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Türkiye’de Boru Fiyatları Tekrar Düştü
Steelorbis
Türk boru üreticileri Covid-19 salgını sebebiyle talebin düşük olmasını ve beklentilerin
genelde karamsar olmasını dikkate alarak fiyatlarını aynı seviyede bırakacak pozisyonda
olmadıklarına karar verdi. Aynı zamanda ülkede sıcak sac fiyatları da ithal hurda
fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle ciddi anlamda düştü. Bunun sonucunda, Türk çelik
üreticileri fiyatlarını önceki haftaya kıyasla 10$/mt düşürdü, yine de ciddi alıcılar için
indirimlerin mevcut olduğu belirtiliyor.
Kutu profil fiyatlarının resmi seviyesi 515-530$/mt fabrika çıkışı aralığında sabit kaldı, fakat
zayıf talepten dolayı alıcıların 505$/mt fabrika çıkışı ve altı seviyelerden de alım
yapabilecekleri ifade ediliyor. Yine de stokların yeterli olması sebebiyle ticaretin yavaş
olduğu ifade ediliyor.
İhracat tarafında ise, Türkiye’den verilen kaynaklı boru teklifleri 505-515$/mt FOB bandında
aralığında yer alıyor ve gerçek alıcılar için indirimler mevcut. Fakat talep oldukça düşük
olduğu için üreticiler fiyatlarda esnek davranıyor. Müşteriler 500$/mt FOB ve altından alım
yapmanın mümkün olacağına inanıyor.
** 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 Çıkışlı Çelik Boru Teklifleri Değişmedi
Steelorbis
25 Mart tarihinde sona eren bir haftalık süre içerisinde, Çin’den dış piyasalara verilen
ortalama çelik boru fiyatları değişmedi. Şu sıralar, Çinli tedarikçilerin Mayıs ayında sevk
etmek üzere API 5L dikişsiz boru için ihracat teklifleri 585-670$/mt FOB ve API 5L kaynaklı
boru için ihracat teklifleri 500-520$/mt FOB aralığını koruyor.
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

Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, çelik boru kullanan sektörlerin çoğu virüsün kontrol
altına alınmasıyla inşaat faaliyetlerini yeniden başlattı. Çelik boru üreticileri ve tüccarlar
alımların önceki haftadan iyi olduğunu belirtirken, talebin iyileştiği sinyali aldıklarını ve bu
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durumun da muhtemelen devam edeceğini düşündüklerini iletti. Ancak dünya genelinde
salgının kötüleşmesi çelik boru ihracatını olumsuz etkiledi.
Bugün Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları 3.463 RMB/mt
(489,5$/mt) seviyesinde yer alıyor. Bu rakam 18 Mart tarihine kıyasla 85 RMB/mt (12$/mt)
veya %2,4 artışa işaret ediyor. 1$ = 7,0742 RMB

Türkiye’de Yassı Spot Piyasasında Talep Cansız
Steelorbis
Türk yassı çelik tüccarları, resmi yerel depo çıkışı fiyatlarında önemli bir değişiklik
yapmamaya karar verdi ve fiyatlarını üç hafta üst üste sabit tuttu. Bunun nedenlerinden biri
tüccarların daha önce yaptıkları yerel sıcak sac bağlantılarından oluşan pahalı stoklarının
bulunması. Ayrıca, spot piyasa tüketim oldukça düşük ve daha düşük fiyatlar da önemli
ölçüde satış olmasını engelliyor. Ancak, bazı tüccarlar, resmi olarak duyurmasalar da büyük
indirimler vermeye hazır.
Birçok tüccar, likiditelerini artırıp stoklarını azaltmaya çalıştıkları için büyük indirimlere
yapmaya hazır durumda. Ancak piyasadaki belirsizlik nedeniyle, alıcılar stoklarını artırmak
istemiyor. Bir piyasa kaynağı “Uzun vadeli kontratlar dahilinde yapılan satışlar bile azaldı,
bu tonajlar spot olarak da teklif ediliyor. İhracat satışları durma noktasına geldi. Yassı çelik
spot stokları ise her geçen gün artıyor. Salgının kısa sürede sona ermesini umuyoruz,”
şeklinde konuştu.

Ürün

Fiyat ($/mt)
Ereğli

Gebze

2-12 mm sıcak sac

490-500

500-510

1,5 mm sıcak sac

520-540

525-555

3-12 mm asitlenmiş sıcak
sac

540-550

560-580

0,6 mm soğuk sac

600-610

610-620

0,7-2 mm soğuk sac

570-590

580-600
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Türkiye’de Yerel ve İthal Sıcak Sac Fiyatlarında Kabul Edilebilir Seviye
Düştü
Steelorbis
Türkiye sıcak sac piyasasında durum ve fiyat beklentileri gün geçtikçe zayıflayarak, kimse
önünün göremediği için alımların yavaşlamasına ve piyasada bir panik havası oluşmasına
yol açtı. Bunun sonucunda, Türkiye’de sıcak sac için Kabul edilebilir fiyat seviyesi önemli
oranda düşerken, kayda değer alımlar yapıldığı da duyuldu. Resmi olarak üreticiler
fiyatlarını 480$/mt FOB/fabrika çıkışı ve üzeri seviyelerde tutsa da, kabul edilebilir seviyenin
460-470$/mt FOB/fabrika çıkışı seviyesinin üzerinde yer almadığı aktarılıyor. İskenderun
merkezli kaynaklar, “Yerel piyasada tesisler alıcı bulamıyor, bulsalar bile herhangi bir
pazarlığa açık durumdalar. Yani şimdilik herhangi bir fiyat seviyesini görmek mümkün,”
şeklinde konuştu. Diğer kaynaklar ise Türkiye’de 440-450$/mt FOB/fabrika çıkışı
seviyelerden bağlantı olabileceğini tahmin ediyor.
İthalat segmentinde, çeşitli tedarikçilerden alınan fiyatlar hafta boyunca 5-10$/mt düştü. İki
tesis, Mayıs ayı sonunda yapılacak Rusya çıkışlı sıcak sac sevkiyatları için 455-460$/mt
CFR Türkiye bandında teklif verdi. Ukrayna merkezli Metinvest 465-470$/mt CFR bandında
teklif verirken, alıcılar pazarlıkla fiyatların en az 5-10$/mt düşebileceğini düşünüyor. Hint
satıcılar, şimdiye kadar alıcısı olmayan 455-460$/mt CFR aralığındaki en agresif tekliflerle
Türkiye'nin hedef pazarlarına geri döndü.

İtalya Sıcak Sac Piyasası Karantina Önlemleri Sebebiyle Durdu
Steelorbis
İtalyan hükümetinin karantina önlemleri uygulaması sebebiyle İtalya piyasası tamamen
durmuş durumda. Corona salgını sebebiyle tüm zaruri olmayan sanayilerin geçici olarak
faaliyetlerini durdurmalarına karar verildi. Fakat kesintisiz üretim çemberi içinde yer alan iş
yerleri bundan muaf. Diğer faaliyetler ise resmi makamlara faaliyetlerini
durduramayacaklarını kanıtlamak zorunda. Bu kapsamda, yerli yassı mamul üreticileri
ArcelorMittal Italia ve Arvedi üretime devam ediyor, fakat Taranto valisi üretime devam
etmek için gerçek gereklilikleri değerlendirdiği için Arvedi üretimini durdurmak zorunda
kalabilir. Yerel birlikler çalışanların ve çalışanların ailelerinin güvenliği için tesislerin
kapatılması gerektiğini belirtiyor. Her durumda, ülkede yassı çelik alıcıları İtalya Başbakanı
Giuseppe Conte’nin son kararı gereğince bugün faaliyetlerini askıya alıyor ve aksi
belirtilmedikçe tekrar faaliyete 3 Nisan tarihinde geçecekler. Ayrıca Avrupa’nın kuzeyinde
de salgın sebebiyle önlemler alındığı için İtalyan çelik üreticilerinin nereden sipariş
alacakları belirsiz. Bu yüzden İtalya’da ithal tekliflere ilgi yok ve yerel sıcak sac fiyatları
geçtiğimiz hafta olduğu gibi 440€/mt fabrika çıkışı seviyesinde.
Önümüzdeki haftalarda piyasada neler olacağını söylemek oldukça zor. İtalyan piyasasının
Nisan ayının başına kadar askıda kalması bekleniyor, fakat karantina süresi daha da
uzayabilir. Uzamaz ise, iç piyasa talebinde bir artış beklenebilir ama servis merkezleri
hükümet önlemlerini sıkılaştırmadan önce iyi miktarda alım yapmıştı. Piyasa kaynaklarına
göre, geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Avrupa’nın kuzeyinde sıcak sac fiyatları 470475€/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya devam etti. Daha önce belirtildiği gibi Avrupalı
otomobil üreticileri üretim sahalarını kapatmışken, birçok çelik üreticisi üretimini azalttı.
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Sıcak Sac Tedarikçilerinin BAE’ye Satışlarında Fiyatlandırma Gücü
Azaldı
Steelorbis
Corona virüsü sebebiyle doğan belirsizlikler ve global olarak alınan karantina önlemleri,
Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ithal sıcak sac fiyatlarına ciddi bir baskı uyguladı.
Hindistan’dan verilen sıcak sac teklifleri geçtiğimiz haftaya kıyasla değişmeyip 465-470$/mt
CFR aralığında yer alsa da, tedarikçiler karşı teklifler düşük olduğu için Hint ihracatçıların
satışlarını artırmak amacıyla fiyatlarını düşürmek zorunda kalabileceklerini belirtti. Hint
üreticilerden biri, “Alıcılar 450$/mt CFR seviyesinin altından alım yapmak istiyor ve bu bizim
için şu an kabul edilemeyecek bir seviye olsa da yarın satış yapabilmek için tek fırsat
olabilir,” dedi. Başka bir Hint çelik üreticisi ise, “İnsanlar fiyatlardan ziyade Corona salgınını
konuşuyor. Dünyanın nereye gittiği hakkında hiçbir ipucu yok,” şeklinde konuştu.
Kaynaklara göre, bazı Güney Koreli tedarikçiler BAE pazarını 475$/mt CFR teklifleri ile test
ediyor.
+SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Ukrayna menşeli sıcak sac için BAE’ye son teklifler
daha önce 475$/mt CFR seviyesinde yapıldı, şu anda satıcı küçük rulolar için 470$/mt CFR
seviyesinde teklif veriyor ve hafif indirimler söz konusu olabilir.

İtalya'da Sıkı Karantina Var Ancak Arcelormittal Italy Karantinadan Muaf
Kaynak Steelorbis
İtalya Başbakanlığınca çıkarılan yeni kararnameye göre, ülkedeki tüm stratejik ve zorunlu
olmayan faaliyetlerin, Corona
virüsüyle başa çıkmak için 25 Mart'tan 3 Nisan'a kadar durması gerekiyor. Çoğu dükkan
karantina nedeniyle çoktan kapatılmış olsa da, birçok fabrika çalışmaya devam etmişti.
Kararname, gıda, ilaç ve temel malların üretimi ve tedariki ile ilgili tüm
hizmetleri içeren, açık kalacak 80 sektörün bir listesini içeriyor. Kararname ayrıca, sürekli
üretim döngüsünde olan işletmelerin açık kalmasına da olanak tanıyor. Bu nedenle,
ArcelorMittal Italia'nın eski adıyla Ilva olarak bilinen Taranto'daki tesisleri, yerel idare
faaliyetlerini askıya almadıkça önlemlerden muaf tutulacak.
Daha önce de belirtildiği gibi, ArcelorMittal Italia'da üretim hacimleri azaldı. Bu iş gücünün
%50’nin altına inmesine neden oldu. Bununla birlikte, şirket ve yerel sendikalar arasındaki
yeni toplantıdan sonra ArcelorMittal aktif iş gücünü daha da azaltmaya karar verebilir. Yerel
sendika Fiom Cgil Taranto, ArcelorMittal'in tüm tesisin faaliyetini durdurması için ısrarcı.
Yeni kararnameye göre, kanıtlanabilir iş nedenleri veya mutlak sağlık acil durumları hariç
olmak üzere tüm yurt içi seyahatler yasaklandı. İtalya'da şu an 46.638 adet Corona virüsü
hastası var ve salgından ölen kişi sayısı 5.476.
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İtalyan Çelik Üreticisi Arvedi Üretime Devam Edecek
Steelorbis
Cremona, İtalya merkezli çelik üreticisi Arvedi Group, üretim faaliyetlerinin İtalya Başbakanı
Giuseppe Conte'nin son
kararnamesi ile "tam uyum içinde" devam edeceğini duyurdu. Yassı haddelenmiş karbon
çeliği ve hem karbon hem de paslanmaz çelik borular üreten şirket, tüm çalışanlarını
korumak için tüm güvenlik önlemlerinin halihazırda uygulandığını açıkladı.
23 Mart'ta bildirildiği üzere, İtalya'daki tüm zorunlu olmayan faaliyetlerin, Corona virüsü
salgınıyla başa çıkabilmesi için durdurulmasına karar verildi. Kararname, sürekli üretim
döngüsündeki işletmelerin açık kalmasına izin veriyor. Diğer faaliyetler için ise idari
yöneticilere üretimin devam etmesi gerektiğine dair kanıt sunulmalı.

Fitch'ten Corona Virüs, Petrol Fiyatları ve Kredi Notları Değerlendirmesi!
Hürriyet
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs (Kovid-19) ve petrol
fiyatlarındaki düşüşün, ülkelerin kredi notu üzerinde baskı oluşturacağını bildirdi.
Fitch Ratings'în Twitter hesabından yapılan video paylaşımında, petrol fiyatlarındaki
düşüşün ekonomik etkisinin Kovid-19'dan daha uzun sürebileceği belirtildi. Bu durumun
ulaşım ve turizm sektörlerini de olumsuz etkileyeceği kaydedildi.
VERGİ GELİRLERİNİ DÜŞÜREBİLİR
Paylaşımda, Tayland, Hırvatistan ve İzlanda gibi ekonomisi turizm gelirlerine yüksek ölçüde
bağlı ülkelere dikkat çekilirken, hükümetlerin vergi gelirlerinin de düşeceği aktarıldı.
''Mali genişleme politikaları nedeniyle bazı ülkelerin kredi notlarının değişebileceği'' belirtilen
paylaşımda, G7 ülkelerinin kamu finansmanlarının ise zayıf olduğunun altı çizildi.
Fitch Ratings tarafından kredi notu açısından parasal genişlemenin borç birikimi üzerindeki
etkilerinin önem taşıyacağı ve koronavirüs salgınından önce de bazı ülkelerin yüksek
borcunun endişe verici seviyelere ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan, gelişmekte olan ülkelerin petrol gibi emtia ihraç gelirleri, sermaye akımları ve
döviz kurlarının da risk altında olduğu, Angola, Irak, Surinam ve Gabon'un bu ülkeler
arasında yer aldığı bildirildi.
Yatırımcıların duyarlılığının sermaye akımlarını etkileyebileceği uyarısı yapılırken, bu yıl
Brezilya, Hindistan, Türkiye ve Polonya'nın en fazla dış fon ihtiyacı duyan ülkeler olduğu
aktarıldı.
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