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Çin’den İhracat Pazarlarına Verilen Çelik Boru Fiyatları Değişmedi
Steelorbis
18 Mart tarihinde sona eren hafta içerisinde, Çin’den dış piyasalara verilen ortalama çelik
boru teklifleri yatay seyretti. Şu sıralar Çinli tedarikçilerin Nisan ayında sevk edilmek üzere
ihracat piyasalarına verdikleri API 5L dikişsiz boru teklifleri 585-670$/mt FOB, API 5L
kaynaklı boru teklifleri ise 500-520$/mt FOB aralığında yer alıyor.
Kalite

Ebat (Çap ve et
kalınlığı)

Fiyat ($/mt)
FOB

Haftalık değişim
($/mt)

API 5L dikişsiz boru

Gr.B

2’’-6’’ Std

627,5

0

Dikişsiz muhafaza borusu

J55

3’’-8’’ Std

670

0

Dikişsiz boru

ST37

< 3’’ Std

922,5

0

Kaynaklı boru

Gr.B

2’’-6’’ Std

510

0

Ürün

Söz konusu haftada, boru kullanıcılarından gelen talep piyasa oyuncularının beklentileriyle
örtüşen biçimde pek iyi seyretmedi. Bu durum mevcut stokların yavaş eritilmesinden
kaynaklanırken, tüccarlar da stoklarını artırmada isteksi davrandı. Bunun yanı sıra Corona
virüsünün dünya genelinde hızla yayılması ve çok daha ciddi önlemlere gerek duyulması
piyasa oyuncularının beklentilerini olumsuz etkiledi.
Bugün Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları 3.548 RMB/mt
(504,5$/mt) seviyesinde yer alıyor. Bu rakam 11 Mart tarihine kıyasla 51 RMB/mt (7,3$/mt)
veya %1,5 düşüşe işaret ediyor. 1$ = 7,0328 RMB

Türkiye Çıkışlı Sıcak Sac Fiyatları Düştü, Karşı Teklifler Çakıldı
Steelorbis
İç ve dış piyasalarında talebin zayıf olması ve ithal hurda fiyatlarındaki sert düşüşler Türk
sıcak sac üreticilerini fiyatlarını düşürmek zorunda bıraktı. Fakat özellikle ihracat
pazarlarında alıcıların karşı teklifleri sert bir şekilde geriledi.
Türkiye’den dış piyasalara verilen Mayıs ayı teslimli sıcak sac teklifleri bu ayın başından
beri 5-15$/mt düştü ve şu sıralar 480-490$/mt FOB aralığında yer alıyor. Bazı tüccarlar
üreticilerin 5$/mt indirim daha yapabileceğini belirtiyor. Fakat alıcıların, özellikle de Avrupalı
alıcıların karşı teklifleri Türk üreticilerin tekliflerinin oldukça altında. Avrupalı alıcılar bilinen
riskleri göze alarak en fazla 420-430$/mt FOB ödeyebileceklerini belirtiyor. İtalyan bir boru
üreticisinin de 20.000-30.000 mt sıcak sac için bu aralığa benzer bir seviyeden fiyat
sorgusu yaptığı duyuldu.
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Diğer alternatif ihracat pazarlarının bazılarında da kabul görebilecek fiyat seviyesi bundan
iyi değil. Mısır’a Türkiye’den 485$/mt FOB veya 500$/mt CFR seviyesinden teklif verildiği,
karşı tekliflerin ise bunun 30$/mt altında olduğu duyuldu. Piyasa kaynaklarına göre Pakistan
Türkiye çıkışlı sıcak sac için 470$/mt CFR seviyesini ödemeye hazır, navlun ise yaklaşık
45$/mt olarak tahmin ediliyor.
Türkiye yerel piyasasında ise sıcak sac fiyatları geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde 1015$/mt düşerek üreticiye göre değişmek üzere 480-495$/mt fabrika çıkışı aralığında yer
almaya başladı. Teklifler genelde Mayıs ayı teslimli. Ticaretin ise kur dalgalanmaları ve
salgının yayılmasından dolayı piyasanın yavaşlaması sonucu kısıtlı olduğu ifade ediliyor.
İthalat tarafında ise, Türkiye’ye Hindistan’dan verilen son sıcak sac teklifleri yaklaşık 480485$/mt CFR aralığında yer aldı, Avrupalı tedarikçilerden de benzer teklifler geldi. Öte
yandan, RUS NLMK’nın Türkiye’ye önceden 490$/mt CFR ve biraz üzerinden 20.000 mt
satış yaptığı duyulmuştu. Fakat piyasa kaynaklarına göre, şu anda Türk alıcılar 460465$/mt CFR aralığının üzerinden alım yapmakta zorlanacak noktada.

Avrupa’da Sıcak Sac Fiyatları Kullanıcıların Üretim Duruşlarından
Olumsuz Etkilendi
Steelorbis
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, İtalya’da Corona salgınının şiddetlenmesi sonucu
otomobil üreticileri dahil olmak üzere bir çok sıcak sac kullanıcısının kepenk indirmesi
sonucu sıcak sac fiyatları daha da düştü. Ayrıca piyasa kaynakları en az iki İtalyan boru
üreticisinin (Profiltubi ve Tecnotubi) faaliyetlerini geçici olarak durduracağını, başka bir boru
üreticisi olan AlessioTubi’nin ise üretiminde kısıntıya gittiğini ifade etti. İtalya yerel sıcak sac
piyasasnda kabul görebilecek seviye şu sıralar 440€/mt fabrika çıkışı, geçtiğimiz haftanın
2,5$/mt altında. Öte yandan, ArcelorMittal Italia da üretimini azaltacağı söylentilerini
doğruladı, böylece üreticinin Taranto’daki tesisinde işçi sayısı %50’den az olacak. Öte
yandan, piyasa kaynakları yassı çelik üreticileri Arvedi ve Marcegaglia’nın da üretim
azaltacağını belirtiyor. İki hafta önce bu üreticiler acil durumla ilgili üretime yansıyan bir
sorun olmadığını ve tesislerinin tamamen faaliyette olduğunu açıklamışlardı. Özellikle
Arvedi’nin hafta sonları çalışmayacağı ve sadece haftanın beş günü faaliyet göstereceği
ifade ediliyor.
Giderek daha fazla sıcak sac kullanıcısının faaliyetlerini durdurması, birçok Avrupa
ülkesinin salgın sebebiyle sınırlarını kapatmasından sonra özellikle İtalya dışına yapılan
gönderimlerde yaşanan sorunlara ve gecikmelere ek oluyor. Avrupa’nın büyük otomobil
üreticilerinin üretim durdurması bölgenin kuzeyinde sıcak sac fiyatlarını olumsuz etkiledi.
Fiyatlar 10€/mt düşerek 470-475€/mt fabrika çıkışı bandına indi. Avrupalı çelik üreticilerinin
de satışlarının azalmasından dolayı üretimlerini azaltacakları söyleniyor. Bu kapsamda
teslim sürelerinin kısalması ve ithal tekliflere olan ilginin azalması bekleniyor. Türkiye’den
İtalya’ya verilen sıcak sac teklifleri geçtiğimiz hafta 455-460€/mt CFR aralığındaydı, fakat
İtalyan alıcıların karşı teklifleri daha düşük ve Türkiye çıkışlı, Mayıs üretimli sıcak sac
tekliflerinin yaklaşık 15€/mt gerileyeceği öngörülüyor.

4

CISA: Çin’in Çelik Talebi İyileşecek, Fiyatlar Yüksek Stoklara Rağmen
Yükselecek
Steelorbis
Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA) tarafından yayımlanan verilere göre, Corona virüsü
nedeniyle, Çin'deki son kullanıcı sektörler Yeni Yıl tatillerini uzatarak çelik talebine olan
desteği zayıflattı ve nihai mamul fiyatlarında sürekli düşüşlere neden oldu. Bununla birlikte,
giderek daha fazla çelik tüketicisi çalışmaya yeniden başladığı ve Nisan ayı görünümü
yükselişe geçtiği için durum iyileşmeye başladı. CISA'ya göre, Çin nihai mamul piyasasında
katılımcıların önümüzdeki dönemde dikkat etmesi gereken bir dizi faktör var.
Öncelikle, nihai mamul stok seviyeleri önemli ölçüde arttı. 10 Mart itibarıyla Çin'deki nihai
mamul stoku, 29 Şubat'a kıyasla 920.000 mt veya %4,51 artışla 21,41 milyon mt olurken,
yılın başına kıyasla 11,88 milyon mt arttı. Nihai mamul piyasasında stok hala nispeten
yüksek seviyelerde ve bu durum gelecekte çelik piyasası üzerinde olumsuz bir etki
yaratacak. Ancak Nisan ayında daha yüksek çelik tüketimi olması, stokların daha da
artmasını önlemeye yardımcı olacak.
İkinci olarak, 10 Mart tarihi itibarıyla, Çin'in günlük ortalama ham çelik üretimi Ocak-Şubat
döneminde kaydedilen 2,57 milyon mt’dan düşük olarak 2,47 milyon mt seviyesinde
kaydedildi. İnşaat ve makine sektörlerinde üretimin yeniden başlamasıyla arz ve talep
arasındaki dengesizlik gelecekte rahatlayacak.
Üçüncü olarak, Çin Demir Cevheri Fiyat Endeksi 13 Mart tarihi itibarıyla Şubat ayının
sonuna kıyasla %6,76 artışla 90,15$/mt seviyesinde kaydedildi. Aynı tarih itibarıyla, bileşik
çelik fiyat endeksi Şubat ayı sonuna göre %1,07 düşüş gösterdi. İthal demir cevheri fiyatları
yükselirken, nihai mamul fiyatları düşerek çelik işletmelerinin karlılığını olumsuz etkiledi.
Bu yılın Ocak-Şubat döneminde Çin, yıllık %27 düşüşle 7,81 milyon mt nihai mamul ihracatı
gerçekleştirdi. Corona virüsünün dünyada hızla yayılması, Japonya, AB ve ABD'deki
ekonomik kalkınma önemli ölçüde darbe alacağı için çelik ihracatını olumsuz etkileyecek.
Şu anda, Corona virüsü Çin'in üretime yeniden başlamasını teşvik etmek için aldığı
önlemlerin ardından etkin bir şekilde kontrol altında tutuluyor. CISA, Çin'de nihai mamul
fiyatlarının düşüş trendini duracağını ve fiyatların önümüzdeki dönemde hafifçe
yükseleceğini veya en azından sabit kalacağını öngörüyor.

Arcelormittal Avrupa Tesislerindeki Üretimi Azalttı
Steelorbis
Küresel çelik devi ArcelorMittal, çalışanlarının refahını ve üretimin taleple uyumlu olmasını
sağlamak amacıyla Avrupa faaliyetlerindeki üretimi azaltmak için adımlar attığını açıkladı.
Şirket hangi tesislerin faaliyetleri yavaşlattığını belirtmedi.
Şirket, “Faaliyet pazarlarımızın her birinde Corona virüsünün evrimini izlemeye,
çalışanlarımızın refahını sağlamak ve müşteri talebini karşılamaya devam etmek için
kararlar almaya devam edeceğiz,” dedi.
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ArcelorMittal, İtalya'daki Taranto tesisinde üretimi zaten azaltmıştı. Taranto tesisindeki
sınırlama önlemine paralel olarak, iş gücünün %50'sinden azı görev başındayken, tesisin
tamamen kapanması da olasılıklar arasında.

Çin Başlıca Çelik Ürünlerinin Satışını Desteklemek İçin İhracat Vergisi
İndirimlerini %13'e Yükseltti
Steelorbis
Çin Maliye Bakanlığı, 1.000'den fazla ürün için şu anda başlıca ürünler için %9-10 olan çelik
ihracat vergisi indirimlerinin, 20 Mart itibarıyla %13'e yükseltileceğini açıkladı.
Çelik ürünlerine yönelik ihracat vergisi indirimindeki artış, ihracat maliyetlerini düşürecek,
Çinli ihracatçıların rekabetini artıracak ve Çin çelik sektörünü olumlu etkileyecek. Etkisi
sıcak sac ve filmaşin ihracat pazarlarında görülecek, çünkü mevcut vergi iadesi bu ürünler
için %10. Aynı zamanda, çubuk, soğuk sac ve levha gibi ürünlerin ihracat vergisi iadesi,
zaten %13 olduğu için değişmeyecek.
Çinli üreticilerin daha yüksek vergi iadeleri sayesinde ihracat fiyatlarını 10-15$/mt
düşürmesi bekleniyor. Sonuç olarak, Çinli üreticiler sıcak sac tekliflerini yaklaşık 450$/mt
FOB seviyesine düşürebilecekken, alımlar 440$/mt FOB ve hatta biraz altında
gerçekleşebilecek. Daha önce tüccarlar tarafından 445$/mt FOB seviyesinden açığa
yapılan satışlar piyasa beklentileri ile uyumlu.
Filmaşin ihracatçıları fiyatlarını, yakın gelecekte müşterileri çekmek ve hükümet tarafından
açıklanan daha yüksek indirimden yararlanmak için mevcut 455-460$/mt FOB seviyesinden
440-445$/mt FOB seviyesine kadar düşürebilirler. Pek çok olumlu beklentiye rağmen, Çin
çıkışlı ürünlere olan talebin genel görünümü o kadar parlak değil. Piyasa analistleri,
indirimlerin, çelik ticaretinde Corona virüsünün neden olduğu azalmadan kaynaklanan
olumsuz etkilerin bir kısmını hafifletebileceğini söyledi.
Bu yılın Ocak-Şubat döneminde Çin, 2018 yılının Mart ayından bu yana kaydedilen en hızlı
biçimde yıllık %27 düşüşle 7,81 milyon mt nihai çelik ihracatı gerçekleştirdi.
72052100'den 72299090'a kadar HS gümrük koduna sahip ürünler, paslanmaz çeliğin farklı
türleri, çelik çubuklar, tel, filmaşin, sıcak sac, soğuk sac, galvanizli sac, levha ve profil %13
vergi indiriminden yararlanacak olan çelik ürünleri arasında.

Türkiye Avrupa Birliği’nin Korunma Önlemi Uygulamasını Dünya Ticaret
Örgütüne (DTÖ) Şikayet Etti
ÇİB
Türkiye, AB çelik ürünleri Korunma Önlemi uygulamasını konsültasyon talebi ile DTÖ’ye
taşıdı. Türkiye’nin talebi 19 Mart 2020 tarihinde DTÖ üyelerine sirküle edildi.
Türkiye, AB’nin ilgili uygulamasının DTÖ Korunma Önlemi Anlaşması hükümlerine aykırı
olduğunu iddia etmekte.
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AB’deki Üretim Kesintileri Önlemlerin Gözden Geçirilmesini Tetikleyebilir
mi?
Kallanish
Geçtiğimiz haftanın sonundan bu yana, bazı büyük Avrupalı çelik üreticilerinin,
koronavirüsün yayılması ve farklı ülkeler tarafından alınan acil durum önlemleri nedeniyle
üretimi durdurmaya veya önemli ölçüde azaltmaya karar verdikleri belirtiliyor.
Üretimde ilk kesintilerin Kuzey İtalya'da gerçekleştiği, ancak şimdi Avrupa'da eğilimin daha
da yaygınlaştığı görülüyor.
Koronavirüsün yayılması açısından en çok etkilenen ikinci ülke olan İspanya'daki şirketlerin
de önleyici tedbirler almaya başladıkları, aynı zamanda Fransa ve Almanya gibi çelik
üreticisi ülkelerden de daha fazla önlem beklendiği vurgulanıyor.
Üretimlerin durdurulmasının tesislerdeki işgücünün sağlığını korumasını amaçlarken, AB
pazarının, piyasa belirsizliği ve düşük talep ortamında azalan üretimden faydalanması
bekleniyor. Bununla birlikte, bu durumun Avrupa Komisyonu'nun mevcut çelik koruma
önlemleri üzerinde daha fazla baskı yaratarak bazı tedarik sorunları ortaya çıkarabileceği
bildiriliyor.
En büyük zorluğun inşaat demiri piyasasında görülebileceği rapor ediliyor. Kuzey İtalya'daki
bazı üreticilerin üretimin durdurulduğunu açıkladıkları ve bunlardan bazılarının İspanya,
Fransa ve Almanya gibi diğer ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin bünyesinde oldukları
kaydediliyor.
İnşaat demirine erişimin düşük olmasının acil bir sorun oluşturmayacağı, ancak talep geri
döndüğünde zorluklar teşkil edebileceği değerlendiriliyor. İthal ürünlerin, koruma önlemleri
nedeniyle yaygın olarak bulunmadığı, ayrıca inşaat demiri için Türkiye, Rusya ve Ukrayna
kotalarının neredeyse tamamının tükendiği ifade ediliyor. Nisan başından Haziran sonuna
kadar söz konusu ülkeler için sadece 40.000 ton kota kalacağı aktarılıyor.
Bir tüccarın “Hala bir şey söylemek için henüz çok erken, ancak koronavirüs acil durumu
beklenenden daha uzun süre devam ederse, Türkiye ve diğer önemli ihracatçıların
Avrupa'daki koruma önlemlerinin değiştirilmesi veya revizyonu için baskı yapma olasılığı
olabilir. Türk, Rus ve Ukraynalı üreticilerin virüsten çok daha az etkilenmesi bekleniyor ve
acil bir dönemde önemli tedarikçiler haline gelebiliyorlar” dediğine dikkat çekiliyor.
İnşaat demirine ek olarak, tükenmiş veya kritik düzeyde olan diğer kotaların ticari profil, kutu
profiller ve gaz borularını da içerdiği belirtiliyor. Yassı ürünler sektöründe, Asya'dan gelen
hem 4a hem de 4b sınıflandırmalarında olan metalik kaplı ruloların da çoğunlukla tükendiği
kaydediliyor. Bu sektörlerin, Avrupa'daki üretimi durduran yassı ürün tedarikçilerinin
sayısının artmasından etkilenebileceği vurgulanıyor.
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