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Çin Çıkışlı Çelik Boru Fiyatları Değişmedi 

Steelorbis 

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

teklifleri yatay seyrini sürdürdü. Şu sıralar Çinli tedarikçilerin ocak 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 

Geride kalan bir haftalık süre içerisinde Çin’de hava kirliliğiyle mücadele amaçlı alınan 

önlemler uygulamada olsa da talebin azaldığı çelik boru piyasasında fiyatlar yükselemedi. 

Piyasada temkinli bir hava olduğu gözleniyor. 

Bugün Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri kontrat fiyatları (2005) 3.476 

RMB/mt (496,6$/mt) seviyesinde yer alıyor. Bu rakam 11 Aralık tarihine kıyasla 61/mt 

(8,7$/mt) aşağıda.  

1$ = 6,997 RMB 

 

Şimdilik ABD‟de Hat Borusu Fiyatları Çoğunlukla Sabit  

Steelorbis 

Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, ABD yerel piyasasında spot API X-52 hat borusu 

fiyatları değişmedi ancak SteelOrbis’in görüştüğü piyasa kaynakları çelik üreticilerinin 

stoklarının tükendiğini ve bu durumun 2020 yılının ilk çeyreğinde fiyat artışına neden 

olabileceğini iletiyor. Şimdilik, Houston bölgesindeki çelik servis merkezleri stoklarını 

tüketmek ve Teksas’ın yıl sonunda elde kalan stoklar üzerinden uyguladığı vergiden muaf 

tutulabilmek için müşteri bazında indirim sunmaya başladı. Genel olarak, ABD’de çoğu hat 

borusu fiyatı değişmeyerek, 1.091-1.146$/mt fabrika çıkışını korudu. 

Diğer yandan, Meksika’dan ithal API X-52 hat borusu teklifleri haftalık bazda değişmeyerek 
1.025-1.102$/mt FOB Teksas aralığında seyrediyor 
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Brezilya Çıkışlı Sıcak Sac Fiyatları Değişmedi 

Steelorbis 

Brezilyalı çelik üreticileri Güney Amerika’ya verdikleri baz ticari kalite sıcak sac tekliflerinde 
pazarlıklara 560$/mt CFR seviyesinden başlıyor. Bu fiyat seviyesi son iki haftadır aynı. 

Ön veriler, kasım ayında 130.600 mt sıcak sac ihraç etmiş olan Brezilya’nın aralık ayı 
ihracatının daha az olacağını işaret ediyor. 

 

Türkiye Yerel Yassı Mamul Piyasasında Talep Halen Zayıf 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içersinde, Türkiye yerel yassı mamul piyasasında talep zayıf 
seyrini sürdürürken, fiyatlar yükselmeye devam etti. Tüccarlar, talebin yıl sonu sebebiyle 
oldukça düşük olduğunu ve fiyatların alıcılar tarafından kabul görmediğini, yine de üretici 
fiyatlarındaki artış sürdüğü için fiyatlarını yükseltmek zorunda kaldıklarını söyledi. Talebin 
yeni yıldan önce toparlanması beklenmiyor. 

Söz konusu dönemde, Türkiye yerel piyasasında sıcak sac, soğuk sac ve asitli sac fiyatları 
10$/mt arttı ve aşağıdaki seviyelerde yer alıyor. 

 Fiyat ($/mt) 

Ürün 

  

Ereğli Gebze  

   

2-12 mm sıcak sac 510-520 520-530 

   

1,5 mm sıcak sac 540-550 545-575 

   

2-12 mm sıcak rulo (yüksek tonajlı satışlar)  490-500 

   

3-12 mm asitlenmiş sıcak sac 560-570 580-600 

   

0,6 mm soğuk sac 630-640 640-650 

   

0,7-2 mm soğuk sac 600-620 610-630 
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ABD Sıcak Sac Vergilerini Revize Ediyor, Türkiye‟ye Vergi Gelebilir 

Steelorbis 
         
ABD Ticaret Bakanlığı, Japonya ve Güney Kore’den ithal sıcak saca uygulanan 
antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı. 

Nippon Steel ve Tokyo Steel dahil Japon ihracatçıların inceleme dönemi süresinde damping 
yapmadığına kanaat getiren bakanlık, Japon ihracatçılara sıfır damping marjı belirledi. 
Daha önce belirlenen damping marjları %2,06 ile %7,64 arasında değişiyordu. 

Güney Koreli üreticiler Hyundai Steel ve POSCO için ise damping marjlarının %5,44 
oranından %0,94’e indirilmesine karar verildi. 

Ayrıca, Çolakoğlu Metalurji, Ağır Haddecilik, Habaş, MMK Metalürji, Tosyalı, Gazi Metal ve 
Özkan Demir Çelik dahil Türk tedarikçiler için haziran ayında belirlenen sıfır damping 
marjının %2,55 seviyesine çıkarıldı. 

Bakanlık Erdemir’in inceleme dönemi boyunca ABD’ye sıcak sac sevkiyatı yapmadığına 
karar verdi. 

İnceleme dönemi Ekim 2017 ve Eylül 2018 tarihleri arasındaki süreyi kapsıyor. 

 

 

Euro Bölgesi 2019 Yılı Sonuna Yaklaşırken Halen Büyümede Zorlanıyor 

Bloomberght 

Euro Bölgesi özel sektörü 2019 yılı sonu yaklaşırken neredeyse hiç büyümüyor ve ticaret 
belirsizliklerinin imalat sektörünü oldukça olumsuz etkilediği bir yılı kapatmaya hazırlanıyor. 

IHS Markit'in açıkladığı Euro Bölgesi Bileşik Satın Alma yöneticileri Endeksi (PMI) Aralık 
ayında 50.6 ile beklentinin hafif altında kaldı. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin 
tahminlerinin medyanına göre, bu verinin 50.7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. 

PMI verisi, büyüme ve daralmanın sınırı olan 50 seviyesinin hafif üzerinde gerçekleşierek, 
özel sektörün yukarı yönde ivme kazanmakta zorluk çektiğini gösteriyor. 

Ekonomideki bu zorlu görünüm Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) geçen haftaki 
açıklamasında yansımasını buldu.AMB gelecek yıl için büyüme tahminini düşürdü. Ancak 
Christine Lagarde, başkan olarak ilk politika güncellemesinde, ekonominin istikrar 
kazanmaya başladığına ilişkin işaretler olduğunu ve aşağı yönlü risklerin bir miktar 
zayıfladığını kaydetti. 

Fransa'da, hizmet sektöründeki güçlü seyir, imalat sektörü ivmesinde görülen beklenmedik 
sert düşüş ile dengelenirken, Almanya'da sanayi kesimindeki daralma derinleşti. 
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Moody's 2020 Türkiye Değerlendirme Takvimini Açıkladı 

Bloomberght 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2020'de Türkiye'nin kredi notu ve 
görünümüne ilişkin muhtemel değerlendirme tarihlerini yayımladı. 

Moody's'in açıkladığı 2020 yılına ilişkin değerlendirme takviminde, Türkiye'nin kredi notu ve 
görünümünün gelecek yıl 5 Haziran ve 4 Aralık'ta değerlendirilebileceği bildirildi. 

Moody's'in reyting politikasında, derecelendirilen ülkelerin kredi notları ve görünümlerinin en 
az 6 ay aralıkla gözden geçirilmesi gerekiyor. 

Derecelendirme kuruluşlarının takviminde ülke kredi notu ve görünümlerine ilişkin tarih 
verilmesi, kesin olarak o tarihte açıklama yapılacağı anlamına gelmiyor. 

Moody's, en son 7 Aralık 2019'da Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin takvimde 
tarih belirtmesine karşın güncelleme yapmamıştı. 

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B1", kredi notu görünümünü ise "negatif" 
olarak değerlendiriyor. 

 

 

Dünya Bankası'ndan Gelişen Piyasalara “Yüksek Borç” Uyarısı 

Bloomberght 

Dünya Bankası gelişen piyasa ekonomileri için yarım yüzyılın en büyük, en hızlı ve en geniş 

çaplı borç artışının politika yapıcıların finansal şoklara karşı önlemleri hızlı bir şekilde 

artırmaları gerektiği anlamına geldiği uyarısında bulundu. 

Dünya Bankası'nın Perşembe günü yayınladığı raporuna göre bu ekonomilerdeki borçlar 

2018'de 55 trilyon dolar ile GSYİH'nin yüzde 170'i seviyesine yükseldi. Gelişen ekonomilerin 

toplam borç seviyesi sekiz yılda yüzde 54 arttı. Düşük gelir grubundaki ülkelerde borçlanma 

GSYİH'nin 2010'daki yüzde 48'inden yüzde 67'sine yükseldi. 

Kurum tarafından yapılan çalışma mevcut borç artışının 1970 yılından bu yana 

kaydedilen,tamamı çok düşük reel faizlerle başlayıp finansal krizlerle biten üç hızlı büyüme 

döneminden daha fazla olduğunu gösteriyor. Söz konusu dönemlerin tamamı 

gelişenpiyasalar için zayıflatıcı oldu. Raporunda hükümetlerin yeni borcun faydaları ve 

maliyetleri arasında doğru dengeyi bularak riski kontrol altına almaları gerektiği belirtildi. 

Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın raporla birlikte yaptığı açıklamasında “Hem kamu 

hem de özel sektör borcunun aynı anda birikmesi geçmişte özellikle kişi başına düşen 

GSYİH'nin ve yatırımların düşmesiyle sonuçlanan finansal krizlere yol açtı.” ifadesi yer aldı. 

Malpass, “Gelişen ekonomiler bütçe açığı, yabancı para cinsinden yüksek şirket borçları ve 

yüksek cari işlemler açığı nedeniyle son krizde olduğundan daha kırılgan.” dedi ve “Bu 
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mevcut şartların risk primlerindeki ani bir artışın bir finansal krize zemin hazırlayabileceği” 

anlamına geldiğini söyledi. 

Banka geçen ay gelişen piyasaların sert bir küresel gerilemeye on yıl önceki finans krizi 

öncesine kıyasla daha az hazırlıklı olduğu ve önlemlerini acilen artırmaları gerektiği 

uyarısında bulunmuştu. 

 

 


