel Selik, Çayırova, Yücel, Yücelboru, Tosçelik Endüstrisi 

A.Ş., Tosyalı Ticaret ve Tosçelik Metal’in söz konusu dönemde ABD’ye değerlendirilebilir 

bir ihracat girişi yapmadığını belirledi. 

İncelemeye tabi söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 

7306.30.10.00, 7306.30.50.25, 7306.30.50.32, 7306.30.50.40, 7306.30.50.55, 

7306.30.50.85 ve 7306.30.50.90 kodları altında yer alıyor. 

 

Artan Hurda Fiyatları Ve Sınırlı Rekabet Türkiye’de Sıcak Sac Fiyatlarını 

Destekledi 

Steelorbis 

Türk sıcak sac üreticileri, artan hurda ve slab fiyatlarının desteğiyle yerel fiyatlarını daha da 

artırdı. BDT’li üreticiler piyasa dışında olduğundan ve Asya’daki satıcılar bölgesel satışlara 

odaklandığından, ithalat segmentinde rekabet sınırlı kaldı.  

Bu hafta Türk sıcak sac üreticileri haftalık yaklaşık 15-20$/mt artışla 460-465$/mt fabrika 

çıkışı bandını hedeflemeye başladı. Büyük alıcılardan gelen karşı teklifler 440-445$/mt 

fabrika çıkışı seviyesinde bildirildi, ancak herhangi bir bağlantı duyulmadı. Bazı alıcılara 
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göre, bazı üreticiler 20.000-30.000 mt sıcak sac tekliflerinde 460$/mt fabrika çıkışı 

seviyesinin biraz altı için bile indirim yapmak istemiyor. 

İthalat segmentine gelindiğinde ise, SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Ukrayna merkezli 

Metinvest küçük rulolar için 435$/mt CFR seviyesinden sıcak sac sattı. Üretici, bugünlerde 

daha kârlı olduğu için slab satışlarına yoğunlaşmak istiyor. Bu hafta üretici, 45.000 mt sıcak 

sacı 408-410$/mt CFR aralığından satarken, geçen hafta BDT en az 50.000 mt sıcak sacı 

400$/mt CFR seviyesinden satmıştı 

Rus üreticiler şu anda piyasa dışında. MMK kısa süre önce tesis 2500’ü yeniden faaliyete 

aldı. Üretici, üretim sürecini takip etmeyi ve ihracat piyasasından uzak durmayı tercih 

ediyor. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, NLMK Eylül ayı üretimi için teklif vermeyi 

beklerken, AB pazarına odaklanmak isteyen Severstal 440$/mt FOB Baltık Denizi 

seviyesinden teklif vermeye başladı. 

 

Avrupa Pazarında Sıcak Sac Fiyatları Hala Güçlü 

Steelorbis 

Avrupalı sıcak sac üreticileri yüksek hammadde maliyetleri ve düşük marjlar nedeniyle 

fiyatlarını artırmaya çalıştıklarından, yapılan bağlantılarda fiyatlar güçlü seyretti. Talep ise, 

distribütör ve servis merkezlerindeki yeterli stok seviyeleri ve otomotiv sektörü gibi büyük 

tüketim sektörlerindeki düşük kapasite kullanım oranları nedeniyle halen zayıf. Ancak 

üreticiler yaz tatilinden sonra ticaret faaliyetlerin artacağına inanıyor. Avrupa’nın koruyucu 

vergilerde 1 Temmuz'da yürürlüğe giren değişikliklerin ardından rekabetçi ithal tekliflerin 

bulunmaması da üreticilere destek sağlıyor. Sonuç olarak, Avrupalı alıcılar, daha kısa 

teslim süreleri nedeniyle yerel ürünleri satın almayı tercih ediyor. 

Bir kaynak, “Bazı tesisler henüz üretime yeniden başlamadığından, arz seviyesi çok yüksek 

değil,” dedi. Öte yandan, İtalyan yassı çelik üreticisi Arvedi elektrik ark ocağını değiştirmek 

için Temmuz ayının ortasından bu yana çalışmalar yürütüyor. 
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İtalya piyasasında sıcak sac alım fiyatları geçen haftanın sonuna kıyasla sabit kalarak 390-

400€/mt fabrika çıkışı aralığında, Avrupa’nın kuzeyinde de değişmeyerek 400-410€/mt 

fabrika çıkışı bandında yer aldı. Ancak alımların çoğu aralığın üst sınırından gerçekleşiyor. 

Avrupa’nın güneydeki ve kuzeyindeki resmi teklifler hala sırasıyla 400-420€/mt ve 440€/mt 

fabrika çıkışı seviyesinde yer alıyor. 

 

AB'ye Yapılan Yassı Ürün İhracatı Yüzde 19 Geriledi 

ÇİB-Dünya 

Demir-çelik ürünlerinde ABD ve AB'nin, Türkiye'ye yaptırım uygulaması sıcak, soğuk ve 

kaplamalı yassı sac üretimini ve ihracatım olumsuz etkiledi. Özellikle AB'nin, doğrudan 

Türkiye'yi hedef alması bu yılın ilk yarısında AB'ye yapılan yassı ürünler ihracatında yüzde 

19 kayıp yaşanmasına neden oldu. 

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, 2019'da ABD ve 

AB'nin yaptırımları Türkiye'nin yassı çelikte üretim ve ihracatını olumsuz etkilediğini söyledi. 

AB'de başta otomotiv olmak üzere talep ve üretimde yaşanan düşüşler ile yassı tüketiminin 

gerilemesi, ihracat taleplerinin azalmasına neden olduğunu vurgulayan Aslan, bu sorunlara 

COVID-19 salgının da eklenmesiyle sektörün üretim ve ihracat miktarında düşüşler 

yaşandığını ifade etti. Aslan, şöyle devam etti, "AB'nin, doğrudan Türkiye'yi hedef alan 

yaptırımları, bu yılın ilk yarısında AB'ye yapılan sıcak yassı ihracatında yüzde 25 

gerilemeye neden oldu. Yaptırım kapsamındaki yassı ürünlerde ise yüzde 19 oranında 

kayıp yaşandı. Yılın ikinci yarısında ise ilk yarıya göre nisbi bir gelişme yaşanacak ama bu 

önceki yıllara göre daha düşük seviyede gerçekleşecek." 

İhracat pazarlarındaki talep daralması üretimi düşürdü 

Avrupa Birliği'nde 2019 yılında başlayan talep daralması doğrudan ve dolaylı olarak Türkiye 

içindeki sıcak, soğuk ve kaplamalı yassı sac üretimini düşürdüğünü belirten Adnan Aslan, 

AB'ye yapılan doğrudan yassı ihracatları gibi dolaylı ihracatlar da (boru, makine) bundan 

etkilendiğini söyledi. AB'de yaşanan ekonomik daralma bölgeye ihracat yapan üreticilerin 
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başka pazarlara yönelmesine neden olduğunu dile getiren Aslan, "COVID-19 salgını ile 

piyasalar son üç ayda tamamen durma noktasına geldi. Bu süreçte Çin ve Vietnam 

dışındaki bütün ülkelerde yassı üretimi, ihracatı, ithalatı ve tüketimi olumsuz yönde 

etkilendi" diye konuştu. 

Sektörde son on yılın üretim, ithalat, ihracat ve tüketim rakamlarına bakıldığında 2017-2018 

yılları, diğer yıllara göre üretimin ve ihracatın en yüksek olduğu, buna karşın ithalatın ve 

tüketimin çok değişmediği bir dönem. 2019 yılı ise 2018'e göre ihracatın düştüğü ama diğer 

yıllara göre aynı kaldığını ifade eden Adnan Aslan, "2018'de ihracatın yüksek olma sebebi, 

özellikle Avrupa'da Ilva gibi tesislerin üretimi durdurması oldu. Ayrıca Avrupa Birliği'nin Çin, 

Rusya gibi ülkelere koyduğu kısıtlamaların sonucunda taleplerin Türk üreticilere kayması 

neticesinde üretim ve ihracatta artış sağlandı" dedi. 

Türkiye 2011 yılına kadar üretici ve net ithalatçı olarak yassı çelik ürünlerinde dünya 

piyasalarında etkili bir oyuncu değildi. 2011 yılından itibaren net ihracatçı durumuna geldi. 

2015'den itibaren ise etkili bir tedarikçi olarak dünya piyasalarında yerini aldı. Çin'i ayrı bir 

yere koyarsak, Çin dışında, Türkiye'nin rekabet ettiği ülkeler Rusya, Ukrayna, Hindistan, 

Güney Kore, Fransa, Almanya ve İtalya'dır. Bu ülkeler ile hem ihracat piyasalarında hem de 

Türkiye iç piyasasında rekabet ediliyor. 

"Toplam Üretimin Yüzde 50’si İhraç Ediliyor" 

Sıcak yassı ihracatı üreticiye göre değişmekle birlikte toplam tonajın yüzde 30'nun ihraç 

edildiği bilgisini veren Adnan Aslan, ihracatta ana pazarın ise AB ülkeleri olduğunu 

vurguladı. AB'den sonraki diğer önemli pazarların başında Kuzey Afrika ülkelerinin geldiğini 

ifade eden Aslan, azda olsa Uzak Doğu'dan da talepler geldiğini söyledi. ABD'nin ise 

yassıda sürekli ve önemli bir pazar durumuna gelemediğinin altını çizen Aslan, "Aynı 

şekilde Kanada ve Güney Amerika ülkeleri de geleneksel pazarlarımız olamadı. Soğuk ve 

kaplamalı saclarda ise toplam üretimin yaklaşık yüzde 50'si ihraç ediliyor. Soğuk sac ve 

kaplamalılarda AB ana ihracat pazarımız konumunda bulunuyor" diye konuştu. 
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US Steel ve Cliffs Sac Fiyatlarını Yükseltti 

Kallanish 

US Steel ve AK Steel’in, yassı ürün fiyatlarını hemen geçerli olmak üzere 40 $/short ton 

yükselttikleri bildiriliyor. 

Mevcut durumda sıcak haddelenmiş sac fiyatlarının fabrika çıkışı 460-480 $/st, soğuk 

haddelenmiş sacın ise fabrika çıkışı 560-580 $/st seviyesinde olduğu kaydediliyor. 

Artışın devam etmesi halinde, sıcak sac için taban seviyesinin 500 $/st eşiğine yeniden 

çıkacağı, bunun da bu hafta otomobil ve diğer büyük endüstrilerden gelen sürekli talep ile 

desteklendiği belirtiliyor. 

 

AB Kotaları, Daha Fazla Üründe Kritik Seviyelere Ulaştı 

Kallanish 

AB'nin yeni kotalarının Temmuz ayının başından itibaren kullanıma sunulduğu, ancak 

Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan resmi veri hesaplama sistemine göre bazı özel 

kotaların hâlihazırda kritik bir seviyeye ulaştığı bildiriliyor. 

Beklendiği gibi, Türkiye menşeli inşaat demiri ithalatçılarının Eylül sonuna kadar geçerli 

olan kotaların neredeyse tümünü hızla tükettikleri ve benzer şekilde, Rusya çıkışlı 

filmaşinde ithalatında mevcut 80.000 tonu aşkın kotanın neredeyse tamamen kullanıldığı 

kaydediliyor. 

Yassı ürünlerde, organik kaplamalı levha ithalatında, özellikle Türkiye’den ithalata ayrılan 

kotaların yanı sıra “diğer ülkeler” bölümü için tahsis edilen kotaların çoğunun kullanıldığı 

aktarılıyor. Buna Hindistan, Güney Kore, Tayvan, Türkiye ve Makedonya'dan yapılan 

ithalatın dahil olmadığı vurgulanıyor. 

Otomotiv sektöründeki yavaşlamaya rağmen, özellikle otomotiv sektörü için Çin menşeli 

sıcak daldırma galvanizli sac 4b alt grubunda bulunan 134.000 tondan fazla kotanın 
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neredeyse tamamının kullanıldığı ve son olarak, soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı 

ürünlere yönelik “diğer ülkeler” tahsisinin de tamamen kullanıldığı; buna Güney Kore, 

Tayvan, Hindistan, ABD, Türkiye, Malezya ve Vietnam'dan gelenler hariç tüm ithalatın dâhil 

olduğu ifade ediliyor. 

 

CISA: Çin’in Çelik Talebindeki Artış Yağışlar Nedeniyle Sınırlanacak 

Steelorbis 

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yayımlanan bir rapora göre, ülkede son kullanıcı 

sektörlerde üretim ve inşaatların yeniden başlamasının ardından çelik talebi Haziran ayında 

arttı ve bu durum fiyatları yükseltti. Öte yandan, Çin’in nihai mamul piyasasındaki 

oyuncuların dikkat etmesi gereken bazı unsurlar var. CISA’ya göre Temmuz ayında ve 

Ağustos ayının başında, yağışlı hava koşulları nedeniyle talep çok fazla artmayacak. 

İlk olarak, nihai mamul stokları arttı. 10 Temmuz itibarıyla, Çin’de nihai mamul stokları bu 

yılın başına kıyasla 5,67 milyon mt veya %83,1 artışla 12,48 milyon mt olurken, 30 

Haziran’a kıyasla 330.000 mt veya %2,7 artış göstererek çelik fiyatları üzerinde olumsuz bir 

etki bıraktı. 

İkincisi, 1-10 Temmuz döneminde Çin’de CISA üyesi çelik üreticilerinin günlük ortalama 

ham çelik üretimi, hala yüksek bir seviyede olarak 2,13 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 

Bu durum, gelecekte çelik endüstrisinin tedarik zincirinin tümünü olumsuz etkileyecek. 

Son olarak ise, Çin Demir Cevheri Fiyat Endeksi 16 Temmuz itibarıyla bu yılın başına 

kıyasla %21,21 artışla 109,72$/mt seviyesinde olurken, Çin Çelik Fiyat Endeksi söz konusu 

dönemde %1,66 düşüş gösterdi. Yüksek demir cevheri fiyatları, çelik üreticilerinin kârlılığını 

önemli oranda düşürdü. 

Uluslararası piyasada çelik talebi, Çin’in çelik ihracatını olumsuz etkilemeye devam edecek 

olan Covid-19 salgınının henüz ABD ve dünyanın diğer bölgelerinde kontrol altına 

alınamaması nedeniyle düşük seviyelerde. 
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CISA’ya göre Çin’in nihai mamul fiyatları, Çin’in bazı bölgelerinde çelik talebinin düşmesine 

yol açan yoğun seller nedeniyle, Temmuz-Ağustos başı dönemde muhtemelen belirli bir 

aralıkta dalgalanacak. 

 

EURO Bölgesı'nde Toparlanma Beklenenden Daha Güçlü 

Bloomberght 

Euro Bölgesi, Almanya ve Fransa'dan alınan satın alma yöneticileri endeksleri 

toparlanmanın beklenenden daha iyi seviyelerde gerçekleştiğini gösterdi. 

Euro Bölgesi ekonomisi Temmuz ayında beş aydan bu yana ilk kez gelişme kaydetti. 

IHS Markit tarafından yayımlanan verilere göre, Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi 

(PMI) hizmet ve imalat sektörlerinin ikisinde de gelişme kaydedilmesi ile iki yıldan daha 

fazla bir sürenin en yüksek seviyesine yükseldi. 

Bölgede hizmet sektörü PMI,’ı 51 olan beklentilere karşın 55.1, imalat sektörü satın alma 

yöneticileri endeksi ise 50.1 olan beklentilere karşın 51.1 düzeyine yükseldi. 

Almanya koronavirüs pandemisi ile mücadelesinde bir aşama daha kaydetti ve temel 

aktivite göstergesi beş aydan bu yana ilk kez yükseldi. 

IHS Markit tarafından açıklanan verilere göre bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 

Haziran ayındaki 47 seviyesinden 55.5’e yükseldi. Bu veri ekonoımistlerin tahminlerinin ve 

eşik değer olan 50 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. 

Markit raporuna göre, Temmuz ayındaki toparlanma hizmet sektörü öncülüğünde 

gerçekleşti, imalat tarafında ise ihracatta hafif artış yaşandı. Buna rağmen, 30 imalatçı 

tarafından sağlanan verilere göre fabrika istihdamı düştü. 

Fransa ekonomisi de Temmuz ayında üçüncü çeyrekte virüs kaynaklı daralmanın ardından 

beklenenden daha iyi toparlanma kaydetti. 
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Haziran ayında imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi 53 olan beklentilere karşın 52 

düzeyinde gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI verisi ise 52.4’lük beklentimnin üzerine çıkarak 

57.8 düzeyine çıktı. 

Aynı zamanda talep ihracattaki düşüşün devam etmesine rağmen yurt içi satışlar 

öncülüğünde güçlendi. 

Birleşik Krallık'ta Temmuz ayı öncü imalat PMI endeksi, 52 seviyesindeki beklentilere karşın 

53.6 düzeyinde gerçekleşti. 

Bileşik PMI ise 57.1 seviyesine çıktı. 

Endekste 50 eşik değerinin üzeri genişlemeye altı ise daralmaya işaret ediyor. 

 

 


