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ABD Çıkışlı İkinci Bağlantı Türkiye’de Hurda Fiyatlarını Yukarı Çekti 

Steelorbis 

Bugün açıklanan ilk bağlantının ardından, daha yüksek seviyelerden ABD çıkışlı bir başka 

bağlantı daha duyuldu. 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, İskenderun merkezli bir üreticinin aldığı Şubat sevkiyatlı 

kargoda, 26.000 mt HMS I/II 85:15 hurda 472$/mt CFR’dan, 4.000 mt P&S kalite hurda ise 

487$/mt CFR’dan işlem gördü. Böylece, HMS I/II 80:20 hurda fiyatının bugün daha önce 

açıklanan 463,5$/mt CFR’a göre 467-468$/mt CFR Türkiye aralığına çıktığı tahmin ediliyor. 

Sonuç olarak, Türkiye ithal hurda piyasasında beklentiler iyileşti. Satıcılar fiyatların ABD 

çıkışlı bağlantılara paralel olarak artmasını beklediğinden teklif vermekte acele etmiyor. 

Avrupalı satıcılar önümüzdeki alımlarda 460-465$/mt CFR seviyesinin yakalanabileceğini 

düşünüyor. Baltık merkezli bir tedarikçi, bölgeden Türkiye’ye verilen tekliflerin “475-480$/mt 

CFR civarına yükselebileceğini ancak Türk üreticilerin bu teklifleri kabul edip 

etmeyeceklerinin bilinmediğini” söyledi. Yine de, satıcıların beklentileri ABD çıkışlı son 

bağlantının ardından yukarı yönlü revize edilecek. 

Bununla birlikte, Romanya ve Adriyatik çıkışlı short sea HMS I/II 80:20 hurda için kabul 

edilebilir seviyelerin 435-440$/mt CFR aralığında olduğu düşünülüyor. Short sea çıkışlı 

tedarikçiler de fiyatlardaki bu artışın etkisini görmek için beklemeye geçtiğinden Türkiye’ye 

verilen teklif sayısı düşük seyrediyor. Öte yandan, short sea hurda talebi de hızlanıyor. 
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Demir Cevheri Fiyatı Güçlü Talep Üzerine Yükseldi  

Metal Expert 

Olumlu havanın ticaret faaliyetlerini teşvik etmeye devam etmesi nedeniyle demir cevheri 

fiyatının, 2022'nin ilk iş gününde kazançlarını artırdığı rapor ediliyor. 

Avustralya çıkışlı % 62 tenörlü toz cevher fiyatının, 30 Aralık tarihine kıyasla 4.75 $/ton 

artışla cfr 123 $/ton seviyesine yükseldiği ve aynı dönemde DCE’de vadeli sözleşmelerin 

3.1 $/ton değer kazandığı ifade ediliyor. 

 

Türkiye’de Sıcak Sac Fiyat Trendleri Belirsizliğini Koruyor, Alıcılar 

Beklemede 

Steelorbis 

Yeni yılın ilk haftasında, Türkiye sıcak sac piyasasında satışlar, kısmen BDT’li satıcıların 10 

Ocak tarihine kadar piyasada yer almayacak olmasına bağlı olarak sınırlı kaldı. Piyasada 

Hindistan çıkışlı agresif sıcak sac tekliflerinin Türkiye çıkışlı fiyatlara tehdit oluşturduğu 

konuşuldu. Ancak, üreticilerin gözle görülür indirimler yapmak için acele etmediği gözlendi. 

Piyasa kaynakları, Türkiye’de yerel sıcak sac fiyatlarının çoğunlukla 815-830$/mt fabrika 

çıkışı aralığında değişiklik gösterdiğini ve 10-20$/mt daha yüksek seviyedeki resmi 

tekliflerin de piyasada bulunduğunu belirtti. Şubat ayı teslimatlı tonajların sınırlı olduğu ve 

satıcıların çoğunun Mart ayı teslimatlı olmak üzere satış yaptığı öğrenildi. Spot piyasada ise 

sıcak sac fiyatları 900-940$/mt depo çıkışı aralığında yer alırken, resmi teklifler, spot 

fiyatlara kıyasla 10-20$/mt yüksek oldu. 

Öte yandan, başta tüccarlar tarafından olmak üzere Hindistan’dan verilen sıcak sac 

tekliflerinin 780-790$/mt CFR aralığında yer aldığı bildirilirken, bir haddeciye yapılan 20.000 

mt sıcak sac bağlantısının 770-780$/mt CFR aralığından gerçekleştirildiği duyumu alındı. 

Ancak, SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, bazı Hint üreticiler, Türkiye ve 

Mısır’a yapılan satışların ardından 800-805$/mt CFR aralığıyla piyasaya giriş yaptı. 
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Devam eden tatil nedeniyle BDT’li tedarikçiler çoğunlukla piyasanın dışında kaldı. Ukrayna 

çıkışlı Şubat ayı üretimli teklifler 800-810$/mt CFR aralığında bulunsa da Türk üreticilerden 

bazıları, Hindistan çıkışlı tekliflere yakın bir seviyeye çekmek amacıyla tedarikçinin indirim 

yapma baskısı altında kalacağını düşündüklerini ifade etti. Rus üreticilerin ise piyasa 

koşullarını ve Şubat ayına yönelik satış tonajlarını değerlendirdiği öğrenildi. SteelOrbis’in 

edindiği bilgilere göre, bazı alıcılar, Rus üreticilerin fiyatlarının yaklaşık 800-815$/mt CFR 

aralığında yer almasını ve pazarlıkların önümüzdeki hafta başlamasını bekliyor. 

 

Hindistan Avrupa’ya Agresif Sıcak Sac Teklifleri Vermeye Başladı 

Steelorbis 

Tatil nedeniyle Avrupa sıcak sac piyasasında satışlar durgun seyrederken, piyasa 

kaynaklarından bazıları agresif ithal tekliflerden endişe duymaya başladıklarını dile getiriyor. 

İç piyasaya satış yapamamalarının ve Asya piyasalarından verilen karşı tekliflerin düşük 

seviyelerde yer almasının baskısı altında olan Hint üreticiler, Akdeniz piyasalarına düşük 

tekliflerle giriş yaptı. 

9 Ocak tarihinde sona erecek tatil sebebiyle İtalya ve Avrupa sıcak sac piyasalarındaki 

durgunluk sürerken, fiyatlar değişiklik göstermeyerek İtalya’da 810-840€/mt fabrika çıkışı ve 

Avrupa’nın kuzeyinde ise 900-920€/mt fabrika çıkışı seviyelerinde yer almaya devam etti. 

Piyasa kaynakları, Hindistan çıkışlı tekliflerin Şubat sonu sevkiyatlı olmak üzere yaklaşık 

760-780€/mt CFR İtalya aralığında bulunduğunu bildirdi. Söz konusu teklifler, 800€/mt 

CFR’ın üzerinde yer alan diğer ithal tekliflere kıyasla düşük seviyelerde yer aldı. Türk 

üreticilerden biri, “Hindistan hem Türkiye piyasasında hem de Avrupa’ya yapılan sıcak sac 

satışlarında sorun yaratıyor. İthalat kotasını aşmayacak şekilde satış yapmamız gerekirken, 

Hint üreticilerin yaptıkları bağlantılar limanlarda bekliyor,” açıklamasını yaptı. 

Öte yandan, SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan çıkışlı soğuk ve galvanizli sac 

teklifleri Şubat sonu sevkiyatlı olmak üzere sırasıyla 860€/mt CFR İtalya ve 930€/mt CFR 
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İtalya seviyelerinde; Tayvan çıkışlı galvanizli sac teklifleri ise Mart ayı sevkiyatlı olmak 

üzere 1.040€/mt CFR İtalya seviyesinde yer alıyor. 

1 Ocak tarihinde başlayan yeni kota dönemiyle birlikte, tahsis edilen 323.205 mt’luk kota 

kapsamında Türkiye’den ithal 238.350 mt sıcak sac gümrükten geçmeyi beklerken, 407.786 

mt’luk kota kapsamında Rusya’dan yalnızca 161.691 mt sıcak sac sevk edildi. Hindistan’a 

tahsis edilen sıcak sac tonajı 166.027 mt seviyesinde yer alıyor ve ülkeden ithal edilen 

56.832 mt sıcak sac limanlarda bekliyor. 

 

ABD Yedi Ülkeden İthal Sıcak Saca Antidamping Vergisi Uygulamaya 

Devam Edecek  

Steelorbis 

ABD Ticaret Bakanlığı, Avustralya, Brezilya, Japonya, Güney Kore, Hollanda, Türkiye ve 

İngiltere’den ithal sıcak saca uygulanan anditamping vergisine yönelik dönem sonu 

incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, bu yedi ülkeden ithal söz konusu 

ürünlere uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da 

tekrarına yol açabileceğini tespit etti. 

Nihai damping oranları Avustralya için %29,58, Brezilya için %34,28, Japonya için %11,70, 

Güney Kore için %11,10, Hollanda için %3,73, Türkiye için %24,32 ve İngiltere için %33,06 

seviyelerinde yer alıyor. 

Antidamping vergisinin 6 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. 

 

İmalat PMI, 2021 Yılını 52,1 Seviyesinde Kapattı 

Dünya 

Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık'ta hafif artışla 52.1 

seviyesinde gerçekleşti. Girdi maliyetleri ise, anket tarihinin en yüksek artışını kaydetti. 
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) için IHS Markit tarafından derlenen imalat PMI'da, eşik değer 

olan 50.0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde iyileşmeye işaret ediyor. Manşet PMI 

Kası'mda 52.0 olarak ölçülmüştü. 

Aralık ayında kaydedilen hafif artışla birlikte, sektörün durumu son 7 ay boyunca iyileşme 

göstermiş oldu. 

Faaliyet koşullarındaki iyileşmede etkili unsurlardan biri istihdam artışının devam etmesi 

oldu. İstihdam, kapasite genişletmeye yönelik çabalardan kaynaklı olarak Ağustos'tan bu 

yana en yüksek hızda arttı. Katılımcılar bu durumun genel olarak kapasite genişletmeye 

yönelik çabalardan kaynaklandığını belirtti. 

Öte yandan güçlü enflasyonist baskıların faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerine bağlı 

olarak anketin diğer endekslerinde daha olumsuz bir tablo ortaya çıktı. 

Girdi maliyetleri, 2005 yılının ortalarında başlayan anket tarihinin en yüksek artışını kaydetti 

ve enflasyon oranı Eylül 2018’de gerçekleşen bir önceki rekor düzeyin de üzerine çıktı. 

Firmalar, maliyet yüklerini artıran başlıca faktörün Türk lirasındaki değer kaybı olduğunu 

belirtti. Buna karşılık, imalatçılar satış fiyatlarını da rekor hızda artırdı. Fiyat artışlarının 

birçok müşteriyi caydırması sonucu toplam yeni siparişler üst üste üçüncü ay yavaşlama 

kaydetti. Bu durum, uluslararası talepteki iyileşmeye bağlı olarak artmaya devam eden yeni 

ihracat siparişlerine rağmen gerçekleşti. 

Kasım ayındaki ılımlı artışın ardından üretim aralıkta düşüş gösterdi. Fiyat baskıları, 

üretimde de yavaşlamaya yol açan faktörler arasında yer aldı. 

Sektörlerin tamamında yeni siparişler yavaşlarken; fiyatlardaki yükseliş müşterilerin yeni 

sipariş vermekten vazgeçmesine yol açtı ve anket kapsamında takip edilen 10 sektörün 

tamamında yeni siparişler yavaşladı. IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Aralık 

ayında maliyet yönlü baskılar Türk imalat sektörünün faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Girdi 

maliyetlerinde ve satış fiyatlarında kaydedilen rekor artışlar müşterileri yeni sipariş 
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vermekten vazgeçirdi. Bu durum imalatçıların satın alma faaliyetlerini azaltmasına ve 

tedarik zincirlerinde aksaklıkların yoğunlaşmasına neden oldu. Covid-19 salgınının Omikron 

varyantının yükselişinden kaynaklanabilecek olası sorunlarla birlikte tüm bu gelişmeler 

sektörün 2022 yılına zorlu bir ortamda girmesine yol açıyor" değerlendirmesinde bulundu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


