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Çin’den İhracat Pazarlarına Verilen Çelik Boru Fiyatları Değişmedi 

Steelorbis 

25 Aralık tarihinde sona eren haftada, Çin’den dış piyasalara verilen ortalama çelik boru 

teklifleri yatay seyrini sürdürdü. Şu sıralar Çinli tedarikçilerin ocak ayında sevk edilmek 

üzere ihracat piyasalarına verdikleri API 5L dikişsiz boru teklifleri 595-680$/mt FOB, API 5L 

kaynaklı boru teklifleri ise 510-530$/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 637,5 0 

Dikişsiz muhafaza 
borusu 

J55 3’’-8’’ Std 687,5 0 

Dikişsiz boru ST37 < 3’’ Std 922,5 0 

Kaynaklı boru Gr.B 2’’-6’’ Std 520 0 

 

Geride kalan bir haftalık süre içerisinde Çin’in kuzeyinde hakim olan soğuk hava koşulları 

nedeniyle duraklayan inşaat faaliyetleri sonucu bölgede çelik boru talebi azalırken, Çin’in 

güneyindeki talep zayıf olmasına rağmen kuzeyden daha iyiydi. Buna karşılık, yerel çelik 

boru fiyatlarının alıcıların stoklarını yenilemek isteyecekleri seviyelere inmediği ve çelik boru 

ihracat piyasasını olumsuz etkilediği görüldü. 

Bugün Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları 3.485 RMB/mt 

(497,4$/mt) seviyesinde yer alıyor. Bu rakam 18 Aralık tarihine kıyasla 9/mt (1,3$/mt) 

yukarıda. 

1$ = 7,0067 RMB 
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Tatil Öncesi Türkiye Sıcak Sac Piyasalarında Bağlantılar Seyrek 

Steelorbis 

Bu hafta Türkiye yerel sıcak sac piyasasında alıcı ve satıcıların çoğu tatil havasında olduğu 

için ticari faaliyetler kısıtlıydı. Satışların seyrek olduğu, fiyatların ise nispeten yatay seyrettiği 

gözlendi. 

İç piyasada Türk çelik üreticilerinin mart ayı teslimli sıcak sac teklifleri, geçtiğimiz haftaya 

kıyasla değişmeden 500-520$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. Piyasa kaynaklarına 

göre, geçtiğimiz hafta haddecilerden biri yaklaşık 20.000 mt sıcak sacı 510$/mt fabrika 

çıkışı seviyesinden satın almıştı. Türk üreticilerin ihracat teklifleri ise, üreticiye göre 

değişmek üzere 490-520$/mt FOB bandında seyrediyor. Fakat 500$/mt FOB seviyesinin 

üzerindeki fiyatların kabul görmediği ifade ediliyor. En son üreticilerden birinin Kuzey 

Afrika’ya yaklaşık 495$/mt FOB seviyesinden şubat sonu-mart teslimli olmak üzere 20.000 

mt sıcak sac sattığı duyuldu. Bunun dışında, Avrupalı alıcılar tatilde oldukları için ihracat 

piyasalarında talebin durgun olduğu gözleniyor. 

İthalatın da zayıf olduğu aktarılıyor ve BDT’li üreticilerin Türkiye’ye mart ayı üretimli sıcak 

sacı ocak ayının ortasında teklif etmeleri bekleniyor. Türk alıcılar tekliflerin satıcıya göre 

değişmek üzere 480-500$/mt CFR aralığında olacağını tahmin ediyor. 

 

Vietnam Sıcak Sac Piyasasında Olumlu Görünüm Sürüyor 

Steelorbis 
 
Vietnam’da ithal sıcak sac alımlarının devam etmesi ve son bağlantılarda yükselen fiyatların 
kabul edilmesi sonucu, büyük sıcak sac ihracatçıları bu pazara verdikleri tekliflerde 
fiyatlarını yükseltti.Önde gelen bir Çinli çelik üreticisinin Vietnam’a 492$/mt CFR 
seviyesinden SAE1008 kalite sıcak sac sattığı duyuldu. Bazı alıcıların 490$/mt CFR 
seviyesinden karşı teklif vermesi sonucu, bu seviyeden de bazı alımların olduğu gözlendi. 
Geçtiğimiz hafta Vietnam’da Çin çıkışlı sıcak sac alımları 482-490$/mt CFR aralığından 
gerçekleşmişti. 

Çinli çelik üreticilerinin SAE1008 kalite sıcak sacı Vietnam’a 500-510$/mt CFR aralığından 
teklif etmeye başladıkları, fakat yeterli arz varsa bazı indirimler teklif edebilecekleri 
belirtiliyor. SteelOrbis’e açıklama yapan bir tüccar, “Karşı tekliflerin 495$/mt CFR seviyesine 
kadar gelmesi, fiyat artışlarının ocak ayında devam edeceğini gösteriyor,” dedi. 

Hindistan’dan verilen sıcak sac teklifleri ise değişmedi ve şubat sevkiyatlı olmak üzere 
500$/mt CFR seviyesinde yer alıyor. Fakat Hindistan yerel sıcak sac piyasasında 
toparlanma gözlenmesi ve ocak-şubat aylarının daha da iyi geçeceğinin beklenmesi 
sebebiyle, büyük Hint çelik üreticilerinin ihracata ayırdıkları sıcak sac tonajı kısıtlıydı ve 
üreticiler bu yüzden yüksek tonajlı satışlar yapmaya hazır değildi. 
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Japonya’dan verilen sıcak sac teklifleri ise daha önceki 490$/mt CFR seviyesinden 525-
530$/mt CFR Vietnam aralığına yükseldi. Güney Kore’den Vietnam’a verilen sıcak sac 
teklifleri 500$/mt CFR seviyesinde yer alıyor. 

 

Çin’de Çelik Stokları Aralık Ayında Gerilerken, Sıcak Sac Stokları Belirgin 
Şekilde Düştü 

Steelorbis 
 
Çin Demir Çelik Birliği’nin (CISA) yaptığı açıklamaya göre, 26 Aralık tarihinden itibaren, 
Çin’in beş temel çelik ürününün toplam yerel stokları aylık %5,6 ya da 0,59 milyon mt 
düşüşle 10,05 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu düşüş oranı, kasım ayında kaydedilen 
%15,3 düşüş oranına kıyasla 9,7 puan az oldu. 

Söz konusu dönemde Çin’in yerel sıcak sac stokları aylık %12,4 düşüşle 1,34 milyon mt 
olurken, soğuk sac stokları aylık %4,6 düşüşle 1,82 milyon mt ve orta kalınlıkta levha 
stokları aylık %2,4 artışla 980.000 mt seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte, aynı dönemde 
inşaat demiri stokları aylık %8,5 düşerek 2,24 milyon mt seviyesine indi. Filmaşin stokları 
ise aylık %3,4 düşüşle 3,66 milyon mt seviyesinde yer aldı. 

Aralık ayında sıcak sac stoklarında kaydedilen sert düşüş, mevcutta iyi bir performans 
sergileyen sıcak sac pazarının da yardımıyla fiyatları destekledi. 

 

Çinli Sıcak Sac Üreticileri İhracat Fiyatlarını Talebin Artmasından Destek 
Bularak Tekrar Yükseltti 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin’de büyük ölçekli sıcak sac üreticilerinin ihracat 
fiyatlarını yükseltmeleri sonucu Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları artmaya devam etti. 
Uluslararası ticaret yapan bir tüccar SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Çinli çelik 
üreticilerinin iyi miktarda sipariş almaları dış pazarlarda talebin gayet iyi olduğunu gösterdi. 
Bu durum arzdaki daralmayla birlikte üreticilerin fiyat yükseltmelerine katkıda bulundu,” 
dedi. 

Bu kapsamda büyük Çinli üreticilerin boron ilaveli SS400 kalite sıcak sac için verdikleri 
ihracat fiyatları ortalama 10$/mt artarak 480-500$/mt FOB aralığında yer almaya başladı. 
Fakat bu fiyat aralığının üst sınırı için 5-10$/mt’luk pazarlıklar yapılabildiği belirtiliyor. Ayrıca 
480-485$/mt FOB aralığından Vietnam, Pakistan ve Güney Kore’ye bazı satışlar yapıldığı 
duyuldu. 
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Çin yerel piyasasında ise sıcak sac fiyatları genelde sabit kaldı ve 3.740-3.950 RMB/mt 
(533,4-563,3$/mt) depo çıkışı bandında yer almaya devam etti. SteelOrbis datasına göre, 
ortalama fiyat aralığı 17 Aralık tarihine kıyasla sadece 10 RMB/mt (1,4$/mt) geriledi. 

Söz konusu haftada sıcak sac stokları nispeten düşük seviyelerdeydi, fakat talep mevsimsel 
sebeplerden ve Yeni Yıl ile Çin Yeni Yılı tatillerinin yaklaşmasından dolayı çok yüksek 
değildi. 

24 Aralık tarihi itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemlerde sıcak sac kontratları 17 Aralık tarihine 
kıyasla 13 RMB/mt (1,85$/mt) veya %0,37 artarak 3.553 RMB/mt (506,7$/mt) seviyesinde 
yer almaya başladı.1$ = 7,0119 RMB 

 

Brezilya Yerel Sıcak Sac Piyasasında Fiyatlar Hafifçe Geriledi 

Steelorbis 

Brezilya, Sao Paulo’daki çelik distribütörleri iç piyasalarında küçük tonajlı sıcak sac satışları 

için pazarlıkları 3.677$/mt (906$/mt) müşteri teslim seviyesinden yaptıklarını belirtti. Bu fiyat 

1008/1012 kalite, 3 mm kalınlığındaki ürünler için, endüstriyel ürün vergisi hariç tüm vergiler 

dâhil olmak üzere geçerli ve iki hafta önce 3.701 BRL/mt (912$/mt) müşteri teslim 

seviyesindeydi. 

Brezilyalı çelik üreticileri yakın zaman önce, yassı çelik fiyatlarını ocak ayında ortalama 

%10 artırma niyetlerini açıkladı. Ancak Brezilyalı analistler, ülkenin mevcut ekonomik 

koşulları düşünüldüğünde bu oranda bir artışın zor olacağını belirtiyor. 

Brezilya’ya Çin’de verilen son A36/Q235 kalite sıcak sac teklifleri ise, ülkenin güneydoğu ve 

güney limanlarına sevk edilmek üzere 565$/mt CFR seviyesinde yer alıyor. Bu fiyat iki hafta 

önce de aynı seviyedeydi. 

Ekim ayında 30.200 mt sıcak sac ithal eden Brezilya, kasım ayında 1.800 mt sıcak sac 

ithalatı gerçekleştirdi. Çin’den ortalama 597$/mt FOB seviyesinden 1.600 mt, Güney 

Kore’den ise ortalama 667$/mt FOB seviyesinden 200 mt sıcak sac ithalatı yapıldı. 1$ = 

4,06 BRL (26 Aralık) 
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Yeni İthalat Yönetmeliği Cezayir’de Endişeleri Artırdı 

Steelorbis 

Son bilgiler ışığında, MSC, CMA CGM, Maersk, Marfret gibi gemi sahipleri 1 Ocak 2020 

tarihi itibarıyla Cezayir’e yük almayı reddedeceklerini bildirdi. Bu tarih itibarıyla Cezayir yeni 

ithalat yönetmeliğini uygulamaya alacak ve CFR bazlı ithalat operasyonlarını kısıtlayarak, 

alıcıların sadece FOB bazında işlem yapmasına izin verecek. Sonuç olarak şimdilik sadece 

devlet iştiraki CNAN ve Türk ortağı Arkas Cezayir’de operasyonlarına devam edebilecek. 

Şu an ödeme sürecinin FOB fiyatı üzerinden yapılmasının da bir sorun olduğu belirtiliyor. 

Cezayir’de akreditifin nakliyeci makbuzu karşılığında açılması yasak olduğundan, akreditif 

sadece konşimento karşılığında açılabiliyor ve bu da tedarikçi açısından birçok risk 

doğuruyor. BDT’li bir üretici, “Konşimentoya dayalı iş yapmak tehlikeli, çünkü geminin 

gecikmemesi lazım, bu da alıcı tarafından organize edilmesi gereken bir şey. Herhangi bir 

gecikme halinde, akreditifin uzatılması gerekiyor ve bu süre içinde piyasada düşüş 

görülürse, alıcı ve satıcının güvene dayalı bir ilişkisi olması gerekiyor,” şeklinde konuştu. 

Bazı diğer piyasa kaynaklarına göre, normal şartlar altında her iki taraf da risklerden 

kaçınmak için akreditif anlaşmasına gerekli şartlar ekleyebilir. Fakat bazı koşulları Cezayir 

bankaları kabul etmiyor. Bir başka ihtimal ise araya nakliyeci makbuzuna dayalı yapılan 

alımın risklerini üstlenecek ve konşimentoya dayalı satış yapabilecek bir tüccar konulması. 

Yine de bu durumun ek bir marj gerektireceği düşünülüyor. 

 

AB Türkiye’ye Yönelik Kotanın Gözden Geçirilmesini Öne Çekebilir  

Steelorbis 

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan ile görüşmesinin ardından 

açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AB'nin çelik ürünlerine karşı 

uyguladığı ticari önlemlerin gündeme geldiği toplantıda bu konudaki bütün verileri Phil 

Hogan ile paylaştıklarını vurgulayarak "Özellikle ülke spesifik kotalı ürünlerde bizim 2019 

yılının ilk 10 ayındaki ihracatımızın %25 düştüğünü kendisiyle de paylaştım." diye konuştu. 

Bakan Pekcan, konuya ilişkin bütün gerekli dökümanları tekrar ilettiklerini ve söz konusu 

kotalarda 1 yıl sonra olması gereken gözden geçirme sürecinin öne çekilerek ilk çeyrekte 

yapılabileceğini belirtti. 
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ABD - ÇİN Ticaret Anlaşmasını Trump ve Xİ İmzalayacak  

Hürriyet 

ABD ve Çin arasında ilk aşamasına ilişkin uzlaşma sağlanan ticaret anlaşmasını, ABD 

Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping imzalayacak. 

ABD askerleriyle bir telekonferans görüşmesi yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Bir imza 

töreni yapacağız... Bir araya geldiğimizde hızlıca imzaları atacağız, çünkü bunun 

yapılmasını istiyoruz. Anlaşma yapıldı. Artık yalnızca çeviriler yapılıyor" dedi. 

ABD tarafının "anlaşmanın tamamlandığına" ilişkin açıklamalarına karşılık, Çin tarafı henüz 

anlaşmanın tamamlandığını onaylayan bir açıklama yapmadı. 

Çin Ticaret Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, anlaşmaya ilişkin ayrıntıların, resmi 

imzalar atıldıktan sonra açıklanacağını duyurdu. 

 

Cezayir’in İthalat Yönetmeliğine Dair Detaylar Açıklandı Ancak Belirsizlik 

Sürüyor 

Steelorbis 

Cezayir’in Bankalar ve Finansal Kuruluşlar Birliği (ABEF), 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 

geçerli olması beklenen yeni ithalat yönetmeliğine ilişkin bazı açıklamalar yaptı. 

Yayımlanan belgeye göre, Cezayir’deki ithalatçıların CFR yerine FOB bazından işlemlere 

öncelik vermeleri ve yerel sevkiyat şirketlerini tercih etmeleri gerekecek. Daha önce bu 

uygulamanın zorunlu olduğu belirtilmişti. Bu nedenle, ithalatçıların tedarikçi ülkelerle deniz 

yolu bağlantılarının olup olmadığını doğrulamak için herhangi bir ithalat faaliyeti 

gerçekleştirmeden önce Cezayirli armatörlerle temasa geçmeleri ve Cezayirli taşıyıcılara 

öncelik vermeleri teşvik ediliyor. 

Uluslararası ticari teslim şekilleri için ise, ithalatçılara mümkün ise faaliyetlerini FOB 

bazından gerçekleştirmeleri tavsiye ediliyor. ABEF, CFR kullanıldığı takdirde, faturanın 

ürün, navlun ve sigorta ayrıntılarını kapsaması gerektiğini belirtti. 

Söz konusu açıklamanın en önemli kısmı, CFR yerine FOB bazından ithalat yapmanın 

zorunlu olmadığına ancak öneri olarak getirildiğine işaret etmesi. ABEF bu açıklamayı, 

Cezayirli işletmelerin yerel sektörü ve ekonomiyi bütünüyle olumsuz yönde 

  

 


