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Türkiye’de Kaynaklı Boru Fiyatları 20$/Mt Düştü
Steelorbis
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Türkiye’de kaynaklı boru üreticileri, hurda ve sıcak sac
fiyatlarının gerilemesinden kaynaklanan baskı sonucu fiyatlarını 20$/mt düşürmek zorunda
kaldı.
Türkiye yerel piyasasında kaynaklı boru fiyatları Şubat-Mart üretimli olmak üzere 800830$/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya başladı. Gerçek alıcıların ise pazarlıklarda
20$/mt indirim daha alabilecekleri ifade ediliyor. Alıcıların çoğu temkinli ve ülkede sıcak sac
ile hurda fiyatlarının gerilemesinden dolayı daha da düşük fiyat teklifleri bekliyor. Diğer
yandan üreticiler fiyatlardaki düşüşün devam edip etmeyeceği görmek istiyor ve bu yüzden
teklif vermekte çok acele etmiyor. Üreticilerden biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Kış
sezonundan sonra talebin önceki yıllarda olduğu gibi artmasını bekliyoruz ve fiyatlarımızda
alıcıların istedikleri gibi ciddi değişimlere gitmekte acele etmemeliyiz. Öncelikle sıcak sac
fiyatlarının gidişatını görmemiz gerekiyor, sonra da her zaman olduğu gibi hammadde
maliyetlerimizi kontrol etmeliyiz, ancak sonra fiyatlarımızı değiştirebiliriz. Alıcılar da piyasayı
incelemek istedikleri için alımlarını yavaşlattı,” dedi. Öte yandan üreticiler global piyasada
Corona önlemlerinden dolayı ciddi bir belirsizlik olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda Çin
tatilinden sonra fiyatlarda ve ticarette daha fazla netlik olabileceği düşünülüyor.
İhracat tarafında ise, geçen hafta Türkiye çıkışlı kaynaklı boru için fiyat sorguları olsa da
salgındaki gidişattan dolayı daha fazla karantina önlemleri olabileceği endişesiyle talep
toparlanamadı. Türkiye çıkışlı kaynaklı boru fiyatları üst sınırdan 20$/mt düştü ve 790810$/mt FOB aralığında yer almaya başladı.
** 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 Boru Fiyatları Yatay Seyretti
Steelorbis
3 Şubat tarihinde sona eren haftada, Çin’den dış piyasalara verilen ortalama çelik boru
fiyatları yatay seyretti. Şu sıralar Çinli tedarikçilerin Nisan ayında sevk edilmek üzere dış
piyasalara verdikleri kaynaklı boru teklifleri 630-670$/mt FOB aralığında yer alırken, API 5L
dikişsiz boru teklifleri 670-760$/mt FOB bandında yer aldı ve haftalık bazda değişmedi.
Ürün

Kalite

Ebat (Çap ve et
kalınlığı)

Fiyat ($/mt)
FOB

Haftalık
değişim ($/mt)

API 5L dikişsiz boru

Gr.B

2’’-6’’ Std

715

0

Dikişsiz muhafaza borusu

J55

3’’-8’’ Std

770

0

Dikişsiz boru

ST37

< 3’’ Std

1.015

0

Kaynaklı boru

Gr.B

2’’-6’’ Std

650

0

Söz konusu haftada, çoğu tüccar Çin Yeni Yılı tatili nedeniyle piyasadan çekildiği için çelik
boru talebi zayıf oldu. Çelik boru üreticileri bakım çalışmaları uyguladı. Ancak, nispeten
yüksek seviyelerde yer alan kütük ve demir cevheri fiyatları, çelik boru fiyatlarına destek
sağladı. Önümüzdeki hafta çelik boru fiyatlarının yatay seyretmesi bekleniyor.
3 Şubat tarihinde Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 27 Ocak
tarihine kıyasla 210 RMB/mt (32,5$/mt) veya %4,8 düşüşle 4.175 RMB/mt (645,6$/mt)
seviyesinde yer alıyor. 1$ = 6,4669 RMB

Türkiye’de Yassı Mamul Spot Fiyatlarında Yeni Düşüşler Görüldü
Steelorbis
Türkiye’de sıcak sac fiyatları düşmeye devam ederken, talep zayıf kaldı. Alıcılar, daha
büyük indirimler elde etmek için baskı uygulamayı sürdürürken, tedarikçiler düşük stoklar ve
malzeme bulunurluğu sıkıntısından destek bularak, keskin fiyat düşüşlerinin önüne
geçebildi. Birçok tüccar, hala Aralık üretimli olarak teslim edilmeyen siparişleri bulunduğunu
ve stok seviyelerinin en az Mart ayı ortasına kadar artmasının beklenmediğini aktarıyor.
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SteelOrbis’in görüştüğü bir tüccar, “Mevcut piyasa şartlarında, spot mamul stoklarını düşük
tutmak daha iyi, talep de çok düşük ve kimse üreticileri malzeme teslimatı konusunda
zorlamıyor,” şeklinde konuşurken, bir başka tüccar ise, “Üreticilerin fiyatlarında büyük bir
belirsizlik var ve Mayıs üretimli sıcak sac tekliflerinin düşük olması bekleniyor. Bu durumda,
alıcılar agresif davranıp düşük fiyatlar talep ediyor. Ancak tüccarların elinde yüksek fiyatlı
stoklar var ve stok bulunurluğu da sıkıntılı. Mevcut şartlarda tabii ki panikle yapılan satışlar
olabilir ancak çoğu tüccar şu an için beklemeyi tercih ediyor,” dedi.
Söz konusu süre zarfında spot piyasada sıcak sac ve asitli sac fiyatları 20$/mt gerilerken,
soğuk sac fiyatları sabit kaldı.
Fiyat ($/mt)
Ürün
Ereğli

Gebze

2-12 mm sıcak sac

780-810

790-810

1,5 mm sıcak sac

810-840

820-850

3-12 mm asitlenmiş sıcak sac 850-870

860-880

0,6 mm soğuk sac

1,030-1,040 1,030-1,050

0,7-2 mm soğuk sac

1,000-1,010 1,000-1,020
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Türkiye’de Sıcak Sac Fiyatları Belirsizliğini Koruyor
Steelorbis
Türkiye’de, yerel üreticilerin net teklifler vermekten kaçınması sonucu BDT merkezli
tedarikçiler de teklif vermeyince sıcak sac fiyatları belirsizliğini korudu. SteelOrbis’in
görüştüğü yerel sıcak sac alıcıları, üreticilerin Nisan ayı için satışlarını tamamladıklarını ve
satış yapmak için acele etmediklerini belirterek, doğrudan teklif yapmak yerine alıcılardan
karşı teklif vermelerini talep ettiklerini aktarıyor. Yine de, bazı müşterileri 770-780$/mt
fabrika çıkışı seviyesini kabul edilebilir bulurken, bazıları ise fiyatların 760$/mt fabrika çıkışı
seviyesine ulaşabileceğini düşünüyor. Benzer bir durum ihracatta da görülüyor, AB’ye
verilen Nisan-Mayıs sevkiyatlı en düşük teklif 750$/mt FOB seviyesinde yer aldı.
İthalat segmentinde, MMK’dan resmi bir teklif olmazken, NLMK’nın Mart üretimli ürünler için
745-750$/mt CFR aralığını hedeflediği bildiriliyor. Ukrayna’dan da net bir teklif gelmezken,
bazı müşterilerin fiyat fikirlerinin en fazla 720-740$/mt CFR olduğu aktarılıyor. Piyasada
hala Çin’den teklif duyuluyor. Bir alıcı, tüccarın teklifinin Mart sonu sevkiyatı için 680$/mt
CFR Türkiye olduğunu söyledi.

İtalya’da Sac Fiyatları Düşmeye Başladı
Kallanish
İtalya'da sıcak haddelenmiş sac arz geriliminin, ithal ürün alımlarının geri gelmesiyle
gevşemeye başladığı; bu arada, tam kapasitede olmayan bazı yerli üreticiler artık üretimi
artırmaya ve teslimat sürelerini kısaltmaya başladıkları belirtiliyor.
ArcelorMittal Italia’nın ayrıca Taranto'da üretimi artırmaya hazırlandığı, ancak bunun
etkisinin Mart ayına kadar piyasada hissedilemeyeceği rapor ediliyor. Ocak ayında,
Hindistan ve diğer Asya ülkelerinden ithal edilen bazı ürünlerin cfr 680-690 €/tondan
İtalya'ya satılırken, Çin çıkışlı sıcak sacın neredeyse 100 €/ton (120 $) daha ucuza satıldığı
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bildiriliyor. Kaynaklara göre mevcut ithalat tekliflerinin cfr 660-690 €/ton (798-834 $)
seviyesinde olduğu söyleniyor.
Yurt içi sıcak sac işlem değerlerinin mevcut durumda fabrika çıkışı 680-720 €/ton aralığında
olduğu kaydediliyor.

AB’de

Yerel

Sıcak

Sac

Fiyatları

Kötüleşen

Görünüme

Rağmen

Çoğunlukla Sabit Kaldı
Steelorbis
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, AB yerel piyasasında sıcak sac fiyatları 700-720€/mt
fabrika çıkışı aralığında yer almaya devam etti. Fakat fiyat aralığının üst sınırından yapılan
bağlantıların giderek azaldığı gözleniyor. Daha önce belirtildiği gibi, son zamanlarda alımlar
fiyatların düşebileceği beklentileri ve alıcıların hammadde ve çelik piyasalarında daha net
bir tablo görmek istemeleri sonucu yavaşladı. Öte yandan, geçtiğimiz hafta ArcelorMittal
yerel sıcak sac fiyatlarını 20€/mt artırarak 750€/mt fabrika çıkışı seviyesine getirdi. İtalyan
bir tedarikçi ise 760€/mt fabrika çıkışı seviyesini hedefliyordu. Avrupalı çelik üreticileri
piyasada üretimin kademeli olarak arttığına dair haberlerin duyulmasına rağmen, halen arz
daralmasından dolayı fiyat desteği görüyor. Örneğin Slovakya merkezli US Steel Košice 3
No’lu yüksek fırınını tekrar faaliyete soktu, ArcelorMittal Italia ise bu hafta 2 No’lu yüksek
fırınında tekrar üretime başladı. Piyasa kaynaklarına göre, ArcelorMittal Şubat ayının
ortasında Ghent, Belçika’daki yüksek fırınını da başlatmayı planlıyor.
Şu sıralar Avrupal çelik üreticileri aldıkları siparişlerden oldukça memnun. Kuzey Avrupa’da
ya ikinci çeyrek üretiminden kalan tonajları teklif ediyorlar yada tamamen dolular. İtalyan
çelik üreticileri ise Nisan-Mayıs üretimi için teklif veriyor.
Öte yandan, bazı kaynaklar Haziran ayı sonunda AB çelik koruma önlemlerinin sona erecek
olması göz önüne alındığında AB pazarında ithalat faaliyetlerinin artabileceğini düşünse de,
antidamping vergileri ve AB’nin çelik ithalatını koruma önlemi nedeniyle ithalat düşük
seviyelerde yer almaya devam etti. Ancak, SteelOrbis tarafından daha önce bildirildiği
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üzere, aralarında Almanya, İtalya ve Fransa’nın da bulunduğu 12 AB ülkesi, Corona
virüsünden dolayı henüz toparlanamayan çelik talebi nedeniyle Avrupa Komisyonu’ndan
mevcut önlemlerin süresini uzatmasını isterken, ihracat yapan ülkelerin stokları birikiyor. Bu
da, AB çelik sektörünü gelecekte riske atabilir. Avrupa Çelik Distribütörleri Birliği
EUROMETAL Ocak ayının sonunda Avrupa Komisyonu’na, koruma önlemlerinin revize
edilmesi, ancak komisyonun çelik pazarlarında son 18 aydır görülen fiyatlandırma
değişimini de göz önünde bulundurması gerektiğine dair bir mektup gönderdi. Kaynaklara
göre, geçtiğimiz hafta farklı kaynaklardan Güney Avrupa’ya verilen ithalat teklifleri, Nisan
ayının sonu-Mayıs ayında sevkiyatlı olmak üzere ortalama 5€/mt düşüşle 680-690€/mt CFR
seviyesine geriledi.

Türkiye’de ABD Çıkışlı Hurda 405$/Mt CFR Seviyesine İndi
Steelorbis
Türkiye’de deep sea hurda piyasası ara vermeksizin düşüşüne devam ederken, hafta sonu
gerçekleştirilen ABD çıkışlı bir bağlantı daha düşük seviyelere işaret etti.
SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Marmara merkezli bir üreticinin gerçekleştirdiği ABD
menşeli alımda HMS I/II 80:20 hurda 405$/mt CFR, değirmen hurdası 410$/mt CFR ve
bonus kalite hurda 415$/mt CFR seviyesinden işlem gördü. Bazı piyasa kaynakları
kargonun Şubat ayının sonunda sevk edileceğini iletirken, bu bilgi rapor yayınlanırken alıcı
veya satıcı tarafından teyit edilmemişti. Söz konusu bağlantıdan önce ABD’den
gerçekleştirilen son alımda HMS I/II 80:20 hurda 416$/mt CFR seviyesinden işlem
görmüştü.
Ayrıca, İzmir merkezli bir üreticinin Şubat ayının ortasında sevk edilmek üzere
Venezuela’dan HMS I/II 80:20 hurdayı 400$/mt CFR seviyesinden aldığı duyuldu. Piyasa
oyuncuları, Venezuela çıkışlı kargoların çoğu zaman gerçek piyasa fiyatının altından işlem
gördüğünü belirterek, bu bağlantının Türkiye ithal hurda piyasası açısından gösterge kabul
edilemeyeceğini iletti.
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Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, alıcılar halen birinci kalite hurda için daha
düşük fiyat arayışındalar. Bunun yanı sıra, ABD kanadından Türkiye’ye halen teklifler
olduğu duyulmakta. Piyasa kaynaklarından biri ABD’li satıcıların agresif olduğunu iletmekte.
Avrupa kanadında ise tedarikçiler fiyatların biraz daha düşmeye yeri olduğunu ifade etse
de, ABD kanadında kaydedilen kadar büyük bir düşüşün mümkün olup olmadığından emin
değiller. Bölgedeki piyasa kaynaklarından biri, “Bu konuda Avrupalı tedarikçilerin fiyatlarını
ne kadar koruyabilecekleri belirleyici olacak,” demekte. Diğer yandan, piyasanın bir kısmı,
deep sea hurda piyasasındaki aşağı yönlü seyrin fiyat seviyelerini Çin için cazip kabul
edilebilecek seviyelere yaklaştırdığı fikrinde. Hatta bazı oyuncular, fiyatların bu hızla inişe
devam etmesi halinde dip seviyenin Çinli alıcılar tarafından belirleneceğini dahi düşünüyor.
Buna rağmen, bazı Türk üreticiler bu konuda rahatlar ve Çin’e satışların bugünden yarına
yapılamayacağını düşünüyorlar.

ABD’nin Sıcak Sac İthalatı Aralık Ayında %35,8 Arttı
Steelorbis
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2020 yılının Aralık ayında
ABD’nin sıcak sac ithalatı Kasım ayına göre %35,8 artış ve bir önceki yılın Aralık ayına
kıyasla %0,2 düşüşle 148.356 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise Kasım ayında
kaydedilen 65,3 milyon $ ve 2019 yılının Aralık ayında kaydedilen 81,6 milyon $’a kıyasla
94,3 milyon $ oldu.
Aralık ayında, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Kasım ayında yapılan 56.347
mt ve 2019’un Aralık ayında yapılan 84.756 mt’a kıyasla 86.762 mt ithalat yapılan Kanada
oldu. Kanada’yı 30.105 mt ile Güney Kore, 18.622 mt ile Hollanda, 5.475 mt ile İsveç ve
2.638 mt ile Japonya takip etti.
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ABD'li Çelik İthalatçıları, Gümrük Vergilerinin Ve Kotaların Kaldırılmasını
İstiyor
Fastmarkets
Amerikan Metal Tedarik Zinciri Enstitüsü (AMSCI), Başkan Joe Biden'ı yerel maliyetleri
düşürmek ve Amerika Birleşik Devletleri'nin metal tedarik zincirindeki istihdamı artırmak
amacıyla çelik ve alüminyum tarifelerini kaldırmaya çağırıyor.
AMSCI Başkanı John Foster’ın, Başkan Biden'e yazdığı 1 Şubat Pazartesi tarihli mektupta,
ABD çelik ve alüminyum endüstrilerinin, çok sayıda korumacı politikadan yararlandığını
belirterek, bugünün merkezi olmayan küresel piyasasında bu tür önlemlerin"faydadan çok,
daha fazla ekonomik husumet, kafa karışıklığı ve maliyetli bürokratik mikro yönetimine
neden olduğunu" sözlerine eklediği kaydediliyor.
Foster’ın, "Tarifeler, birçok kişi pahasına bir kaç kişiyi koruyan bir politikadır" dediği
vurgulanıyor. Eski Başkan Donald Trump yönetiminin, 2018'de 232. Madde vergilerini ve
kotalarını uygulayarak çelik ithalatına % 25 ve alüminyum ithalatına %10 vergi koyduğu;.
Güney Kore ve Brezilya gibi bazı ülkelerin ise tarifelerden muaf tutulduğu ve bunun yerine
kotalara tabi oldukları ifade ediliyor.
AMSCI’ın, ABD hükümeti politikasının, geniş kapsamlı bir metal tedarik zincirinin
ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde yeni piyasa gelişmelerine adapte olması ve sadece bir
bölümünü kapsayacak şekilde uygulanmaması gerektiğini ileri sürdüğü kaydediliyor.

Körfez, Türkiye İle Ticaret Barışı Arıyor
Bloomberght
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan Türkiye ile ticaret ve güvenlik alanları
başta olmak üzere ilişkilerini iyileştirmek için yollar arıyor.
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin de müttefiki olan Katar ile bozulan
ilişkilerini bu yıl başında düzeltmiş, Katar ile seyahat ve ticaret yeniden başlamıştı.
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Bloomberg'e konuşan bir Türk yetkili, Birleşik Arap Emirlikleri ile ticarette engeli kaldırmak
için görüşmelerde bulunduklarını, pandemi nedeniyle iki ülke arasında askıya alınan tarifeli
uçuşların da bu kapsamda yeniden başlatıldığını söyledi.
Türkiye'yle bu ülkeler arasında Libya'daki savaş, Suriye meselesi, Mısır ve Irak konusunda
bazı görüş ayrılıkları bulunuyor, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faliyetleri de öne çıkan
konulardan bir tanesi.
İhracat pazarı görüşmelerde güçlü bir pazarlık alanı. 2019'da 8 milyar dolarlık karşılıklı
ticaretle BAE, Türkiye'nin Irak'tan sonra ikinci en büyük ticaret ortağı. Türkiye buraya değerli
taştan uçak parçalarına kadar birçok ürün ihraç ediyor.

AB, Birlik Dışından Seyahatlerde Kovid-19 Testi İsteyecek
Bloomberght
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, üçüncü ülkelerden AB'ye yapılacak tüm seyahatlerde
negatif Kovid-19 testi talep edilmesini kararlaştırdı
AB Konseyinden yapılan açıklamada, üye ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınıyla mücadele için seyahatlerdeki kısıtlamalar konusunda yeni bir tavsiye kararı
üzerinde anlaştığı bildirildi.
Buna göre üye ülkeler, AB dışından yapılacak zorunlu olan veya olmayan tüm seyahatlerde
en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu Kovid-19 testi talep edecek.
Nakliye ve sınır çalışanları ile denizciler bundan muaf tutulabilecek. Bu kişiler için hızlı
sonuç veren antijen testi yeterli olabilecek. Koronavirüsün türlerinden birinin tespit edildiği
üçüncü bir ülkeden AB'ye gelecek nakliye işçilerinin gelmeden önce hızlı antijen testi
yaptırması gerekebilecek.
AB ülkeleri buna ek olarak 14 güne kadar karantina ve ek Kovid-19 testi isteyebilecek.
Karantina ve ek test, özellikle Kovid-19'un türlerinin tespit edildiği ülkelerden gelenlerden
talep edilecek.
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AB'ye zorunlu olmayan seyahatlere yönelik kısıtlamaların hangi durumlarda kaldırılabileceği
de yeniden belirlendi.
Buna göre, bir ülkeye yönelik kısıtlamanın kaldırılması için son 14 günde yeni Kovid-19
vaka sayısının 100 bin kişide 25'ten az olması, son 7 günde 100 bin kişi başına en az 300
testin yapılmış olması, son 7 günde pozitif test sonucunun yüzde 4'ten az olması ve o
ülkede virüsün türlerinin tespit edilmemiş olması gerekecek. Bu verilerin Avrupa Hastalık
Önleme ve Koruma Merkezi tarafından onaylanmış olması istenecek.
AB, geçen yıl salgının başlamasının ardından çok sayıda ülkeye zorunlu olmayan
seyahatler için kısıtlama getirmişti. Daha sonra birkaç kez güncellenen listede şu an sadece
Güney Kore, Singapur, Tayland, Ruanda, Avustralya, Yeni Zelanda ve mütekabiliyete bağlı
olarak Çin bu kısıtlamalardan muaf tutuluyor.

Asya'da İmalat PMI Endeksleri Toparlanıyor
Kaynak Bloomberght
Asya'da imalat sanayi Ocak ayında birçok ülkede iyileşmeye devam etti, Çin'de ise
yavaşlama sinyalleri var
Tayvan'da IHS Markit imalat PMI Endeksi Aralik'taki 59.4 seviyesinden Ocak ayında 60.2'ye
yükselerek Nisan 2010'dan beri en yüksek seviyeye ulaştı. Güney Kore'de PMI Endeksi
52.9'dan 53.2'ye çıkarak Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Endekslerin
50'nin üzerinde değer alması sektörde büyümeye işaret ediyor.
Hindistan'da PMI 56.4'ten 57.7'ye çıkarak 6. ayda da büyümeye devam etti. Endonezya
PMI 51.3'ten 52.2'ye, Filipinler PMI 49.2'den 52.5'e yükseldi. Bazı ülkelerde ise gerileme
oldu. Japonya'da PMI 49.8'e düşerek yeniden daralma bölgesine girdi. Vietnam'da 51.7'den
51.3'e, Tayland'da da 49 ile Temmuz'dan beri en düşük seviyeye indi.
Çin'de dün açıklanan veriye göre Ocak ayında PMI 51.9'dan 51.3'e geriledi, imalat dışı
endeks de 55.7'den 52.4'e düştü.
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Bloomberg Economics Asya Ekonomisti Chang Shu Asya imalat sanayinin önümüzdeki
aylarda güçlü kalacağını öngördü.
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