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Türkiye’de Kaynaklı Boru Talebi Hafifçe Toparlandı 

Steelorbis 

Türkiye’de bir miktar yükselen ithal hurda, ithal ve yerli sıcak haddelenmiş yassı çelik 
fiyatları nedeniyle kaynaklı boru piyasası bu hafta temkinli bir iyimserlik içerisindeydi. Ancak 
piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kaynaklı boru piyasasındaki talepte 
kaydedilen toparlanma Çin’deki durum nedeniyle ortaya çıkan endişe sonucu sınırlı kaldı. 
Çin’den Türkiye’ye sıcak sac teklifleri verilirken, bilhassa bu fiyatların biraz daha düşmesi 
halinde yerel fiyatlar üzerinde baskı oluşacağı düşünülüyor. 

Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Türkiye’de Mart sonu-Nisan üretimli yerli kaynaklı 
boru fiyatları üst sınırdan haftalık 5$/mt yükseldi ve 530-545$/mt fabrika çıkışı seviyesinde 
yer almaya başladı. Diğer yandan, bazı piyasa kaynakları halen Mart teslimli ürünler 
bulunabildiğini aktarıp ihracat kanadında sınırlı olan satışlar nedeniyle iç piyasa fiyatları 
üzerinde baskı oluşabileceğine dair endişe olduğunu iletiyor. 

İhracat kanadında fiyatlar 530-540$/mt FOB bandında yer almakta. AB’nin Türkiye’den ithal 
boru için belirlediği kota doldu. Yeni kota Temmuz ayının başında açılacak veya Nisan 
ayında diğer ülkeler için açılacak kotadan pay alınabilir. Bu nedenle Türk boru üreticilerinin 
şu sıralar alternatif satış pazarları aradığı gelen bilgiler arasında. 

** 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. 

 

Çin’den Dış Pazarlara Verilen Çelik Boru Fiyatları Gevşedi 

Steelorbis 

26 Şubat tarihinde sona eren haftada, Çin’den dış piyasalara verilen ortalama çelik boru 
tekliflerinin büyük kısmı gevşedi. 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. 

Ürün Kalite 
Ebat (Çap ve 
et kalınlığı) 

Fiyat ($/mt) 
FOB 

Haftalık 
değişim ($/mt) 

API 5L dikişsiz boru Gr.B 2’’-6’’ Std 627,5 -10 

Dikişsiz muhafaza 
borusu 

J55 3’’-8’’ Std 670 -17,5 

Dikişsiz boru ST37 < 3’’ Std 922,5 0 

Kaynaklı boru Gr.B 2’’-6’’ Std 510 -10 

 

Geride kalan bir haftalık süre içerisinde boru piyasasındaki oyuncular kademeli olarak geri 
dönse de devam eden virüs salgını nedeniyle boru kullanıcılarından gelen talep durgundu. 
Virüsün daha çok sayıda ülkede görülmesi, boru piyasasını da olumsuz etkiledi. 
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Bugün Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları 3.447 RMB/mt 
(491,5$/mt) seviyesinde yer alıyor. Bu rakam 19 Şubat tarihine kıyasla 53 RMB/mt 
(7,6$/mt) yukarıda.1$ = 7,0126 RMB 

 

Türkiye’de Sıcak sac Piyasasında Fiyatlar Şimdilik 500$/Mt Ve Üzerinde 
Sabitlendi 

Steelorbis 

Bu hafta Türkiye sıcak sac piyasasında ticari faaliyetler zayıftı. İç piyasadaki alıcıların geneli 
daha önceden stok alımları yapmıştı ve özellikle Avrupalılar olmak üzere yabancı 
müşterilerin temkinli bir tutum içerisinde oldukları gözlendi. 

Böylelikle Türkiye yerel piyasasında sıcak sac fiyatları Nisan teslimli olmak üzere 500-
510$/mt fabrika çıkışı aralığında sabitlenirken, stok alımların çoğu geçtiğimiz iki haftalık 
süre içerisinde 490-500$/mt fabrika çıkışı bandından yapılmıştı. Bazı boru üreticilerinin 
yüksek tonajlı alımları daha da düşük seviyelerden gerçekleşmişti. İhracat tarafında ise 
Türkiye Nisan-Mayıs sevkiyatlı sıcak saclar için pazarlıklara minimum 500$/mt FOB 
seviyesinden başlıyor. Üreticilerin bazıları ise 510$/mt FOB seviyesini hedefliyor. Son 
zamanlarda Avrupa’da Corona virüsü salgınının da etkisiyle ithal sıcak sac talebinin 
azaldığı gözleniyor. 

İthalat tarafında, Ukraynalı Metinvest tarafından Türkiye’ye verilen sıcak sac teklifleri küçük 
saclar için Nisan sevkiyatlı olmak üzere 490$/mt CFR seviyesinde yer almaya devam 
ediyor, alıcıların karşı teklifleri ise bunun 10$/mt altında. Rus MMK ve NLMK’nın ise 
Türkiye’ye teklifleri duyulmadı. Severstal en az 480-485$/mt FOB Baltık denizi aralığından 
satış yapmayı hedefliyor, fakat bu seviyenin Türkiye’de kabul görmeyeceği düşünülüyor. 

 

Avrupa’da Sıcak Sac Fiyatları Sabit, İtalya Piyasası Corona Virüsü Salgını 
Sebebiyle Belirsiz 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, İtalya yerel sıcak sac piyasasında fiyatlar değişmedi 
ve 440-445€/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer almaya devam etti. Daha önce belirtildiği gibi, 
diğer pazarlardan verilen sıcak sac teklifleri oldukça yüksek; Türkiye’den İtalya’ya verilen 
teklifler 470-480€/mt CFR, Rusya’dan Avrupa’nın güneyine verilen teklifler ise 480€/mt CFR 
seviyesinde yer alıyor. Bu durum İtalyan ve Avrupalı üreticiler için bir avantaj yaratıyor. 
Piyasa kaynaklarına göre, İtalyan yassı çelik üreticilerinden biri 460€/mt fabrika çıkışı fiyat 
seviyesini hedefliyor ve hem ülkenin kuzeyinde talebin iyi olması hem de ülkede Mart ayı 
için yerel hurda fiyatlarında artış beklenmesi bu hedefi destekliyor. Yine de son 
kullanıcılardan gelen talep oldukça zayıf olduğu için çelik distribütörleri mevcut fiyatlarını 
müşterilerine yansıtmakta zorluk çekiyor. Öte yandan İtalya’nın kuzeyinde Corona virüsü 
salgınıyla ilgili ciddi endişeler var, fakat henüz lojistik ve üretim açısından bir problem 
kaydedilmedi. Yine de bazı piyasa oyuncuları İtalyan ekonomisini çoktan etkilemiş olan 
virüsün yayılmasının zaten zayıf olan sıcak sac talebini de olumsuz etkileyebileceğini 
düşünüyor. 
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Piyasa kaynaklarına göre, Avrupa’nın kuzeyinde sıcak sac fiyatları değişmedi ve yaklaşık 
480€/mt  fabrika çıkışı seviyesinde yer alıyor. 

 

 

İtalyan Çelikçiler Virüse Rağmen Çalışıyor, Bazı Önlemler Alındı 

Steelorbis 

Çelik sektöründeki şirketler de dahil olmak üzere İtalyan şirketleri, bugüne kadar İtalya’da 
200’ü Lombardiya’nın kuzey bölgesinde olmak üzere 280'den fazla salgın vakası görülen 
Corona virüsünün yayılmasını önlemek için son birkaç gün içinde sağlık protokolleri 
uygulamaya başladı. 

Şirketlerin faaliyetleri düzenli olarak devam ediyor, ancak aynı zamanda Corona virüsü ile 
uyumlu semptomları olan kişilerin izne çıkarılması, müşteri ve tedarikçi ziyaretlerinin ve 
toplantıların askıya alınması, imalat sektöründe zor olsa da fabrikalara girmek için zorunlu 
olarak maske takılması gibi önlemler uygulanıyor. Birçok şirket, son 15 gün içinde virüsten 
en çok etkilenen belediyelere giden çalışanlardan bu durumu personel departmanlarına 
bildirmelerini istedi. 

Bugüne kadar, korkulanın aksine üretim ve lojistik salgından çok etkilenmedi. Bazı 
şirketlere göre, virüsün gelecekte de herhangi bir etkisi olmamalı. Mantua merkezli çelik 
üreticisi Marcegaglia tedarik zinciri ile ilgili olarak, bugüne kadar bir sorunla 
karşılaşmadıklarını yakın gelecekte de mevcut durumdan kaynaklanan herhangi bir kritik 
sorunla karşılaşılacağını düşünmediklerini belirtti. Bununla birlikte, risk hala yüksek. 

Cremona merkezli Arvedi Group, halihazırda vücut ısısı kontrolü için tıbbi gözetim, sık 
dezenfeksiyon, ve kaçınılması gereken çalışma prosedürleri de dahil olmak üzere hassas 
koruma önlemleri içeren olağanüstü bir sağlık protokolü benimsediğini belirtti. 

 

Johnson AB’ye Ticaret Anlaşması Konusunda Dört Ay Süre Tanıdı 

Bloomberght 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avrupa Birliğine Brexit anlaşmasının gelecek aşaması 
için Haziran'a kadar süre tanıdı.Birleşik Krallık AB ile sürdürülen ticaret anlaşması için 
koşullarını yayımladı.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği’ne (AB) Haziran 
ayında Kanada modeli bir serbest ticaret anlaşmasına dair detaylar netleşmezse masadan 
kalkacağına dair uyarıda bulundu.Perşembe günü Birleşik Krallık ve AB, Brexit’in gelecek 
aşaması için müzakere koşullarını yayımlandı. İki taraf arasındaki en belirgin farklılıklar 
Birleşik Krallık’ın AB yasalarına ne ölçüde yakın kalması gerektiği, anlaşmanın ne şekilde 
inşa ve icra edileceği ile birlikte Birleşik Krallık sularındaki balıkçılık hakları etrafında 
şekillendi. 

Metinde, blok ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkinin vizyonu ‘egemen eşit statüler arasında 
dostça işbirliği temeline dayandığı’ belirtilerek, iki tarafın da diğerinin yasal otonomisine 
saygısı vurgulandı. Ayrıca metinde, “hükümetin kendi yasaları ve politikaları üzerinde 
kontrolünün olmayacağı herhangi bir anlaşma üzerine müzakere etmeyeceği de belirtildi 


