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ABD’de Kutu Profil Fiyatları Güncellendi 

Steelorbis 
 
SteelOrbis’in geçtiğimiz hafta yayınladığı raporunda ABD kutu profil piyasasında talep ve 
alımların “üreticilerin umduğu kadar canlı” olmadığı bildirilmiş, spot fiyatların 1.069$/mt 
fabrika çıkışından ortalama 1.047$/mt fabrika çıkışına indiği ve biraz daha düşmesinin 
beklendiği ifade edilmişti. 

Bu hafta piyasa kaynakları, ABD’nin güneydoğu bölgesinde “müşteri teslim” fiyatların 
taşıma maliyetleri dahil 1.047$/mt fabrika çıkışı seviyesinde duyulduğunu iletiyor. 

Bir başka piyasa kaynağı, “Ülkenin güneydoğusunda fabrika çıkışı bağlantı fiyatları 
geçtiğimiz haftaya kıyasla yaklaşık 33$/mt düştü. Bugün ortalama fiyat yaklaşık 1.014$/mt 
fabrika çıkışı seviyesinde yer alıyor,” dedi. 

  

Çin’den Dış Pazarlara Verilen Çelik Boru Fiyatları Değişmedi 

Steelorbis 
 
22 Ocak tarihinde sona eren haftada, Çin’den dış piyasalara verilen ortalama çelik boru 
teklifleri değişmedi. 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 çok yaklaşan Çin Yeni Yılı tatili nedeniyle çelik 
boru talebi oldukça durgundu. 
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Bugün Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları 3.558 RMB/mt 
(516,8$/mt) seviyesinde yer alıyor. Bu rakam 22 Ocak tarihine kıyasla 21 RMB/mt 
(3,1$/mt) yukarıda. 

1$ = 6,885 RMB 

 

ABD Petrol Ve Doğal Gaz Borusu Piyasası Halen Durgun 

Steelorbis 
 

Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, ABD yerel J55 ERW petrol ve doğal gaz muhafaza 
borusu (OCTG casing) piyasasında fiyatlar hafifçe güncellendi ve 1.102-1.213$/mt fabrika 
çıkışından 1.080-1.191$/mt fabrika çıkışına indi. 

Piyasa kaynaklarından biri, “Sıcak sac ve hurda fiyatları daha yüksek seviyelerdeyken boru 
fiyatları hafifçe arttı ancak bu koşullar asla yeterince uzun sürmüyor gibi. Yine de halen - 
sondaj kulelerinin yerine göre - birçok insanın düşündüğünden daha fazla boru kullanılıyor,” 
dedi. Ancak sondaj kulesi sayısında bir artış kaydedilmediği sürece petrol ve doğal gaz 
borusu piyasasında anlamlı bir toparlanma beklenmiyor. 

Baker Hughes, 10 Ocak tarihinde sona eren bir haftalık süre içerisinde, ABD’de sondaj 
kulesi sayısının 15 düşüşle 781 adede gerilediğini bildirmişti. 17 Ocak 2020 Cuma günü 
sona eren hafta içerisinde bu sayı 15 arttı ve 796 adede ulaştı.   

Bir başka piyasa kaynağı, 2019 yılı Ocak ayının sonlarına doğru kaydedilen rakamlara 
bakıldığında mevcut sondaj kulesi adedinin %24’ün üzerinde düşüşe işaret ettiğine dikkat 
çekiyor. 

Tüccarlar, ithalat kanadında hammadde maliyetlerini dengelemek için uğraşan Güney 
Koreli üreticilerin şimdilik sessiz olduğunu belirtip “önümüzdeki birkaç hafta boyunca Güney 
Koreli tedarikçilerin sessiz olmasını beklediklerini” aktardı. 
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Türkiye’de Kaynaklı Boru Fiyatları Sabit, İndirim Mümkün 

Steelorbis 
 

Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Türkiye’de kaynaklı boru fiyatları değişmese de 
piyasanın görünümü zayıftı. Son satışlarda ithal hurda fiyatlarının belirgin düşüşler 
kaydetmesi nedeniyle piyasa kaynakları yassı çelik kanadının etkilenebileceğini ve buna 
bağlı olarak kaynaklı boru fiyatlarının da düşebileceğini dile getiriyor. 

Şu sıralar, Türkiye’den dış pazarlara Şubat ayının sonunda-Mart ayının başında sevk 
edilmek üzere verilen kaynaklı boru fiyatları 530-540$/mt FOB bandında seyrediyor. Ancak 
piyasa kaynakları bazı üreticilerin daha yakın sevkiyat tarihine sahip malzemeler için 540-
550$/mt FOB seviyesinden satış yapabildiğini aktarıyor. Türkiye’de yerli kaynaklı boru 
fiyatları da haftalık bazda değişmedi ve 530-540$/mt fabrika çıkışı ile ihracat teklifleriyle 
aynı seviyelerde yer alıyor. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, hem iç hem dış piyasalara 
yüksek tonajlar için 10$/mt indirim sunulabiliyor. Sıcak sac kanadında aşağı yönlü bir seyir 
gözlenmezse çelik üreticilerinin fiyata dair pozisyonlarını koruması 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. 

 

ABD Türkiye’den İthal Standart Boruda Damping Marjlarını Yükseltti 

Steelorbis 
         

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal standart boruya uygulanan antidamping vergisine 
ilişkin idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı. İnceleme dönemi 1 Mayıs 2017 ve 30 
Nisan 2018 tarihleri arasını kapsıyordu. 

Buna göre, Borusan Mannesmann, Kale Baglanti Teknolojileri, Noksel Çelik Boru Sanayi ve 
Çınar Boru için belirlenen damping marjı, 2018 yılının Aralık ayında açıklanan %2,55 
seviyesine göre %9,99 seviyesine yükseldi. Tosçelik için belirlene marj ise %0’da kaldı. 

İncelemeye tabi ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7306.30.1000, 
7306.30.5025, 7306.30.5032, 7306.30.5040, 7306.30.5055, 7306.30.5085 ve 7306.30.5090 
kodları altında yer alıyor. 
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İtalya Ve Kuzey Avrupa’da Sıcak Sac Fiyatları Artmaya Devam Ediyor 

Steelorbis 
 

İtalya ve Kuzey Avrupa piyasalarında sıcak sac fiyatlarının artışı durmadı. İtalya’da 
440€/mt’a çıkan sıcak sac alım fiyatları şimdilerde 450€/mt fabrika çıkışı seviyesine daha 
yakın ve önümüzdeki günlerde biraz daha artabilir. Bunun yanı sıra, Kuzey Avrupa 
ülkelerinde fiyatlar 17 Ocak Cuma günü kaydedilen seviyelerin 10€/mt üzerinde olacak 
şekilde ortalama 455-460€/mt fabrika çıkışı bandında yer almakta. Teslim süreleriyse Mart-
Nisan aylarına kadar uzadı. 

Assofermet Acciai’nin Başkanı Tommaso Sandrini, “Yukarı yönlü seyir, büyük oranda ithal 
sıcak sac tekliflerinin yokluğundan kaynaklanıyor,” derken, üreticilerin fiyat artışlarına ilk 
etapta şüpheyle yaklaşan çelik servis merkezlerinin son haftalarda yükselen fiyatları kabul 
etmeye başladığını belirtiyor. Ancak, “gerçek tüketim oranlarında çok ciddi bir fark yok,” 
diyen Sandrini üçüncü ülkelerden genel yüksek tekliflere ek olarak Avrupa’daki bazı 
tesislerin çalışmayı durdurmasının da sıcak sac fiyatlarının yükselişini desteklediğini 
bildiriyor. Bu gelişmelerin sonuncular ArcelorMittal’in Fransa’da fors major ilan etmesi ve 
ArcelorMittal Gent’in B fırınını durdurma kararıydı. 

SteelOrbis’in piyasa kaynaklarından edindiği bilgilere göre, İtalya piyasasındaki sıcak sac 
fiyatlarıyla Türkiye’den verilen teklifler arasındaki fark bugünlerde yaklaşık 30-35€/mt 
seviyesinde ve alıcıların ithal malzemeler için karşı teklifleri düşük. Ancak piyasa 
kaynakları, şu sıralar 475-485€/mt CFR bandında teklifler sunan Türk üreticilerin ithal hurda 
fiyatlarında kaydedilen sert düşüşün ardından kısa süre içerisinde sıcak sac tekliflerinde 
belirgin indirimler yapabileceklerini belirtiyor. 

 

Türkiye Metinvest’ten Yüksek Tonajda Sıcak Sac Aldı 

Steelorbis 
 
Türk alıcılarla uzun süredir devam eden pazarlıkların ardından Metinvest Türkiye’ye yüksek 
tonajlı sıcak sac satmayı başardı. Ayrıca, tedarikçinin ilk teklifi üzerinden büyük indirimler 
sunmadan satışını gerçekleştirebildiği görüldü. 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Metinvest son dönemde Türkiye’ye Mart ayında sevk 
edilmek üzere 25.000 mt’un üzerinde sıcak sacı 490$/mt CFR’ın hafifçe üzerinden sattı. 
Üreticinin Türkiye’ye ilk teklifi geçtiğimiz ay kaydedilen fiyatın yaklaşık 20$/mt üzerindeki 
495$/mt CFR seviyesindeydi. Türkiye sıcak sac piyasasındaki güçlü fiyat seyrinin yanı sıra 
BDT bölgesinde şu sıralar sınırlı olan arzın da tedarikçiyi desteklediği gözlendi. Ayrıca, 
Metinvest’in şimdilik küçük rulo satışına devam ettiğini ancak modernize edilen Ilyich SW 
tesisinde alıcıların ihtiyaçlarına yönelik büyük ruloların üretilmesine çalıştığını belirtmekte 
yarar bulunuyor. 
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HRC Piyasası 

Metal Expert 

Türk üreticilerin HRC ihracat tekliflerini USD 500/mt FOB seviyesinin üzerinde tutmaya 
çalıştıkları duyulmuştur. 

Son günlerde BDT’deki üreticilerin verdikleri HRC teklifleri ise USD 495-515/mt CFR 
Türkiye aralığında olmuştur. Geçen hafta Ukrayna’daki bir üreticinin 30,000-40,000 mt 
HRC’yi USD 490-495/mt CFR Türkiye seviyesinden sattığı duyulmuştur. 

HRC’de alım hareketliliği zayıftır. Buna karşın, arzın fazla olmadığı söylenmektedir. 

Çinli üreticiler genel olarak tatil öncesinde teklif vermeyi durdurmuştur. Ancak USD 510-
515/mt FOB Çin seviyesinde teklif verenler olmuştur. Tatil sonrasında fiyatlarda yükseliş 
beklentisinin yavaş yavaş kabul gördüğü söylenmektedir. Alıcıların son dönemde USD 
500/mt FOB Çin seviyesinden alım yapabilmeye çalıştığı söylenmiştir. 

 

2019 Yılında Çin’in Sıcak Sac Üretimi Güçlü Yerel Talep Nedeniyle %10 
Arttı  

Steelorbis 

2019 yılında, Çin’in sıcak sac üretimi yıllık bazda %10,1 artışla 149,4 milyon mt seviyesinde 
kaydedildi. Bu artış 2019 yılının Ocak-Kasım dönemine kıyasla değişim göstermedi. Aynı 
zamanda, güçlü seyreden yerel talep nedeniyle üretimdeki bu artış çoğunlukla iç piyasada 
tüketildiğinden üreticiler ihracat piyasasında çoğunlukla agresif davranmadılar. 

Aralık ayında sıcak sac piyasasında durum uzun çelik birimine kıyasla daha iyiydi. Bu 
nedenle tesisler sıcak sac üretimlerini artırmaya devam ettiler. Aralık ayında, Çin’in sıcak 
sac üretimi aylık %10,3 ve yıllık %12 artış göstererek 13,16 milyon mt seviyesine ulaştı. 
Çin’de ortalama sıcak sac fiyatları aylık bazda %1,5 ya da 55 RMB/mt (8$/mt) artış kaydetti. 

Ayrıca 2019 yılında Çin’in soğuk sac üretimi yıllık %3,5 artışla 32,51 milyon mt olurken, bu 
oranın 2019 yılı Ocak-Kasım dönemine kıyasla 1,1 puan daha fazla olduğu belirtildi. Aralık 
ayında ise ülkenin soğuk sac üretimi aylık %1,6 artarak 3 milyon mt seviyesinde yer aldı. 
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Brezilya’da Sıcak Sac İhracat Fiyatları Arttı 

Steelorbis 

Brezilyalı çelik üreticilerinin Güney Amerika ülkelerine sundukları baz ticari kalite sıcak sac 
teklifleri geçtiğimiz hafta kaydedilen 610$/mt CFR seviyesinden 620-670$/mt bandına çıktı. 

Ön gümrük verileri, Aralık ayında dış pazarlara 36.700 mt sıcak sac satan Brezilya’nın Ocak 
ayı satışlarının artacağına işaret ediyor. 

 

Arcelormittal Italia Bir Tesisini Geçici Olarak Durdurdu, 250 Çalışanını 
İşten Çıkaracak 

Steelorbis 
 
Küresel çelik devi ArcelorMittal’in İtalya’daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal Italia, 23 Ocak 
tarihinden itibaren Taranto’da bulunan 1 No’lu tesisindeki faaliyetlerini Mart ayı sonuna 
kadar durduracağını açıkladı. Şirketin 457 çalışanından 250’sini işten çıkaracağı 
belirtilirken, kalanların da 2 No’lu çelik tesisine geçirileceği bildirildi. 1 No’lu çelik tesisindeki 
üretimin bir kısmını da 2 No’lu çelik tesisi devralacak. İtalya Metal İşçileri Birliğine göre, yeni 
üretim yapısı, hammadde tedarikindeki sıkıntı ve halihazırdaki üretim kapasitesi nedeniyle 
sipariş durumuna bağlı olacak. 

Birlik üyeleri, üretimin geçici olarak 2 No’lu tesise geçirilmesinin çalışma ortamını ve 
güvenliği olumsuz yönde etkileyeceğini düşündüklerinden alınan karara itiraz ettiklerini 
açıkladı. Birlik ayrıca ArcelorMittal’in şimdiye dek hükümete ve ticaret birliği 
organizasyonlarına herhangi bir endüstriyel plan açıklamaması nedeniyle şirket kararının 
kabul edilemez olduğunu düşünüyor. Bu sebeple, birlik tek taraflı kapatma girişiminin acil 
olarak iptal edilmesini talep ediyor. 

Ocak ayı ortasında, ArcelorMittal Italia hem yurt içi piyasaya hem de ihracat piyasasına 
satılmak üzere 30.000 mt yassı üretimi gerçekleştirmek için 10 Ocak tarihinden itibaren dört 
hafta süreyle faaliyetlerine yeniden başlayacağını açıklamıştı. Ancak Uilm sendikası genel 
sekreteri Rocco Palombella, bu hamlenin yeterli olmadığını savunarak “Ocak sonu çok 
yakın bir tarih. ArcelorMittal çevreye yapılan yatırımları azaltmaya ve işten çıkarmaları 
açıklamaya devam ediyor. 4 milyon mt’dan daha az bir üretimle önemli bir pazar payını 
kaybediyor,” dedi. 
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IMF Küresel Ekonomik Büyüme Beklentisini Düşürdü  
 
Reuters 
 

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin küresel büyüme tahminlerini, 
Hindistan ve diğer gelişmekte olan piyasalarda gözlenen beklentilerin üzerindeki 
yavaşlamadan dolayı düşürdü. Ancak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu gelişmekte olan 
ekonomilerin keskin bir inişin ardından geçmişteki çizgisine döneceğine işaret etti. 

IMF bugün yayınladığı “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda 2020 yılı küresel büyüme 
tahminini %3.4’ten %3.3’e düşürürken, 2021 yılı için büyüme öngörüsünü de %3.6’dan 
%3.4’e çekti. 

Rapora göre, gelişmekte olan Avrupa’da büyümenin 2019’daki %1.8 seviyesinden 2020-
2021’de %2.5’a yükselmesi bekleniyor. Bu rakam Ekim ayında açıklanan beklentiden ise 
%0.1 puan daha yüksek bir büyümeye işaret ediyor. Söz konusu iyileşme, Orta ve Doğu 
Avrupa’da devam eden güçlü büyüme, Rusya ekonomisindeki canlanma ve finansal 
koşulların daha az kısıtlayıcı olmasıyla birlikte Türkiye ekonomisindeki toparlanmayı 
yansıtıyor. 

Geçtiğimiz üç ayda piyasaları para politikası ve yatırımcıların ABD-Çin ticaret geriliminden 
kaynaklı tutumları yönlendirdi. 

Para politikaları piyasaları desteklemeyi sürdürürken; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 
baz puanlık politika faizi indirimi, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) aylık 20 milyar euroluk 
net varlık alımlarını yeniden başlatması, Çin Merkez Bankası’nın orta vadeli borç verme 
oranını 5 baz puan indirmesi ve Türkiye’nin politika faizini 450 baz puan düşürmesi 
piyasaları destekledi. 

ABD-Çin geriliminde ise yakın zamanda tamamlanan Birinci Aşama Ticaret Anlaşması dahil 
olmak üzere medyada yer alan haberler piyasaların bir ileri bir geri hareket etmesine neden 
oldu. 

Çin’de finansal koşullar genel olarak aynı kalırken, şirket değerlemeleri yükseliş kaydetti. 
Türkiye, Rusya, Polonya, Meksika, Hindistan ve Brezilya’nın da aralarında olduğu 
gelişmekte olan ekonomilerde koşullar iyileşmeye devam etti. Bu durum büyük oranda, faiz 
oranları ve dış borçlanma maliyetlerindeki düşüşten kaynaklandı. 


