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ABD’de Kutu Profil Fiyatları Aralık Ortası Seviyelerinden Yükseldi 

Steelorbis 

Aralık ayının ortasında ABD yerel kutu profil piyasasında fiyatlar 992-1.014$/mt fabrika 

çıkışı aralığında yer alıyordu ve fiyatlarda bir yükselişin kaçınılmaz olduğu düşünülüyordu. 

Bu düşünce, 2019 yılının son ayında hurda ve sıcak sac fiyatlarının yüksek olmasından 

kaynaklanıyordu. Bugün, piyasa kaynakları tahmin edildiği gibi fiyatların arttığını ve 

1.069$/mt fabrika çıkışı seviyesine geldiğini belirtiyor. 

Fiyatların ne kadar süre bu seviyede kalacağı veya bir artışın daha gözlenip 

gözlenmeyeceği sorularının yanıtları henüz belirsiz. Bugün SteelOrbis raporunda ABD’de 

yerel hurda fiyatlarının tüm bölgelerde 30$/mt arttığı belirtildi. Nucor Sheet Mill Group hurda 

fiyatları yükseldiğinde yassı mamul fiyatlarını tüm siparişler için 33$/mt artıracağını 

belirtmişti. Diğer yassı çelik üreticilerinin de yakın zamanda fiyatlarını yükseltecekleri tahmin 

ediliyor. 

Eğer yassı mamul üreticileri fiyatlarını yükseltmeyi başarırsa, boru üreticilerinin de kendi 

fiyat artışlarını açıklayacakları ifade ediliyor. 

 

Türkiye’nin Kaynaklı Boru Fiyatları Artışların Ardından Şimdilik Sabit 

Steelorbis 

Tatillerden önce Türk kaynaklı boru üreticileri yerel ve ihracat fiyatlarını yükseltmişti. Fakat 

stok malzeme fiyatlarında ciddi bir değişiklik olmadığı sürece üretici fiyatlarının şimdilik 

yatay seyrine devam etmesi bekleniyor. Talep ise halen kısıtlı. 

Türkiye’den dış piyasalara verilen kaynaklı boru teklifleri geçtiğimiz iki haftalık süre 

içerisinde 10$/mt arttı ve 530-540$/mt FOB aralığında yer almaya başladı, tekliflerin çoğu 

ocak ayı sevkiyatlı. Fakat yüksek tonajlı alımlarda 10$/mt’luk indirimlerin olabildiği ifade 

ediliyor. Piyasa kaynakları Avrupa’da özellikle tatil dönemi sebebiyle ithal kaynaklı boru 

talebinin durgun olduğunu belirtiyor. Öte yandan kaynaklı boru ithalat kotasının azaldığına 

dair endişeler söz konusu, fakat halen önümüzdeki birkaç ay için yeterli miktarda kota 

olduğu gözleniyor. Talebin Orta Doğu’da da az olduğu ifade ediliyor. Piyasa kaynaklarından 

biri, “Orta Doğu’daki alıcıların talebi azaldı ve karşı teklifleri Türkiye’den verilen tekliflerin 

altında,” dedi. 

Türkiye yerel piyasasında ise kaynaklı boru fiyatları aralık ayının son haftasında 5-20$/mt 

yükselmiş ve ihracat teklifleriyle aynı seviyeye, 530-540$/mt fabrika çıkışı aralığına çıkmıştı. 

Fiyatlar bugüne kadar yatay bir seyir izledi. İç piyasada talebin hava koşullarından dolayı 
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kısıtlı olduğu gözleniyor. Türkiye’de sıcak sac fiyatlarında ciddi bir değişiklik olmadığı 

sürece kaynaklı boru fiyatlarının şimdilik yatay seyrine devam etmesi bekleniyor. 

** 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 İhracat Pazarlarına Verilen Çelik Boru Fiyatları Yatay Seyrediyor 

Steelorbis 

8 Ocak tarihinde sona eren haftada, Çin’den dış piyasalara verilen ortalama çelik boru 

teklifleri yatay seyrini sürdürdü. Şu sıralar Çinli tedarikçilerin Mart 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 yeni yıl tatili nedeniyle zayıflayan çelik boru talebi 

fiyatların da desteğini azalttı. Ayrıca yaklaşan Çin Yeni Yılı tatili nedeniyle talep biraz daha 

düştü. Tüccarların tatil öncesi stoklarını yükseltmek istemediği görülüyor. Ancak çelik boru 

üreticilerinin olumsuz etkilenen üretimleri piyasada arzın daralmasına ve buna bağlı olarak 

fiyatların yükselmesine neden olabilir. 

Bugün Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları 3.617 RMB/mt 

(520,8$/mt) seviyesinde yer alıyor. Bu rakam 25 Aralık tarihine kıyasla 132/mt (19$/mt) 

yukarıda. 

1$ = 6,945 RMB 
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ABD Enerji Borusu Piyasası Tatil Sebebiyle Haftayı Durgun Geçirdi 

Steelorbis 

Geçtiğimiz hafta ABD’li piyasa oyuncuları enerji borusu piyasasının tatiller sebebiyle halen 

durgun olduğunu ve normal faaliyetlerin bu haftaya kadar başlamasını beklemediklerini 

söyledi. 

Böylece, ABD doğal gaz ve petrol borusu ile hat borusu piyasasında faaliyetler tatiller 

sebebiyle halen durgun.  

Aralık ayının ortası itibarıyla, ülkede halihazırdaki Kore çıkışlı API X-52 hat borusu fiyatları 

937$/mt depo çıkışı seviyesinde yer alıyordu. Gelecek sevkiyatlar için yeni Kore çıkışlı hat 

borusu fiyatlarının ise satışlarda ABD Körfez limanlarında teslim 1.058$/mt DDP 

seviyesinde olduğu ifade ediliyor. 

ABD yerel piyasasında ise birinci çeyrek üretimli hat borusu fiyatlarının 1.091-1.146$7mt 

fabrika çıkışı aralığında yer aldığı gözleniyor. 

J55 ERW doğal gaz ve hat borusu fiyatlarına bakıldığında ise, yapılan bağlantılarda, 

mevcut Kore çıkışlı J55 boru fiyatlarının, bazı durumlarda 937-981$/mt depo çıkışı 

aralığında yer aldığı ifade ediliyor. Ülkede yerli doğal gaz ve petrol borusu fiyatları da halen 

1.102-1.213$/mt fabrika çıkışı bandında seyrediyor. 

 

Türkiye'ye Verilen Sıcak Sac Tekliflerinde Fiyatlar Yükseldi 

Steelorbis 

Yabancı sıcak sac tedarikçileri Türkiye’ye mart ayı için sürekli fiyat açıklarken bu fiyatların 

önceki satış fiyatlarına kıyasla ciddi bir artış kaydettiği gözleniyor. Bu artışın Türkiye’de yerli 

sıcak sac fiyatlarının güçlü olmasından destek gördüğü ifade ediliyor. Bir diğer faktör de, 

Rus üretici MMK’nın tesisinde bakım çalışması yürütmesinden dolayı arzın kısıtlı olması.  

Ukraynalı üretici Metinvest’in Türkiye’ye mart ayı üretimli küçük saclar için verdiği fiyat 

495$/mt CFR seviyesinde yer alırken, bazı piyasa kaynakları bunun 5$/mt altının da 

mümkün olduğunu ifade ediyor. Sonuç olarak, Metinvest’in fiyatlarını önceki satış fiyatlarına 

kıyasla en az 20$/mt yükseltmeye çalıştığı gözleniyor. Rus NLMK’nın ise mart ayı fiyatlarını 

açıklamak için acele etmediği gözleniyor ve alıcılar üreticinin tekliflerinin geçtiğimiz aya 

kıyasla 20-25$/mt yüksek olacağını, 500-505$/mt CFR aralığının altında olmayacağını 

düşünüyor. Öte yandan, Severtal’in 20.000 mt’luk kargolar için tekliflerinin 510$/mt CFR 

civarında olduğu ifade ediliyor. Hindistan ve Güney Kore’den Türkiye’ye verilen sıcak sac 

tekliflerinin ise, mart sevkiyatlı olmak üzere, genelde 535$/mt CFR seviyesinde olduğu 

aktarılıyor. 
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Türkiye yerel piyasasına bakıldığında, mart teslimli sıcak sac fiyatlarının 510-520$/mt 

fabrika çıkışı aralığında yer aldığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde 

haddecilere bazı satışların 505-510$/mt fabrika çıkışı aralığından yapıldığı gözlendi. 

Türkiye’den yapılan sıcak sac ihracatı ise, Avrupa’nın yerel fiyatlarında beklendiği kadar 

artışa gitmemesi sebebiyle durgun. Şu sıralar, Türkiye’den verilen sıcak sac ihracat teklifleri 

satıcıya ve tonaja bağlı olmak üzere 500-515$/mt FOB ve üzeri seviyelerde yer alıyor. 

Piyasa kaynaklarına göre, Mısır’a yaklaşık 10.000 mt sıcak sac 510$/mt FOB seviyesinden 

satıldı, satışlar tatillerden önce 500$/mt FOB seviyesinin altından gerçekleşmişti 

Avrupalı Sac Üreticileri Sac Fiyatlarını Yükseltiyor  

Metal Expert 

Avrupa rulo fiyatlarının, tatilinin ardından sınırlı arz, yüksek üretim maliyetleri ve piyasada 

rekabetçi ithalat tekliflerinin bulunmamasından kaynaklı olarak yükseldiği bildiriliyor. 

Avrupa’da başlıca bir üreticinin sac fiyatlarını ürüne bağlı olarak 20 €/ton yükselttiği ve 

Almanya’da HRC fiyat tekliflerinin, Noel tatili öncesindeki fabrika çıkışı 440-450 €/tondan 

460-470 €/ton aralığında yükseldiği, ancak söz konusu seviyelerin henüz bağlantılarda 

gerçekleşmediği aktarılıyor. Almanya’da HRC bağlantılarının, Aralık sonundaki fabrika çıkışı 

435 €/tondan 440 €/tona yükseldiği belirtiliyor. 

Ocak ayında Avrupa sac fiyatları, EUR/t 

%21 KDV hariç 1 Euro=1.11$ 
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*- bağlantı fiyatı 

Piyasa katılımcıları, çoğu distribütör ve çelik servis merkezlerinin stoklarının düşük 

olmasından dolayı, fiyatların kısa vadede yavaşça yükselmeye devam edeceğini 

düşünürken, büyük üretim kesintilerinin arzı sınırlandırdığı kaydediliyor. 

 

Ilva Tesisindeki 2 No’lu Yüksek Fırın Faaliyete Devam Edebilecek 

Steelorbis 

Yerel basında yer alan haberlere göre, mahkeme Taranto merkezli Ilva çelik tesisinde 

bulunan 2 No’lu yüksek fırının güvenlik kurallarını ihlal ettiği konusundaki endişelere 

rağmen kapatılmasına gerek olmadığına karar verdi. Böylece, Aralık ortasında yerel 

mahkeme tarafından verilen kapatılma kararı bozulmuş oldu. 

Kaynaklara göre, 2 No’lu yüksek fırının kapatılması, 3.500 çalışanın olağanüstü işsizlik 

fonunu kullanmasına hak tanıyacaktı. Ayrıca, kararın ArcelorMittal ile hükümet arasındaki 

müzakereleri olumlu yönde etkileyeceği düşünülüyor. Daha önce de belirtildiği gibi, 

ArcelorMittal, Kasım ayında 2018’de imzaladığı Ilva ve bazı bağlı kuruluşlarının alımına 

ilişkin anlaşmadan çekilme kararı aldığını açıklamış ve 2 No’lu yüksek fırının kapatılması 

talimatını vermişti. ArcelorMittal, Aralık ayı sonunda Ilva yöneticileri ile Taranto merkezli 

tesise dair yeni bir endüstriyel plan üzerinde görüşmelere devam edilebilmesi için bağlayıcı 

olmayan bir anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Müzakereler, 31 Ocak tarihine kadar 

devam edecek. 

 

Dünya Bankası: Türkiye 2020'de Yüzde 3 Büyüyecek 

BloombergHT 

Dünya Bankası, küresel ekonomik büyümenin 2020 yılının sonunda yüzde 2,5, 2021'in 
sonunda ise yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi. 

"Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda küresel ekonomik büyüme beklentisinin 2019 
yılı için yüzde 2,6’dan yüzde 2,4’e, 2020 yılı için yüzde 2,7’den yüzde 2,5’e, 2021 için ise 
yüzde 2,8’den yüzde 2,6’ya çekildi. Raporda, küresel ekonominin 2022 yılında ise yüzde 
2,7 seviyesinde büyümesi öngörülüyor. 

Dünya Bankası raporunda ilerleyen dönemde küresel yatırımların ve ticaretin kademeli 
şekilde iyileşmesinin beklendiği, buna rağmen küresel ekonomik görünümde halen bazı 
aşağı yönlü baskıların olduğu ifade edildi. 

Rapora göre büyümenin küresel boyutta yavaşlaması, ticaret savaşlarını artması, 
ticaret politikalarındaki belirsizliklerin yükselmesi, büyük ekonomilerde beklenenin 
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üzerinde ekonomik bozulmanın yaşanması, gelişen piyasalarda ekonomik gerilimler 
görülmesi gibi ihtimallerin gelecek dönemde dikkate değer riskler arasında yer alıyor. 

Türkiye için pozitif büyüme tahmini 

Dünya Bankasının raporunda gelişen ekonomiler için büyüme beklentisi ise 2019 yılı 
için yüzde 4'ten yüzde 3,5 seviyesine, 2020 için yüzde 4,6'dan yüzde 4,1'e, 2021 için 
yüzde 4,6'dan yüzde 4,3'e düşürüldü. 

Gelişen ekonomilerde büyümenin hız kesmesinin, politika yapıcılara yapısal 
reformlara odaklanmaları için fırsat tanıyabileceğine işaret edildi. 

Türkiye için 2019'a ilişkin daha önce yüzde 1 olarak tahmin edilen daralma rakamı da 
revize edildi. Buna göre Türkiye ekonomisinde 2019'da daralma olmayacak. Raporda, 
2020 büyüme tahmini yüzde 3, 2021 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4 seviyesinde sabit 
tutuldu. 

Çin'e yönelik büyüme tahminleri 2019 yılı için yüzde 6,2'den yüzde 6,1'e, 2020 için yüzde 
6,1'den yüzde 5,9'a, 2021 yılı için ise yüzde 6'dan yüzde 5,8'e çekildi. 

Raporda Rusya için 2019 yılı büyüme tahmini yüzde 1,2 seviyesinde sabit tutuldu fakat 
beklenti 2020 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,6 seviyesine çekildi. Bu ülkeye ilişkin 2021 
yılı büyüme beklentisi yüzde 1,8 seviyesinde sabit bırakıldı. 

Brezilya'ya yönelik büyüme tahmini 2019 için yüzde 1,5'ten yüzde 1,1'e, 2020 için yüzde 
2,5'ten yüzde 2 seviyesine indirildi. 

2021 için ise yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'e çıkarıldı. 

Gelişmiş ekonomilerde büyüme beklentileri düşürüldü 
 

Öte yandan gelişmiş ekonomilerin büyüme beklentisi ise 2019 için yüzde 1,7’den yüzde 
1,6’ya, 2020 yılı için yüzde 1,5’ten yüzde 1,4’e çekilirken bu rakam 2021 yılı için ise 
yüzde 1,5 seviyesinde sabit tutuldu. 

Raporda ABD’nin büyüme beklentisi 2019 için yüzde 2,5’ten yüzde 2,3’e düşürüldü fakat 
2020 için ise büyüme tahmini yüzde 1,7’den yüzde 1,8’e, 2021 yılı için ise yüzde 1,6’dan 
yüzde 1,7’ye yükseltildi. 

ABD’nin 2020 yılında büyümesinin azalması yönündeki beklentiye gerekçe olarak 
ABD’nin geçen yıl ithalatta uygulama kararı aldığı gümrük vergilerindeki artış ve artan 
belirsizlik ortamı gösterildi. 

Dünya Bankası raporunda Avro Bölgesi’nin büyüme projeksiyonları ise 2019 için yüzde 
1,2’den yüzde 1,1’e, 2020 yılı için yüzde 1,4’den yüzde 1,0’e düşürülürken 2021 için 
yüzde 1,3 seviyesinde bırakıldı. 

 

 

 


