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Türkiye Kaynaklı Boru Piyasasında Artan Fiyatlar Kabul Görmedi 

Steelorbis 

Türkiye kaynaklı boru piyasasında, talebin düşük kalması ve üreticilerin artan fiyatlardan 

satış yapamaması sebebiyle geçtiğimiz haftadan bu yana fiyatlar 15-20$/mt geriledi. 

Yüksek fiyatlı stok malzeme teklifleri sonucunda Nisan başında duyulan fiyat artışı, 

piyasada kabul görmedi. 

İç piyasada teklifler 470-510$/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer alırken, piyasada 450$/mt 

fabrika çıkışı seviyesinde de bağlantılar duyuldu. SteelOrbis’in konuştuğu bir boru üreticisi 

“Talep yassı ürünlerdeki kadar kötü değil ve şu an için halen devam eden projeler var. Ama 

tabi salgından önceki gibi bir talep yok ve piyasa da belirsiz. Bu yüzden, fiyat artışına 

rağmen, piyasada hala ilave indirimler mevcut,” dedi. 

İhracat kanadında, fiyatlar 470-490$/mt FOB seviyesine otururken, gerçek alıcılar için ilave 

indirimler olabileceği belirtiliyor. Türk boru üreticileri, AB’ye Temmuz sevkiyatlı olarak teklif 

vermeye başlarken, talep şimdilik cansız. Ayrıca, EUROFER’in yerel piyasayı korumak için 

kota hacimlerinin azaltılmasını talep etmesi nedeniyle de kotalara ilişkin belirsizlik hakim. 

AB’deki alıcılar Avrupa Komisyonu’nun bu konudaki kararını bekliyor. Avrupa Ticaret 

Komiseri Phil Hogan, başta Çin olmak üzere çelik stoklarının birikmesi ve kısıtlamalar 

gevşediğinde bu stoklara ne olacağı yönünde endişeler olduğunu, bu yüzden kotaların 

revize edilebileceğini söyledi. Hogan, ayrıca tedarikçilerin daha küçük AB piyasasından 

daha büyük pay alabilmek adına ürünlerini marj ne olursa olsun ya da maliyetin altında bile 

satabileceklerini dile getirdi. 

** 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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Avrupa Sıcak Sac Piyasası Hala Sessiz 

Steelorbis 

Birkaç İtalyan yassı çelik üreticisi üretimini hiç tamamen durdurmamış olsa da, İtalya pazarı 

Corona virüsüyle başa çıkmak için yerel yönetim tarafından uygulanan karantina 

önlemlerinden sonra Mart ve Nisan aylarında çoğunlukla bekleme modunda kaldı. Giderek 

daha fazla çelik şirketi, istisna sayılma taleplerini yerel yönetimlere sunarak, düşürülen 

kapasite oranları ve normalden daha az sayıda çalışanla birlikte son iki hafta içinde 

faaliyetlerine yeniden başladı. Piyasa kaynakları, hem çelik üreticilerinin hem de 

distribütörlerin şimdiye kadar karantinadan önce aldıkları siparişlerle ilgilendiklerini belirtti. 

Kaynaklar, son kullanıcı sektörlerin tüketiminin artmasını sağlayacağı için kısıtlayıcı 

önlemlerin 4 Mayıs’tan itibaren hafiflemesini umuyorlar. 

Yerel sıcak sac fiyatları Nisan ayı başına göre 5€/mt düşüşle 435€/mt fabrika çıkışı 

seviyesine geriledi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ithal teklifler ise menşeine göre 

değişmekle birlikte, Haziran sevkiyatlı olarak 395-405€/mt CFR İtalya seviyesinde yer 

alıyor. Ancak, talebin düşük olması nedeniyle ithal ürünlere olan ilgi zayıf. Bununla birlikte, 

Avrupa’nın kuzeyinde sıcak sac fiyatları 460-465€/mt fabrika çıkışı seviyesinden 450-

460€/mt fabrika çıkışı seviyesine indi. Sıcak sac piyasası çoğunlukla otomotiv sektörüne 

dayanıyor ve çoğu üretici üretime geri dönüyor. Ancak, piyasa kaynaklarına göre, araba 

üretim oranlarının yakın zamanda Corona virüsü salgınından önceki seviyelere dönmesi 

olası görülmüyor. 
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Türkiye’de Sıcak Fiyatları Alımların Kısıtlı Olması Sonucu Düştü 

Steelorbis 

Türk sıcak sac üreticilerinin iki hafa önce yaptıkları fiyat artışı, yassı mamul talebi ve 

tüketiminin zayıf olması sonucu piyasada kabul görmedi. İhracat tarafında kademeli bir 

toparlanma gözlense de, Türkiye iç piyasasında satışlar kısıtlı ve dış piyasalara yapılan 

satışlar üreticiler için yeterli değil. 

Bu tablo sonucunda, bu hafta Türkiye yerel sıcak sac piyasasında baz fiyatlar 405-415$/mt 

fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. Bu ayın başında üreticiler 430-440$/mt fabrika çıkışı 

bandına yakın seviyelerde teklif veriyordu. Tüccarlardan biri, “Artan hurda fiyatları sıcak sac 

fiyatlarının yükselmesine neden oldu, fakat talep bunu destekleyebilecek kadar güçlü değil,” 

dedi. 

Türkiye’den verilen sıcak sac ihracat fiyatları ise genelde 405-410$/mt FOB aralığında, 

fakat indirimlerin mümkün olduğu belirtiliyor. Piyasa kaynaklarına göre, en son yaklaşık 

5.000 mt sıcak sac İspanya’ya 420$/mt CFR veya yaklaşık 395$/mt FOB aralığından 

satıldı. İtalya ve Antwerp ile de bazı görüşmeler olduğu ifade ediliyor.  

İthalat tarafında ise, BDT’li çelik üreticilerinin piyasa dışında olduğu ifade ediliyor. En son 

Metinvest’ten Türkiye’ye 50.000 mt’dan fazla sıcak sacın 375-380$/mt CFR aralığından 

satıldığı duyulmuştu. Nisan ayının ilk yarısında Rus çelik üreticileri ise Türkiye’ye, 

tedarikçiye göre değişmek üzere 375-390$/mt CFR bandından 160.000 mt’un üzerinde 

sıcak sac satışı gerçekleştirdi. Güney Kore’den Türkiye’ye verilen sıcak sac teklifleri ise bu 

hafta 400$/mt CFR seviyesinde yer alıyor. 

Çin Çıkışlı Sıcak Sac Fiyatları Düştü, Fakat Halen Rekabetçi Değil 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Çin’den dış piyasalara verilen sıcak sac tekliflerinde 

fiyatları hafifçe geriledi, fakat halen rekabetçi seviyelerde değil. Fiyatlardaki düşüte, global 
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piyasada ham petrol fiyatlarının sertçe düşmesi ve başka ülkelerden tedarikçilerle ciddi bir 

rekabet içinde olunması etkili oldu. 

Şu anda Çin’in büyük üreticilerinden dış piyasalara verilen boron ilaveli SS400 kalite sıcak 

sac teklifleri, Haziran teslimli olmak üzere 415-425$/mt FOB aralığında yer alıyor. Böylece 

fiyatların geçtiğimiz haftanın sonundaki 415-430$/mt FOB bandından ortalama 2,5$/mt 

düştüğü gözleniyor. Aynı zamanda, diğer ülkelerdeki alıcıların Asya ve Güney Amerika 

pazarlarına verdikleri sıcak sac teklifleri 400-405$/mt FOB aralığında yer alıyor. Pakistanlı 

ithalatçılar 410-420$/mt CFR aralığından pazarlıklar yürütüyor, fakat henüz bir bağlantı 

gerçekleşmedi. 

Öte yandan, Hindistan’dan Vietnam’a 395-405$/mt CFR aralığından birkaç sıcak sac 

kargosu satıldığı duyuldu. En son bağlantı ise 400$/mt CFR seviyesinden gerçekleşti. 

Vietnam’da Rusya çıkışlı bir sıcak sac alımının ise 388$/mt CFR seviyesinden gerçekleştiği 

belirtiliyor. Japonya’dan ülkeye verilen teklifler ise 420$/mt CFR olarak kaydedildi ve 410-

420$/mt CFR aralığından en az iki bağlantının gerçekleştiği ifade ediliyor. 

Çin’den yapılan sıcak sac ihracatı zayıf seviyelerde yer alırken, ülkede ithal alımlar da 

devam ediyor. Tüccarlardan biri, “Çinli sıcak sac alıcıları düşük fiyatlı tekliflerle ilgili,” dedi. 

Ülkede Hindistan çıkışlı bir sıcak sac bağlantısının yaklaşık 390$/mt CFR seviyesinden 

yapıldığı duyuldu. Fakat bu bağlantı henüz teyit edilmedi. 

Şanghay Vadeli İşlemler’de sıcak sac kontratları bu haftanın başında yükseldi, fakat 

sonrasında global piyasada durumun kötüye gitmesi; ham petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve 

Corona salgınının hızla yayılması, sebebiyle fiyatlar aşağı yönlü seyretti. 

SteelOrbis verilerine göre, Çin’de yerel sıcak sac fiyatları bugün itibarıyla, 14 Nisan tarihine 

kıyasla 20 RMB/mt (2,8$/mt) düşerek 3.300-3.320 RMB/mt (466,4-469,2$/mt) depo çıkışı 

aralığında yer almaya başladı. 
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Artan  Vergilerin Türkiye’nin  Yassı İthalatına Pek  Etkisi  Olmayacak 

Steelorbis 

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, Türkiye yassı ürünler ağırlıklı olmak üzere 

bazı çelik ürünlerindeki ithalat vergisini artırdı ve bazı son kullanıcı sektörler için uygulanan 

istisna vergi oranlarını da yükseltti. Güncellenen vergilerin 15 Temmuz 2020’ye kadar 

geçerli olacağı ve yurt içi üretimi ve istihdamı korumak için böyle bir karar alındığı 

bildiriliyor. AB ve serbest ticaret anlaşmasının bulunduğu ülkeler söz konusu düzenlemeden 

muaf tutulacak. 

Aşağıdaki tabloda bulunan başlıca vergi artışlarının yanı sıra, çoğunlukla ülkeye giren sıcak 

sac ithalatına yönelik bazı istisnalar mevcut. Haddecilerin ve kaynaklı boru üreticilerinin 

yaptığı sıcak sac ithalatına uygulanan vergi oranı %6’dan %8’e çıkarken, beyaz eşya 

üreticilerinin tabi olduğu ithalat vergi ise %7’den %9’a yükseldi. Ancak, çoğu piyasa 

kaynağı, vergilerdeki bu düzenlemenin, dahilde işleme rejimi kuralı geçerli olduğu için 

ithalat faaliyetlerine önemli bir etkisi olmayacağına inanıyor. Bir üretici “Çoğu ithalat, BDT 

gibi üçüncü ülkelerden geliyor, Avrupa, Güney Kore ve diğer bazı ülkeler önceden olduğu 

gibi yine bu vergilerden muaf. Eğer ihraç etmek amacıyla ithalat yaparsanız, vergi yok. O 

yüzden bu artışlar çok bir şey ifade etmiyor,” dedi. Geçtiğimiz iki hafta içinde, Türkiye 

sadece BDT’den tamamı Mayıs üretimli olmak üzere 200.000 mt’un üzerinde sıcak sac 

bağlantısı yaptı. Haziran üretimli ve Temmuz teslimatlı satışların da önümüzdeki 10 gün 

içinde başlaması bekleniyor. 

Öte yandan, ithal sıcak sac için yüksek vergilerin bulunması sebebiyle, özellikle alıcının 

ihracatı kısıtlıysa, ithalat yapmak riskli olduğu için Türkiye’de üreticilerin iç piyasa fiyatlarını 

artırması bekleniyor. Bir tüccar ise, “Bu hamle iç piyasayı yükseltmek ve bir tür hükümet 

desteği göstermek için yapıldı,” şeklinde konuştu. 
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Fitch'ten  "Benzeri  Görülmemiş"  Uyarı  

CNN Türk 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

salgını nedeniyle "benzeri görülmemiş" bir küresel resesyon beklendiğini belirterek, küresel 

ekonominin bu yıl yüzde 3,9 daralacağını öngördü. 

Fitch Ratings tarafından üçüncü kez güncellenen Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, 

Kovid-19 salgınına karşı alınan tecrit önlemlerinin uzaması ve gelen veriler doğrultusunda 

küresel ekonomik büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gidildiği kaydedildi. 

Raporda, küresel ekonominin 2020'de yüzde 3,9 daralmasının öngörüldüğü ve "benzeri 

görülmemiş" bir resesyon beklendiği bildirildi. Fitch, 2 Nisan'da yayımlanan bir önceki 

raporunda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 1,9 küçüleceğini tahmin etmişti. Avro Bölgesi 

için yüzde 7'lik ekonomik daralma beklentisi 

Söz konusu daralmanın küresel gelir seviyesinde 2020'de bir önceki yıla göre 2,8 trilyon 

dolarlık bir düşüş yaşanması anlamına geldiğine işaret edilen raporda, küresel ekonominin 

2021'de ise yüzde 5 büyümesinin beklendiği aktarıldı. 

Raporda, en büyük aşağı yönlü revizyonların Avro Bölgesi ekonomisinde yapıldığına işaret 

edilerek, bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 7 daralmasının beklendiği, 2021'de ise yüzde 

4,3'lük bir büyüme öngörüldüğü kaydedildi. 

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'da yüzde 6,2'lik bir küçülme beklenen 

raporda, Kovid-19 salgının bölgede en çok etkilediği ülkelerden İtalya ekonomisinin 2020'de 

yüzde 8, Fransa ekonomisinin yüzde 7 ve İspanya ekonomisinin yüzde 7,5 daralacağının 

tahmin edildiği aktarıldı. Raporda, İngiltere ekonomisinin ise bu yıl yüzde 6,3 küçülmesinin 

beklendiği bildirildi. 

Hiç bir ülke veya bölgenin Kovid-19 salgınının yıkıcı ekonomik etkilerinden kaçamadığına 

dikkat çekilen raporda, ABD ekonomisinin de bu yıl yüzde 5,6 daralacağı, 2021'de yüzde 

4,3'lük büyüme göstereceği öngörüldü. Çin ekonomisi için yüzde 0,7'lik büyüme tahmini 
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Raporda, Çin ekonomisinin ise bu yıl yüzde 0,7, 2021'de ise yüzde 7,9'luk bir büyüme 

performansı göstermesinin beklendiği kaydedildi. 

Fitch'in raporunda, Japonya ekonomisinin de bu yıl yüzde 5 daralması, 2021'de ise yüzde 

3,2 büyümesi öngörüldü. Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde de aşağı yönlü revizyonlar 

yapıldığı belirtilen raporda, emtia fiyatlarındaki düşüş,sermaye çıkışları ve daha sınırlı 

politika esnekliğinin salgının ekonomik etkisini artırdığı ifade edildi. 

Raporda, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin bu yıl ortalama yüzde 0,5 daralmasının, 

2021'de ise yüzde 6,4 büyümesinin beklendiği aktarıldı. 

Türkiye ekonomisiyle ilgili tahminlere de yer verilen raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 

2 daralacağı, 2021'de yüzde 4,9 büyüyeceği tahmin edildi. 

 

ABD Hazine  Bakanı  Mnuchin  Yaz  Sonunda  Ekonomi Den Normalleşme  

Olması  Beklentisinde  

NTV 

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, katıldığı bir televizyon programında, Covid-19 

salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında, ABD Senatosu'nda dün onaylanan 

ve küçük işletmelere yönelik 310 milyar dolarlık ilave kaynak ayrılmasını öngören ek 

bütçenin söz konusu işletmeler için yeterli olacağını umduğunu söyledi. 

Ekonomik faaliyetin normale dönmesi için çalıştıklarına işaret eden Steven Mnuchin, "Yaz 

sonunda, tamamı olmasa da ekonomik faaliyetin çoğunun yeniden başlamasını umuyoruz." 

değerlendirmesinde bulundu. 

Mnuchin, Covid-19 salgınına karşı yürütülen mücadeleyi bir "savaş" olarak nitelendirerek, 

"Bu savaşı kazanmamız gerek ve bunun için ne gerekiyorsa harcamalıyız." diye konuştu. 
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Artan federal borca ilişkin endişelere karşı duyarlı olduklarını belirten Steven Mnuchin, faiz 

oranlarının çok düşük olduğunu, bu nedenle Amerikan vergi mükelleflerine bu borcun 

maliyetinin düşük olacağını aktardı. 

Mnuchin, Covid-19 salgınının etkilerine karşı ekonomiyi desteklemek için 2,6 trilyon dolarlık 

federal kaynağın ve 4 trilyon dolara kadar da ABD Merkez Bankasının (Fed) kaynağı 

olduğunu anımsatarak, Amerikan çalışanlarını ve işletmelerini desteklemek için kararlı 

olduklarını vurguladı. 

Petrol fiyatlarındaki düşüşe ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Steven Mnuchin, bunun 

arz-talep dengesizliğinden kaynaklandığını anlattı. 

Mnuchin, enerji sektörünü desteklemeye yönelik farklı planlara baktıklarını belirterek, petrol 

fiyatlarının ağustosa kadar 30 dolar seviyesine çıkacağını düşündüğünü de kaydetti. 

 


