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Çin’den Dış Pazarlara Verilen Çelik Boru Fiyatları Yatay Seyrediyor  

Steelorbis 

12 Şubat tarihinde sona eren haftada, Çin’den dış piyasalara verilen ortalama çelik boru 
teklifleri yatay seyretti. Şu sıralar Çinli tedarikçilerin Mart 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 

 

Söz konusu haftada, Corona virüsü salgını nedeniyle çelik boruya olan talep zayıfladı. 

Çoğu piyasa oyuncusu fiyat teklifi vermeye başlarken, bazı son kullanıcıların henüz üretime 
yeniden başlamadığı görüldü. 

Bugün Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 5 Şubat tarihine kıyasla 
107 RMB/mt (15,3$/mt) artışla 3.404 RMB/mt (488$/mt) seviyesinde yer alıyor.1$ = 6,972 
RMB 

 

Türkiye’de Zayıflayan İthal Sıcak Sac Fiyatları Güçlenen Hurda Sayesinde 

Toparlanabilir 

Steelorbis 
         
Türkiye’de bu hafta talebin sınırlı kalması nedeniyle, başta ithal teklifler olmak üzere sıcak 
sac fiyatlarının düştüğü belirtiliyor. Ancak, hurda piyasasındaki artışın bu durumu 
değiştirebileceği düşünülüyor. 
İthalat tarafında, Ukraynalı Metinvest, tekliflerini önceki haftaya oranla 5-10$/mt düşürerek 
485$/mt CFR seviyesine indirirken, karşı tekliflerin 475-477$/mt CFR seviyesinde olduğu 
öğrenildi. Rus NLMK’nın ise nihayet 490-495$/mt CFR seviyesinden Mart üretimli teklif 
vermeye başladığı, Şubat üretimli malzemenin ise geçtiğimiz ay sonunda 500$/mt CFR 
seviyesinin üzerinde satıldığı bildiriliyor. Ancak NLMK’nın artan hurda fiyatları ve ihracata 
verdiği sıcak sac tonajının sınırlı olması nedeniyle tekliflerini yukarı yönlü güncelleyebileceği 
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belirtiliyor. Asya piyasalarından Türkiye’ye verilen herhangi bir yeni teklif bulunmazken, 
Akdeniz bölgesinde Çin’den 480-490$/mt CFR teklif verildiği duyuldu. 

Türkiye yerel sıcak sac piyasasında fiyatlar şu anda 490-500$/mt fabrika çıkışı aralığında 
yer alırken, bu haftanın başında karşı tekliflerin bu aralığın 5-10$/mt altında olduğu duyuldu. 
Üreticiler talebin zayıf olduğunu ve alıcıların fiyat baskısı olduğunu belirtiyor. Öte yandan, 
hurda fiyatlarındaki artışa rağmen piyasa kaynakları sıcak sac fiyatlarında belirgin bir artış 
beklemiyor. Tüccarlardan biri, “Fiyat düşüşünü durdurabiliriz. Fakat ihracata satış 
yapamayan üreticiler iç piyasalarına kabul görebilir fiyatlar vermek zorunda oldukları için 
fiyatlarda büyük artışlar beklemiyorum,” dedi. 

Türkiye'nin sıcak sac ihracat fiyatları 485-490$/mt FOB aralığında yer alıyor. İtalya’ya 
475$/mt FOB seviyesinden 20.000 mt sıcak sac satışı yapıldığı ile ilgili duyumlar alınsa da 
bu doğrulanamadı. Çoğu piyasa kaynağı ise İtalya’nın karşı teklifleri 470$/mt FOB 
seviyesinin altında yer aldığından bu fiyat seviyesinin satıcı için iyi olduğu konusunda hem 
fikir. 

 

OYAK Maden Metalurji’nin Net Karı 2019 Yılında Düştü 

Steelorbis 
         
Entegre çelik üreticisi OYAK Maden Metalürji Grubu, 2018 yılında kaydedilen 5,6 milyar 
TRY net kara kıyasla, 2019 yılında 3,32 milyar TRY (584,98 milyon $) net kar açıkladı. Aynı 
dönemde şirketin satış geliri yıllık %1,7 artışla 27,46 milyar TRY (4,84 milyar $) seviyesinde 
yer aldı. 2019 yılında, şirketin çelik satışlarından elde edilen net geliri ise 2018 yılında 
kaydedilen 7,81 milyar TRY’ye kıyasla 4,38 milyar (772,25 milyon $) seviyesinde kaydedildi. 
2019 yılında, şirketin ham çelik üretimi yıllık %6 düşüşle 8,61 milyon mt olurken, bu miktarın 
3,07 milyon mt kadarı yıllık %9 düşüşle Ereğli biriminde, 5,54 milyon mt kadarı ise yıllık %4 
düşüşle İskenderun biriminde üretildi. 

Aynı dönemde, şirketin yassı çelik üretimi yıllık %6,3 düşüşle 7,26 milyon mt olurken, uzun 
çelik üretimi yıllık %4,7 artışla 1,03 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte aynı 
dönemde şirketin yassı çelik satışları yıllık %3,1 düşüşle 7,25 milyon mt olurken, uzun çelik 
satışları yıllık %15 artışla 1,06 milyon mt seviyesinde yer aldı. 

Söz konusu dönemde, şirketin çelik ihracatı 1,5 milyon mt’u yassı çelik ve 219.000 mt’u 
uzun çelik olmak üzere toplam 1,72 milyon mt olup, toplam satışların %21’ini oluşturdu. 
2019 yılında, şirket 52 ülkeye yassı çelik ihraç ederken, 23 ülkeye uzun ürün ihracatı 
gerçekleştirdi. 

 

Hedef Ülke’ Meksika İle Sta’ya İmza Atma Yakın 

Dünya 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos'ta Meksika Ekonomi Bakanı Graciela Marquez ile 
yaptığı görüşmeleri basınla paylaştı. Pekcan, Meksika ile AB arasındaki serbest ticaret 
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anlaşmasına paralel olarak Türkiye ve Meksika arasında Serbest Ticaret Anlaşması 
imzalanması yönünde görüşmelerde ilerleme sağlandığını söyledi. Meksika, Türkiye’nin 
“hedef ülkeler”i arasında yer alıyor. Türkiye’nin bu ülkeye ihracatı 668.2 milyon dolar, 
ithalatı ise 743.1 milyon dolar. Bu arada nisan ayında Mexico City’de Türk İhraç Ürünleri 
Fuarı düzenlenmesi için hazırlık yapıldığı kaydedildi. AB-Meksika serbest ticaret anlaşması 
nedeniyle zaman zaman trafik sapması yapılarak Türkiye’ye bu ülkeden gümrüksüz mal 
girişi olabildiğini aktaran Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos toplantıları sırasında 
Meksika Ekonomi Bakanı Graciela Marquez ile bir görüşme yaptıklarını bildirdi. 

Bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Pekcan, Türkiye’nin Meksika’ya iki ülkenin de 
hassas olduğu ürünlerin dikkate alınacağı bir STA yapılabileceği yönündeki görüşünü 
muhatap bakana ilettiğini belirtti. Pekcan, “Bizim Meksikalı bakan ile görüşmemizde, iki 
ülkenin de hassas olduğu, hariç tutacağımız ürünler olabilir. Ancak, ‘STA görüşmelerine 
başlayalım, yani bizim için önemli olan o’ dedim. Hassasiyetleri dikkate alarak STA 
imzalamak mümkün ve Avrupa Birliği üzerinden de trafik sapması olmasın istiyoruz” dedi. 

Meksika, Türkiye’nin “hedef ülkeler” arasında bulunuyor. Türkiye’nin bu ülkeye ihracatı 
668.2 milyon dolar, ithalatı ise 743.1 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. 

Meksika’da Türk Günü düzenlenecek 

Meksika ile görüşmelerin sürmesini istediklerini de belirten Pekcan, Bakan Marquez’e, 
TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı olduğundan bahsetmesi üzerine Bakan Marquez’in 
Meksika’da bir Türk Günü organize etmeyi önerdiğini; Meksika’nın 32 ayrı bölgesinden 
alıcılarla Türk iş insanlarının bir araya getirilmesini planladıklarını bildirdi. Pekcan, Türkiye-
Meksika Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının da yapılmasını kararlaştırdıklarını 
açıkladı. 

Öte yandan, nisan ayında Meksixo City’de Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlenmesi için 
hazırlık yapıldığı kaydedildi. Bu ülkeye tarım, petrol, plastik, kauçuk, tekstil-konfeksiyon, 
demir-çelik, iklimlendirme, elektronik, otomotiv, deniz taşıtları, mobilya sektörlerinde ihracat 
potansiyeli olduğu belirtildi. 

G. Kore’ye gıda ihracatının artırılması gündemde 

Güney Kore ile yapılan STA sonrasında Türkiye aleyhine dengenin iyileştirilmesi 
kapsamında yapılan görüşmelerde başarı sağlandığını bildiren Pekcan, Güney Kore’nin 
ithalat ajansı KOIMA ile TİM heyetlerinin görüşeceğini, Türkiye’den ihraç edilebilecek 
ürünlerin belirleneceğini söyledi. Güney 

Kore’ye gıda ihracatının artırılması için de olumlu bir süreç görüldüğünü belirten Pekcan, 
analiz süreçlerinin kısaltılması, Türk firmaların Kore’deki gıda fuarına indirimli ücretle 
katılması gibi pozitif gelişmeler olduğunu aktardı. 

Pekcan, Endonezya ile Jakarta’nın taşınması projesinde müteahhitlik hizmetleri yönünde bir 
girişim başlattıklarını da bildirdi. 

Ayrıca Pekcan, AB ile bazı ürünlerde STA yapmış olan Cezayir’in Türkiye ile STA 
anlaşmasına sıcak baktığını söyledi. 
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MPI: Çin’in Çelik Tüketimi Corona Virüsü Nedeniyle 2020’de Azalacak 

Steelorbis 
         
Çin Metalürji Sanayi Planlama ve Araştırma Enstitüsü (MPI) tarafından yapılan bir tahmine 
göre, Corona virüsü yeterli tıbbi malzeme ile etkili bir şekilde önlenebilir ve kontrol 
edilebilirse, Çin’in ekonomik büyümesi 2020 yılında %5,9’a ulaşacak. Eğer etki devam 
ederse, bu ekonomik büyüme 2020 yılında %5,8 oranında kalabilir. Bununla birlikte, virüs 
mutasyona uğrarsa, etki çok daha uzun serecek ve bu da 2020 yılı için yaklaşık %5,6 
oranında daha düşük bir ekonomik büyümeye yol açacak. 
MPI, 2020 yılında Çin’in çelik tüketiminin Corona virüsü kaynaklı üç ekonomik senaryoya 
bağlı olarak yıllık bazda %0,9, %2,9 veya %5,3 düşüş göstererek sırasıyla 885 milyon mt, 
869 milyon mt veya 848 milyon mt’a düşmesi bekleniyor. Ayrıca MPI, virüsün etkisi 2003 
yılındaki SARS salgınının etkisinden daha güçlü olacağından, çelik tüketiminin daha büyük 
ölçüde kötüleşme olasılığının yüksek olduğunu ve Çin’in çelik tüketiminin yıllık bazda %2,9-
5,4 oranında düşerek 848-869 milyon mt olabileceğini belirtti. Sonuç olarak, 2020 yılında 
Çin’de çelik tüketimi, inşaat sektörü, makine sektörü, otomobil sektörü, enerji sektörü, gemi 
inşa sektörü ve konteyner sektörü de dahil olmak üzere başlıca son kullanıcı piyasalar 
olumsuz yönde etkileneceği için 26-47 milyon mt aralığında düşecek. Bununla birlikte, ev 
aletleri sektörü ve demir yolu sektörü büyük olasılıkla kayda değer bir hızda büyüyecek. 

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, MPI’nın Aralık ayında yayımlanan tahmininde, 
Çin’in çelik tüketim hacminin, 2019 yılındaki %7,3 artışı takiben 2020 yılında yıllık bazda 
%0,6 düşeceği belirtilmiş. 

 

AB Euro Bölgesi İçin Büyüme Tahminlerini Yüzde 1.2'de Korudu 

Bloomberght 

Avrupa Birliği Euro Bölgesi için 2020 ve 2021 büyüme tahminlerini yüzde 1.2'de korudu 

Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan açıklamada Avrupa'daki ekonomik zayıflığın bu yıl da 
sürebileceği belirtildi. Koronavirüs salgınının büyüme görünümünü daha da bozabileceği 
uyarısında bulunuldu. 

ABD – Çin analaşmasının küresel ticaret ve sanayi için umut vermesinden bir ay sonra 
koronavirüs Çin'de bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Çin imalat sektöründe 
kapasiteyi atıl bırakması tüm dünyayı yeni bir krizin içine sürükledi. 

Avrupa'nın en büyük şirketleri salgının işletmelerini nasıl etkilediğini halihazırda anlattılar. 
İçecek devi Pernod Ricard Perşembe günü yıllık kar tahminini yarıya indirdi. Lastik üreticisi 
Michelin ile Pernod'un rakibi Remy Cointreau da görünümlerini düşürdü. Uluslararası Enerji 
Ajansı (UEA) küresel petrol talebinin bu çeyrekte on yıldan beri ilk kez düşeceğini tahmin 
ediyor. 

Avrupa Komisyonu'nun ekonomiye ilişkin bu yılki ilk büyük güncellemesinde “Bazı aşağı 
yönlü riskler etkisini kaybetmiş olsa da yenileri oluştu.” dendi. 
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Komsiyonun raporuna göre AB'nin Euro Bölgesi için 2020 ve 2021 büyüme tahminleri 
yüzde 1.2 ile 2019 ile aynı cansız seviyede kaldı. Enflasyon tahminleri ise Kasım'a göre 
hafifçe artarak bu yıl için yüzde 1.3, 2021 için yüzde 1.4 oldu. Ancak yine de Avrupa Merkez 
Bankası'nın (AMB) yüzde 2'nin hemen altındaki hedefinin oldukça gerisinde bulunuyor 


