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Türkiye’de Kaynaklı Boru Fiyatları Yine Arttı 

Steelorbis 

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Türkiye yerel kaynaklı boru piyasasında talep normal 

seviyelerde kalırken, fiyatlar 30-40$/mt arttı. SteelOrbis’e konuşan bir üretici, “Talebin ve 

yüksek hurda ile sıcak sac fiyatlarının desteğiyle, biz de fiyatlarımızı artırdık. Fiyatlar 

Pazartesi gününden beri artıyor ve önümüzdeki hafta daha da artacağını düşünüyoruz. 

Dolar-TL kurundaki dalgalanmalar ve ekonomideki belirsizlik, talebimizi kısıtlıyor. Durum 

böyle olmasaydı, 2020 üretimli tüm ürünlerimizi çoktan satmıştık,” ifadelerini kullandı. 

Bir başka üretici ise, “Şu anda birçok üretici gibi biz de Kasım ayı için teklif veriyoruz. 

Elimizde Ekim üretiminden de var fakat büyük tonajlar değil ve fiyatı da mevcut tekliflerin 

20$/mt üstünde,” şeklinde konuştu. 

Şu an yerel piyasada fiyatlar 580-590$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. 

İhracat tarafındaysa, fiyatlar son iki haftada 30$/mt artışla 550-570$/mt FOB aralığına 

yükseldi. Talep şu anda, özellikle AB’de iyi durumda görünüyor. SteelOrbis’e konuşan bir 

tüccar, “AB’de sıcak sac fiyatlarının artması bizim boru ihracat fiyatlarımızı destekledi ve 

talep şimdi daha iyi. Covid-19 önlemleri artık ithal ürünler için bir engel teşkil etmiyor ve 

alıcılar da ithalat yapmaya istekli. En azından Kasım ortasına kadar daha fazla satış 

yapmayı ve fiyatlarımızı yükseltmeyi düşünüyoruz,” ifadelerini kullandı. 

** 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. 
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Çin Çıkışlı Çelik Boru Teklifleri Değişmedi 

Steelorbis 

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

fiyatları yatay bir seyir izledi. Şu sıralar Çinli tedarikçilerin Kasım ayında sevk edilmek üzere 

ihracat piyasalarına verdikleri API 5L dikişsiz boru teklifleri 560-650$/mt FOB, API 5L 

kaynaklı boru teklifleri ise 515-545$/mt FOB aralığında yer almaya devam ediyor. 

 

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 530 0 

 

Söz konusu haftada, Çin'de çelik boruya yönelik talep aynı seviyelerde seyrederken, 

yükselen sıcak şerit fiyatları üretim maliyetini artırdı ve bu durum çelik boru üreticilerinin ve 

tüccarlarının gelecek döneme ilişkin beklentilerini destekledi. Ancak vadeli çelik 

fiyatlarındaki düşüş eğilimi çelik boru piyasasını olumsuz yönde etkiledi. 

Bugün Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları 2 Eylül tarihine kıyasla 

120 RMB/mt (17,5$/mt) veya %3,2 düşüşle 3.658 RMB/mt (535$/mt) seviyesinde yer 

alıyor.1$ = 6,8423 RMB 
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Türkiye’nin Sıcak Rulo İhracatı Ocak-Temmuz %17,6 Düştü 

Steelorbis 

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

Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %17,6 düşüş ve yıllık %5,3 artışla 253.506 

mt oldu. Bu ihracatın değeri Haziran ayına kıyasla %20,2 ve yıllık bazda %11,5 düşüşle 

108,4 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %17,6 düşerek 1,61 milyon 

mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %28,3 düşerek 736,86 milyon $ seviyesinde 

kaydedildi. 

Yılın ilk yedi ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık 

%14,18 düşüşle 578.682 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya'yı Türkiye’den 304.941 mt sıcak 

haddelenmiş rulo ithal eden Mısır takip etti. 

Türkiye'nin bu yılın ilk yedi ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca 

ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır: 

Ülke Miktar(mt)           

  
Ocak-

Temmuz 
2020 

Ocak-
Temmuz 

2019 

Yıllık 
değişim 

(%) 
Tem.20 Tem.19 

Yıllık 
değişim 

(%) 

İtalya 578.682 674.263 -14,18 37.332 50.767 -26,46 

Mısır 304.941 137.633 121,56 89.014 30.916 187,92 

İspanya 272.374 326.808 -16,66 46.264 28.825 60,5 

Bulgaristan 81.822 76.755 6,6 2.800 - - 

Belçika 67.176 102.111 -34,21 9.808 2.869 241,86 

Yunanistan 65.547 58.144 12,73 3.344 30.916 -89,18 

Portekiz 60.006 134.602 -55,42 6.299 31.817 -80,2 

Cezayir 35.356 37.559 -5,87 10.876 753 - 

Irak 30.712 13.769 123,05 8.318 4.104 102,68 

Fransa 19.880 17.256 15,21 - 3.464 - 
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Türkiye Spot Piyasasında Yassı Mamul Fiyatları Sıcak Sac Fiyatlarındaki 

Keskin Artışla Daha da Yükseldi 

Steelorbis 

Son iki haftada, Türkiye spot piyasasında yassı mamul fiyatları 20-30$/mt arttı ve talep de 

iyileşmeye devam etti. Piyasa kaynakları, talebin normal seviyelerde olduğunu fakat 

piyasadaki stokların hala yüksek seviyelerde yer aldığını söyledi. Bir tüccar, SteelOrbis’e 

yaptığı açıklamada, “Ülkedeki yüksek hurda ve sıcak sac fiyatları nedeniyle biz de 

fiyatlarımızı artırdık. Talep önceki aylarda olduğu kadar kötü değil, fakat stoklar yüksek 

seviyede ve bu da talebi sınırlıyor. Alıcılar istedikleri zaman istedikleri ürünü alabileceklerini 

bildikleri sürece, talep tamamen artmayacak,” şeklinde konuştu. SteelOrbis’e konuşan 

başka bir tüccar, “Dolar/TL kurunda görülen dalgalanmalar, ekonomik görünümdeki 

dengesizlik ve yüksek stoklar piyasa için büyük bir problem. Bunun sonucunda, biz de yassı 

mamul üreticileriyle aynı fiyatları veriyoruz. Artık fiyatlarımızı daha fazla artıramayacağımız 

için, stoklarımızı şu anda yenileyemeyiz. Alıcılar fiyatlarımıza baskı uyguluyor ve indirim 

bekliyor, fakat yassı mamul üreticileri fiyatlarını daha da artırabilir,” ifadelerini kullandı. 

Son iki haftada, Türkiye spot piyasasında sıcak sac ile asitli sac fiyatları 30$/mt ve soğuk 

sac fiyatları da 20$/mt arttı. 

Ürün 

Fiyat ($/mt) 

Ereğli Gebze 

2-12 mm sıcak sac 540-570 550-570 

1,5 mm sıcak sac 570-600 580-610 

3-12 mm asitlenmiş sıcak sac 580-600 590-610 

0,6 mm soğuk sac 650-660 650-670 

0,7-2 mm soğuk sac 610-620 610-630 
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Rus Severstal Ekim Ayı Üretimli İhracat İçin İlave Sıcak Sac Verecek 

Steelorbis 

Rusya merkezli Severstal, sıcak sac ihracat arzının tamamını satmasının ardından, yabancı 

müşterilere Ekim üretimli olmak üzere ilave 15.000-20.000 mt sıcak sac vermeye karar 

verdi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, mevcut teklif 510$/mt FOB Baltık Denizi 

seviyesinde. Bu durumun sebeplerinden biri, Rusya’da yerel müşterilerin, üreticilerin 

478$/mt (43.000 RUB/mt) CPT Moskova seviyesini kabul etmezken, ihracat kısmında 

fiyatların daha iyi olması. Diğer bir önemli sıcak sac üreticisi MMK, 467$/mt (42.000 

RUB/mt) CPT seviyesinden teklif verse de, bazı üreticiler, şirketin daha yüksek 

seviyelerden teklif verdiğini belirtti. 

Buna ek olarak, Severstal, haddeleme hattında planlanan onarım işlemleri nedeniyle Ekim 

üretimli arz arttığı için, slab satışlarına odaklandı. Sonuç olarak, Severstal son zamanlarda 

70.000 mt slabın tamamını AB’ye 425-435$/mt FOB aralığından sattı. 

Yerel para biriminde yerel fiyatlara %20 KDV dahildir. 

1$ = 75 RUB 

Arcelormittal, Avrupa İçin Sac Fiyatlarında Bir Artış Daha Açıkladı 

Kallanish 

Daha önce açıklanan fiyat artışı henüz anlaşmalarda tutmamış olmasına rağmen, 

ArcelorMittal’in Avrupa çapında yassı ürünler için yeni bir fiyat artışı açıkladığı ifade ediliyor. 

ArcelorMittal’in, Kasım teslimatı için sac fiyatlarını 20-30 €/ton (toplamda 35 $/ton civarı) 

daha yükselttiği; artışın boyutunun ülkeye ve ürüne göre değişiklik göstereceği 

vurgulanıyor. ArcelorMittal’in Almanya için HRC fiyatlarını alıcıya teslim 530 €/tona, CRC 

için alıcıya teslim 620 €/tona, HDG için alıcıya teslim 630 €/tona yükseltmeyi hedeflediği 

ifade ediliyor. Aynı şekilde İspanya için HRC fiyatını alıcıya teslim 510 €/ton, CRC için 600 

€/ton ve HDG için 610 €/ton; İtalya için ise sırasıyla alıcıya teslim, 490 €/ton, 570 €/ton ve 

580 €/ton hedeflediği bildiriliyor. 
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Bakan Pekcan: Hedefimiz Azerbaycan ile Serbest Ticaret Anlaşması 

İmzalamak 

BloombergHT 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan ile ticaret hacmini artırmayı amaçladıklarını 

belirterek, "Hedefimiz Azerbaycan ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamak." ifadelerini 

kullandı. 

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 

Türkiye'ye gelen Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi. 

Pekcan, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan'ın 

dost ve kardeş ülkeler olduğunu belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

İki ülke arasında 2019 yılında ikili ticaret hacminin 4,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, bu 

rakamın iki ülkenin gerçek potansiyelini yansıtmaktan uzak olduğunu belirten Pekcan, 

amaçlarının iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak olduğunu bildirdi. 

Türkiye ile Azerbaycan arasında 25 Şubat 2020'de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 

Toplantısı gerçekleştirildiğini ve bu toplantı vesilesiyle ikili ticaret hacmini artırma açısından 

oldukça önemli bir adım olan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın imzalandığını hatırlatan 

Pekcan, "Anlaşmanın iç onay sürecinin Azerbaycan'da tamamlanmış olduğunu 

memnuniyetle görüyoruz. Biz de iç onay sürecini Meclisimiz açılır açılmaz inşallah 

tamamlayacağız. Hedefimiz Azerbaycan ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamak." 

değerlendirmesinde bulundu. 

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'nin Orta Asya'ya 

ihracatında İran üzerinden yapılan taşımaların sekteye uğradığını, bu çerçevede Gürcistan-

Azerbaycan-Hazar güzergahının daha da önem kazandığını belirten Pekcan, bu hattın ve 

özellikle de demir yolunun ticarette çok daha aktif kullanılmasını arzu ettiklerini vurguladı. 

Pekcan, bu amaçla geçiş ücretlerinin azaltılmasına yönelik Azerbaycan makamları ile 

istişarelerin sürdüğünü kaydetti. 
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-Kadın girişimciliğine yönelik çalışmalar 

Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'nın kadın girişimcilik alanında yaptığı çalışmalara da 

değinen Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak "Kadın ve Genç Girişimci İhracat Daire 

Başkanlığı" adıyla özel birim kurduklarını, Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme 

Akademisi (Export Akademi) gibi birçok önemli programı hayata geçirdiklerini aktardı. 

Export Akademi Projesi'nin Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından 

oluşturulan Uluslararası Ticaret Merkezinin "SheTrades Outlook" platformunca mükemmel 

olarak nitelendirildiğine ve iyi uygulama örnekleri arasına alındığına dikkati çeken Pekcan, 

Azerbaycan ile bu konudaki tecrübeleri paylaşabileceklerini bildirdi. 

Pekcan, kadın kooperatiflerini güçlendirmek için yeni bir hibe destek programını 

başlattıklarını ve kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için projelere devam 

ettiklerini belirterek, "Kadın güçlenirse aile güçlenir, ekonomi güçlenir." ifadesini kullandı. 

Nahçıvan'ın ticari olanaklarının geliştirilmesi hususuna da büyük önem verdiklerini ve bu 

kapsamda özel çalışmalar yaptıklarını aktaran Pekcan, "Azerbaycan ile iş birliğimizden 

memnunuz. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile beraber çok daha güzel 

işlere, çok daha büyük ticaret hacmine imza atacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde 

bulundu. 

-"İki ülke arasında mevcut ticaret hacminin üzerinde potansiyel var" 

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova da iki ülke arasında mevcut ticaret hacminin 

üzerinde bir potansiyel olduğunu belirterek, karşılıklı iş birlikleri ve ortak çabayla mevcut 

ticaret hacmini artırmaya çalışacaklarını bildirdi. 

Gafarova, gerek Türkiye'de gerek Azerbaycan'da kadınlara önemli destekler verildiğine 

işaret ederek, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi yönünde Türkiye ile ortak çalışmalar 

yapabileceklerini bildirdi. 

Ulaştırma ve enerji projelerine de değinen Gafarova, şunları kaydetti: 
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"Biz bir millet, iki devletiz. İlişkilerimiz ortak dil, din, tarihe dayanıyor. Geleceğimizi de birlikte 

kuruyoruz. Türkiye-Azerbaycan ile büyük işler başarıyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru 

Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu gibi projeler 

bunlardan bazıları. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi, tüm Türk dünyasını birbirine 

bağlayacak bir demir yolu. İki kardeş ülkenin ortak çabalarıyla hayata geçirilen bu proje, 

Azerbaycan ve Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında bir ulaşım merkezi olma stratejik 

hedeflerinin önemli bir parçası. Bu stratejik hedefe bir an önce ulaşacağımıza eminim." 

 

Fitch Ratings Türk Ekonomisine İlişkin Büyüme Tahminini Yukarı Yönlü 

Güncelledi 

BloombergHT 

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings "Küresel Ekonomik Görünüm" 

raporunda Türkiye ekonomisinin 2020 için büyüme tahminini eksi yüzde 3,9’dan eksi yüzde 

3,2’ye revize etti 

Kredi derecelendirme kuruluşunun Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, küresel büyüme 

tahmininin bu yıl için eksi yüzde 4,6’dan eksi yüzde 4,4’e revize edildiği, yeni tip koronavirüs 

(Kovid-19) salgınından benzeri görülmemiş şekilde etkilenen ekonomik aktivitenin, tahmin 

edilenden daha iyi bir şekilde toparlandığı belirtildi. 

Fitch Ratings raporunda küresel ekonominin 2021 yılında yüzde 5,2, 2022 yılında ise yüzde 

3,6 seviyesinde büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü bildirildi. 

Raporda, 2020 yılı için, ABD ekonomisinin büyüme tahmininin eksi yüzde 5,6’dan eksi 

yüzde 4,6’ya, Çin ekonomisinin büyüme tahmininin ise yüzde 1,2’den yüzde 2,7’ye revize 

edildiği ifade edildi. 

Öte yandan raporda, Euro Bölgesi, Çin hariç gelişen piyasalar ve İngiltere için bu yıla dair 

büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği kaydedildi. 
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2020 yılı için Euro Bölgesi’nin büyüme tahmininin eksi yüzde 8’den eksi yüzde 9’a, Çin hariç 

gelişen piyasaların büyüme tahminin eksi yüzde 4,7’den eksi yüzde 5,7’ye revize edildiği 

belirtilen raporda, İngiltere’nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin ise eksi yüzde 9’dan eksi 

yüzde 11,5’e güncellendiği belirtildi. 

Raporda, Hindistan’ın bu yıla ilişkin büyüme tahminin de 5 puan düşürülerek eksi yüzde 

10,5’e revize edildiği kaydedildi. 

Türk ekonomisine ilişkin tahmin yukarı yönlü güncellendi 

Türkiye ekonomisinin 2020 için büyüme tahminin eksi yüzde 3,9’dan eksi yüzde 3,2’ye 

revize edildiği belirtilen raporda, bunun bu yılın üçüncü çeyreğinde iç talep ve ihracatta 

görülen beklentinin üzerindeki artışın yansıması olduğu kaydedildi. 

Fitch Ratings raporunda ayrıca Türkiye’de imalat sanayi satın alım yöneticileri endeksinin 

haziran ve ağustos aylarında güçlendiği, ağustos ayındaki hafif gerilemeye rağmen 50 

seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği, bunun da yeni sipariş, üretim ve tüketici 

talebindeki artışı yansıttığı belirtildi. 

Türkiye'ye ilişkin 2021 ve 2022 öngörülere de yer verilen raporda, Türkiye ekonomisinin 

2021 yılında yüzde 5, 2022 yılında ise yüzde 4,6 seviyesinde büyüme kaydetmesinin 

beklendiği kaydedildi. 

Raporda, Türkiye’de enflasyonun ise bu yıl sonunda yüzde 10,8, 2021 yılının sonunda 

yüzde 11, 2022 yılının sonunda ise yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği 

belirtildi. 

Büyüme tahminlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Fitch Ratings Baş Ekonomisti Brian 

Coulton, “Çin şimdiden salgın öncesindeki büyüme seviyesine erişmiş durumda. ABD, 

Fransa ve İngiltere’de perakende satışları şubat ayındaki seviyelerini geçmiş durumda. 

Fakat bunun sıkça bahsedilen V şeklinde bir toparlanma olacağı konusunda şüpheciyiz. 

Avrupa’nın önünde işsizlik şokları var. Şirketler sermaye yatırımlarını azaltıyor ve sosyal 

mesafe özel sektörün harcamalarını kısıtlıyor.” ifadelerini kullandı. 
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IMF Başkanı Georgıeva: Dünya Ekonomisinde Bazı Toparlanma İşaretleri 

Görüyoruz  

Bloomberght 

Georgieva, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Kovid-19 dönemi ve sonrasında 

kalkınmanın finansmanı konulu etkinlikte değerlendirmelerde bulundu 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

salgını nedeniyle zarar gören dünya ekonomisinde bazı toparlanma işaretleri olduğunu 

bildirdi. 

Konuşmasında küresel ekonomik görünüme odaklanan Georgieva, mayıs ayından bu yana 

gelen verilerin daha "az kasvetli" bir tablo çizdiğine işaret etti. 

-"Merkez bankaları mucizeler yarattı" 

Georgieva, "Dünya ekonomisinde bazı toparlanma işaretleri görüyoruz." ifadesini kullandı. 

Bazı gelişmiş ekonomilerin görünümünün tahmin edilenden daha az kötü olduğunu aktaran 

Georgieva, Çin'in beklenenden biraz daha hızlı toparlandığını kaydetti. 

Georgieva, politika müdahalelerinin dünya ekonomisini desteklediğini belirterek, "Buna 11 

trilyon dolarlık mali önlem dahil. Merkez bankaları büyük miktarlarda likidite enjekte etmek 

ve ulusal ekonomileri ile diğer ülkelerin ekonomilerini desteklemek için mucizeler yarattı." 

değerlendirmesinde bulundu. 

-Dünya ekonomisinde 12 trilyon dolarlık kayıp beklentisi 

IMF'nin de güçlü müdahalenin bir parçası olduğuna dikkati çeken Georgieva, fonun 

tarihinde 80'den fazla ülkeyi acil durum finansmanı ve düzenli kredi programları aracılığıyla 

hiç bu kadar hızlı bir şekilde desteklemediğini aktardı. 

Georgieva, ekonominin düzeldiğini görene kadar destek sağlamaya devam edeceklerini 

vurgulayarak, "Yalnızca kısmi ve düzensiz bir toparlanma öngörüyoruz. Dünya 
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ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl 12 trilyon dolar kaybedeceğini söyleyebileceğimiz bir 

noktadayız." ifadesini kullandı. 

Gelişmiş ekonomilerde desteğin sürdürülmesinin biraz daha kolay ve düşük faiz oranlarıyla 

daha karşılanabilir olduğunu aktaran Georgieva, gelişmekte olan ekonomiler ve daha zayıf 

temellere sahip yükselen piyasalar için finansmanın artırılması amacıyla birlikte çalışılması 

gerektiğini belirtti. 

 

MOODY'S: Petrol Fiyatları 2021'e Kadar 40-45 Dolar Arasında Kalacak 

Bloomberght 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2021'e kadar petrol fiyatlarının varil 

başına yaklaşık 40 ila 45 dolar arasında olacağını öngörüyor 

Moody's Investors Service tarafından hazırlanan rapora göre, mevcutta negatif pozisyonda 

olan küresel petrol ve gaz sektörü görünümü, Haziran 2021'e kadar beklenen iyileşmeye 

bağlı olarak durağan seyire geçecek. 

Entegre petrol ve gaz şirketleri, bu yılın ikinci çeyreğindeki toparlanma sonrasında rafine 

ürünlere yönelik artan talepten yararlanacak ancak talep geçen yıla kıyasla 2021'e kadar 

daha zayıf kalacak. 

Nisan-haziran döneminden sonra kısmen yükseliş trendine giren petrol fiyatları, 2021 yılına 

kadar varil başına yaklaşık 40 ila 45 dolar seviyesinde kalacak. 

Ekonomik toparlanmayla birlikte petrol fiyatları, varil başına Moody's'in 45-65 dolarlık orta 

vadeli fiyat aralığına yükselirse, petrol ve gaz sektörü görümünü de pozitif seyire geçecek. 

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dün yaptığı 

açıklamada, 2022 yılına yönelik ham petrol varil fiyatları öngörüsünü aşağı yönlü revize 

etmişti. 

Fitch, 2022 için 53 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı tahminini, 50 dolara indirmişti. 


