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Türkiye’de Kaynaklı Boru Fiyatları Yükseldi, Talep İyileşiyor 

Steelobis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Türkiye’de kaynaklı boru talebi, hurda ve sıcak sac 

fiyatlarının daha güçlü olması sonucu hızlı bir toparlanma kaydetti. Fiyatlar 10$/mt arttı. 

Daha da artış olacağına dair tahminler güçlü ve alıcılar bu olmadan stoklarını yenilemeyi 

hedefliyor. 

Piyasa oyuncularının çoğu, önümüzdeki ilkbahar dönemde talebin daha da artacağına 

inanıyor ve sıcak sac ile hurda fiyatlarındaki artış henüz boru fiyatlarına yansıtılmış değil. 

Üreticilerden biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Boru piyasası için beklentiler ve 

görünüm halen pozitif. Fiyatların yakında artacağını düşünüyoruz ama dikkatli olmalıyız. 

Alıcılar sıcak sac fiyatlarındaki artışların kabul gördüğünü görmeden boru fiyatlarındaki 

artışı kabul etmezler. Bu yüzden fiyatlarımızı güncellemek için acele etmiyoruz,” dedi. Türk 

kaynaklı boru üreticileri yanlış ve erken yapılmış bir fiyat artışının talepte düşüşe sebep 

olabileceğini düşünüyor. Şu anda ise fiyatlar Mart ve Nisan üretimi için 810-840$/mt fabrika 

çıkışı aralığında yer alıyor. 

İhracat tarafında ise, talep hafifçe toparlandı ve geçtiğimiz hafta AB’ye 780$/mt FOB 

seviyesinden kaynaklı boru satışları olduğu duyuldu. Fiyat teklifleri ise önceki haftaya 

kıyasla 10$/mt artarak 800-820$/mt FOB bandında yer almaya başladı. Corona salgını 

kaynaklı alınan tedbirlerin hafifletilmesiyle talebin daha da artacağı düşünülüyor. 

- 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. 
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ABD’nin Yapısal Boru İthalatı Aralık Ayında %1,3 Arttı 

Steelorbis 

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında ABD’nin yapısal boru 

ithalatı, Kasım ayına kıyasla %1,3 artış ve 2019 yılı Aralık ayına kıyasla %11,4 düşüşle 

27.045 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 28 milyon $ 

ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 32,2 milyon $’a kıyasla 29,1 milyon $ oldu. 

Aralık ayında ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 

19.525 mt ve önceki yıl Aralık ayında kaydedilen 19.648 mt’a kıyasla 18.283 mt ile Kanada 

oldu. Kanada’yı 4.494 mt ile Meksika ve 1.997 mt ile Güney Kore takip etti. 

 

Nucor Boru Fiyatlarını 50 $/St Yükseltti 

Kallanish 

Nucor Tubular Products’ın, tüm yapısal kutu profiller, boru, mekanik boru ve kazık ürünleri 

için baz fiyatlarını bir kez daha yükselttiği belirtiliyor. 50 $/st seviyesindeki yükselişin, 

hemen geçerli olduğu rapor ediliyor. 

 

Türkiye’de İthal Sıcak Sac Fiyatlarındaki Artış Kademeli Olarak Kabul 

Gördü 

Steelorbis 

Güçlenen hurda ve Çin piyasasındaki olumlu durumla desteklenen yassı piyasasındaki 

iyimser beklentiler, Türkiye’de ithal sıcak sac fiyatlarının geçtiğimiz haftaya kıyasla 

artmasıyla sonuçlandı. Ayrıca, fiyat artışı, küçük tonajlı alımlarda kabul gördü. Ancak, 

üreticilerin satışlarını artırmak için acele etmediği ve piyasayı değerlendirmeyi tercih ettiği 

görülüyor. 
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Rus MMK, orta tonajlı bağlantılarını bu hafta, tatil öncesi seviyelere oranla 10$/mt artışla 

750$/mt CFR’dan gerçekleştirdi. Mevcut durumda, tedarikçinin 760$/mt CFR ve üzeri 

seviyelerden satış yapmayı hedeflediği öğrenildi. Buna karşılık, NLMK’nın fiyatlarını 

geçtiğimiz hafta sonundan bu yana 15$/mt artırarak 765$/mt CFR seviyesine çıkardığı 

görülüyor. Bu seviyeden bazı satışların yapıldığı ancak tedarikçinin acele etmediği 

bildiriliyor. Ukraynalı Metinvest’in rulo ağırlığına bağlı olarak 750- 

760$/mt CFR seviyesinden teklif verdiği belirtilirken, geçtiğimiz hafta sonunda şirketin küçük 

rulo teklifleri 730$/mt CFR seviyesinde yer alıyordu. 

Türkiye’de iç piyasa sıcak sac teklifleri bu hafta başına göre 10$/mt artarak 780-790$/mt 

fabrika çıkışı seviyelerinde bulunuyor. Söz konusu malzeme, Mayıs sonu ve Haziran başı 

teslimatları için geçerli. 

 

Türkiye Spot Piyasasında Yassı Mamul Fiyatları Yükselişte 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye spot piyasasında yassı mamul fiyatları 

yüksek talep ve düşük stokların desteğiyle 20-40$/mt yükseldi. Birçok alıcı spot piyasada 

stoklar düşük olduğu için panik modunda ve talep hızla arttı. Öte andan genel kanı fiyatların 

henüz zirve seviyesine ulaşmadığı yönünde ve yeni artışların yolda olduğu düşünülüyor. 

Tüccarlardan biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Stoklar düşük ve yassı mamul fiyatları 

sadece Türkiye’de değil global piyasada yükselişte. Hammadde fiyatları da artıyor. Biz 

düşük stokların tüccarlar için de iyi olmadığına inanıyoruz, çünkü satacak çok malımız yok. 

Diğer yandan önümüzdeki dönemde fiyatların artacağını ve stok seviyelerinin normal 

olacağını düşünüyoruz,” dedi. 

Haftalık bazda bakıldığında, Türkiye spot piyasasında soğuk sac fiyatları 20$/mt, sıcak sac 

fiyatları 30$/mt ve asitlenmiş sac fiyatları 40$/mt yükseldi. Söz konusu fiyatlar aşağıdaki 

tabloda görülebilir. 
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Ürün 

Fiyat ($/mt) 

Ereğli Gebze 

2-12 mm sıcak sac 820-850 830-850 

1,5 mm sıcak sac 850-880 860-890 

3-12 mm asitlenmiş sıcak sac 900-920 910-930 

0,6 mm soğuk sac 1.070-1.080 1.070-1.090 

0,7-2 mm soğuk sac 1.040-1.050 1.040-1.060 

 

Türkiye’de Yerel ve İthal Sıcak Sac Fiyatları Toparlandı 

Steelorbis 

İthal hurda fiyatlarındaki artış ve Çin’in tatil döneminin ardından piyasaya olumlu bir dönüş 

yapmasıyla, Türk sıcak sac üreticileri fiyatlarını artırmaya çalıştı. Fiyat artışının diğer önemli 

nedeni ise tesislerin Nisan üretimi için tüm satışlarını tamamlamış olması ve bu nedenle 

satış için acele etmemeleri oldu. 

Türkiye’deki üreticilerin çoğunun yerel teklifleri şu an 770-775$/mt fabrika çıkışı aralığında 

yer alırken, geçen haftanın başında 750-760$/mt fabrika çıkışı bandından bağlantı 

gerçekleştirmek mümkündü. Alıcılar piyasanın görünümünün şu anda olumlu olduğuna ve 

fiyat artışı yapmak için fazla faktör olduğuna inandıklarından, alımlar bir miktar iyileşti. 

İthalat segmentinde ise, Rusya merkezli MMK’nın Nisan üretimi için teklifleri geçen haftanın 

başından bu yana 10$/mt artarak 740$/mt CFR seviyesine yükseldi. SteelOrbis’in edindiği 

bilgilere göre, görüşmeler devam ediyor ancak henüz bağlantı gerçekleştirilmedi. 

Kaynaklara göre, Ukrayna merkezli Metinvest’in sıcak sac teklifleri 730$/mt CFR 

seviyesinde yer alırken, son bağlantılar rulo ağırlığına bağlı olarak 700-715$/mt CFR 

aralığından gerçekleştirildi. 
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Türk Sıcak Sac Üreticileri Artan Hurda ve Kısıtlı Arzdan Destek Alıyor 

Steelorbis 

Şubat ayının bu son haftası Türk sıcak sac üreticileri açısından iyi başladı. Mayıs ayı için 

satışlarını çoğunlukla tamamlamış olan ve yapılan son ithal hurda bağlantısının daha 

yüksek bir fiyattan gerçekleştiğini göz önünde bulunduran sıcak sac tedarikçileri fiyatlarında 

bir artış daha gerçekleştirdi. 

Piyasa kaynaklarına göre, Mayıs ayı satışlarını kısmen tamamlamış olan ve tesisindeki 

bakım çalışması sebebiyle kısıtlı arzı bulunan bir üretici, Haziran ayı teslimli sıcak sac 

tekliflerini 770-780$/mt fabrika çıkışı aralığından açıkladı. Başka bir üretici ise Mayıs sonu-

Haziran teslimli olmak üzere 780-790$/mt fabrika çıkışı aralığından teklif veriyor. Fakat bazı 

piyasa kaynakları 770$/mt fabrika çıkışı seviyesinin altının belirli siparişler için halen geçerli 

olabileceğini ifade ediyor. Geçtiğimiz haftanın başında yerel piyasada 750-760$/mt fabrika 

çıkışı aralığı galen geçerliydi. İhracat fiyatları ise, geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde 

10/mt arttı ve 760-770$/mt FOB aralığında yer almaya başladı. 

BDT’den Türkiye’ye verilen sıcak sac teklifleri ise, kısmen Rusya’daki tatil sebebiyle, henüz 

netlik kazanmadı. Yine de NLMK’nın gösterge fiyatları 745-750$/mt CFR olarak duyuldu. 

MMK’nın son teklifleri ise 740$/mt CFR olarak ifade ediliyor, fakat bu fiyat seviyesinden 

bazı yüklü siparişler verildiği için tedarikçinin fiyatlarını 5-10$/mt artırması bekleniyor. 

Geçtiğimiz haftanın sonunda Türkiye’ye 730$/mt CFR seviyesinden teklif veren Ukraynalı 

Metinvest’ten de benzer bir hamle bekleniyor. 
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Çin Çıkışlı Sıcak Sac Piyasası Yükseliş Eğiliminde 

Steelorbis 

Çin’den dış piyasalara verilen sıcak sac fiyatları, yerel piyasadaki yukarı yönlü seyir ve Çin 

Yeni Yıl tatilinin ardından piyasadaki yükseliş beklentilerinden dolayı vadeli sıcak sac 

kontratlarında kaydedilen büyük artışlar nedeniyle bu hafta keskin bir şekilde yükseldi. 

Şu sıralar Çinli çelik üreticilerinden dış piyasalara verilen bor ilaveli SS400 kalite sıcak sac 

teklifleri Nisan ayı sevkiyatlı olmak üzere 705-740$/mt FOB aralığında yer alıyor. Fiyat 

aralığı ortalama 722,5$/mt FOB seviyesinde yer alıyor, bu da 9 Şubat tarihinde tatilden 

önce kaydedilen ortalama seviyeye kıyasla 40$/mt’luk artışa işaret ediyor. 

Kaynaklara göre, Çin çıkışlı bor ilaveli SS400 kalite sıcak sac bağlantıları 675$/mt FOB 

seviyesinden gerçekleşti, ancak birçok kaynak büyük üreticilerin 680-690$/mt FOB 

aralığının altından sıcak sac satmayacağını düşünüyor. 

Vietnam’da Çin çıkışlı SAE1006 kalite sıcak sac talebi durgundu, ancak birçok satıcı kabul 

edilebilir fiyat seviyesinin 700- 

710$/mt CFR aralığında yer aldığına inanıyor. 720$/mt FOB seviyesinden SAE1006 kalite 

sıcak sac bağlantısı gerçekleştirildiği duyuldu. Kaynaklara göre bu satış Pakistan’a yapılmış 

olabilir, ancak henüz teyit edilmedi. 

Uluslararası bir tüccar, “Üretim kısıtlamaları, geleceğe yönelik yükseliş beklentileri ve 

yüksek hammadde fiyatları, Çin çıkışlı sıcak sac fiyatlarını artırırken, uzun tatilin ardından 

iyileşmesi beklenen talep fiyatları desteklemeye devam edecek,” dedi. 

Söz konusu haftada, Çin’de yerel sıcak sac fiyatları uzun tatilin ardından yeniden başlayan 

üretim nedeniyle büyük oranda arttı. Alıcılar gelecekte iyileşmesi beklenen talep için stok 

alımı yapmak konusunda istekliydi, bu nedenle sıcak sac stokları hafifçe arttı. Yerel fiyat 

seviyesi 23 Şubat tarihinde aşağı yönlü düzeltilse de, genel beklentiler olumlu seyretti. 
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SteelOrbis verilerine göre, Çin’de yerel sıcak sac fiyatları 9 Şubat tarihindeki ortalama 

seviyeye kıyasla 290 RMB/mt (45$/mt) artarak 4.780-4.850 RMB/mt (741-752$/mt) depo 

çıkışı aralığında yer almaya başladı. 22 Şubat Pazartesi günü kaydedilen fiyat seviyesine 

kıyasla, fiyatların 25 RMB/mt (3,9$/mt) daha düşük olduğu görülüyor. 

23 Şubat itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler’de sıcak sac fiyatları 9 Şubat tarihinden bu 

yana 183 RMB/mt (28$/mt) ya da %4 artarak 4.799 RMB/mt (744$/mt) seviyesinde yer 

almaya başladı.1$ = 6,4516 

 

AB Korunma Önleminde Gözden Geçirme Soruşturması Başlattı 

ÇİB 

Avrupa Birliği tarafından 26 Mart 2018 tarihinde 28 çelik ürünü grubuna yönelik başlatılan 

korunma önlemi soruşturmasının nihai kararı 02 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girmişti. 

Karar dahilinde çelik ithalatını kota miktarları ile kısıtlayan AB’nin bu önlemi normal 

şartlarda 30 Haziran 2021 sona eriyor. 

AB Komisyonu bugün tarihli (26.02.2021) Resmi Gazete ile ilgili önlemin gözden geçirilmesi 

amacıyla soruşturma başlattığını bildirdi. 30 Haziran 2021’e kadar herhangi bir önleme 

karar verilmemesi durumunda soruşturma sona erecek. 

Görüş bildirmek isteyen tarafların 15 gün içinde Komisyona başvurması gerekiyor. 

Resmi Gazete için: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_066_R_0014&from=EN 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_066_R_0014&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_066_R_0014&from=EN
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İtalyan Distribütörler, Kısıtlı Arz Nedeniyle Çelik Koruma Önlemlerinin 

Sonlandırılmasını Talep Ediyor  

Metal Expert, Kallanish 

İtalyan çelik distribütörlerinin ve servis merkezlerinin çıkarlarını temsil eden bir dernek olan 

Assofermet’in, yassı çelik arzındaki mevcut kıtlığı daha da artırdığı için uygulanan koruma 

önlemlerini şiddetle eleştirdiği ve Avrupa Komisyonu 'nu (EC) tedbirleri uzatmamaya 

çağırdığı bildiriliyor. 

Assofermet’in, EC'ye, Avrupa çelik sektöründeki aşırı seviyedeki koruma önlemlerinin 

neden olduğu önemli bozulmaları açıkladığı bir mektup gönderdiği ve AB'ye ithalat akışının 

yeniden başlamasının, çelik pazarındaki mevcut kısıtlı arzın ortadan kaldırılmasına 

yardımcı olacağına ve alt operatörler üzerindeki bozucu fiyat etkilerinden kaçınacağına 

inandıklarını belirttiği kaydediliyor. Assofermet'e göre, tüm ticari koruma önlemlerinin 

birleşik etkisinin, bağımsız distribütörler ve nihai kullanıcılar için kritik bir duruma neden 

olduğu, bu nedenle, AB'nin 30 Haziran 2021'de sona erecek olan mevcut kota 

uygulamasını uzatmamasını talep ettiği aktarılıyor. 

Assofermet’in, ticaret önlemlerinin olumsuz etkileri arasında, fiyatlardaki çift haneli artışa, 

Avrupalı üreticilerin düşük ürün arzının ve teslimat sürelerinin uzatılmasına, Birlik dışında 

üretilenlere kıyasla Avrupa’da nihai ürünlerin rekabet gücünün azalmasına, dağıtım 

merkezleri aracılığıyla entegre Avrupalı üreticilerin daha fazla gücünün olmasına, zaten 

mevcut olan sözleşmelerin yeniden değerlendirilmesine dikkat çektiği ifade ediliyor. 

Assofermet’in çelik pazarındaki serbest rekabetin Avrupa ekonomisini destekleyeceğine 

inandığı, Birliğin çıkarlarının yalnızca üreticilere değil, aynı zamanda çok sayıda işleyiciye 

ve son kullanıcıya da bağlı olduğunu söylediği belirtiliyor. Assofermet’in, Komisyon'dan, 

mevcut koruma önlemlerinin daha iyi ve farklı bir şekilde yeniden dengelenmesini ve daha 

spesifik olarak, 30 Haziran 2021'de sona eren AB çelik koruma önlemlerinin artık 

yenilenmemesini ve yakın zamanda yenilenmeden durumun genel olarak incelenmesini 

istediği aktarılıyor. 
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Çelik Kullanıcıları Biden'dan Section 232 Vergisinin Kaldırılmasını İstiyor 

Kallanish 

Beyaz Saray’ın, başlangıçta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan Section 

232 tarifelerinin durumu konusunda şimdiye kadar bir hamle yapmadığı ve çelik tüketicileri 

koalisyonunun, Başkan Joe Biden'dan vergileri olabildiğince çabuk kaldırmasını istediği 

ifade ediliyor. 

Beyaz Saray'a gönderilen bir mektupta, Amerikan Metal Üreticileri ve Kullanıcıları 

Koalisyonu’nun, Trump tarifelerinin denizaşırı ticaret ortaklarıyla ilişkileri kırarken, küçük, 

aile şirketleri olarak faaliyet gösteren imalatçılara ve topluluklara zarar verdiğini ve vergilerin 

misilleme niteliğinde ticaret önlemleri çılgınlığını teşvik ettiğini vurguladığı kaydediliyor. 

Mektupta "Tarifelerin yürürlükte kalması gerektiğine inanan yerel çelik endüstrisi, ABD'li 

çelik tüketen imalatçıların çelik ürünlerini satın almadan, müşterilerinin yüksek çelik fiyatları 

ve arz yetersizliği işini kaybetmesi durumunda tarifelerden elde edilen yanlış algılanan 

herhangi bir avantajın işe yaramayacağını anlamıyor, ”ifadelerinin yer aldığı bildiriliyor. 

ABD'nin şu anki sıcak haddelenmiş sac fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 

1,200 $/short ton civarında seyrettiği ve bazı alıcı taraf kaynaklarının, geçtiğimiz hafta 

boyunca sıcak ve soğuk haddelenmiş sac tedarik etmenin zor olduğunu, sıcak daldırma 

galvanizli sac tedarikinin ise neredeyse imkânsız olduğunu söyledikleri rapor ediliyor. 

Mektupta, " Trump vergileri işletmelerin ihtiyaç duydukları çeliğe ve alüminyuma erişimini 

tehlikeye atarak, Amerikan imalatçılarının denizaşırı ülkelerden ithal edilen nihai ürünlerle 

rekabet etmesini daha da zorlaştırdı," denildiği belirtiliyor. 
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Reel Kesim Güven Endeksi 2,5 Yılın Zirvesinde 

Bloomberght 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubat ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve 

kapasite kullanım oranlarını açıkladı 

Şubat'ta reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 2,3 puan artarak 109,3 olarak 

gerçekleşti. 

Böylelikle endekste Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi. 

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 0,3 puan 

azalarak 108,7 seviyesinde gerçekleşti. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı endekse göre son üç aya yönelik 

değerlendirmelerde, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine 

olan seyrin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı görüldü. İç piyasa sipariş miktarında artış 

bildirenler lehine olan seyrin ise azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi. 

Mevcut toplam siparişlerin ve mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin 

altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü. 

 

IMF, Türkiye Büyüme Beklentısını Yüzde 6'ya Çıkardı 

Bloomberght 

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılı için Türkiye'nin büyüme beklentisini yukarı yönlü 

revize etti. 

IMF'in "G-20 Gözetim Notu"na göre, Ekim raporunda yüzde 5 olarak tahmin edilen 

Türkiye'nin 2021 yılı büyümesi, yüzde 6'ya yükseltildi. 

IMF, 2022 yılında Türkiye'nin yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin ediyor. Kurum Ekim 

raporunda 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4 olarak açıklamıştı. IMF'nin 2020 yılı için 

beklentisi ise yüzde 1,2 büyüme yönünde oldu. 
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Goldman Sachs, Türkiye Büyüme Beklentisini Yükseltti 

Bloomberght 

Goldman Sachs, 2021 yılı için yüzde 4 olarak öngördüğü Türkiye büyüme beklentisini 

yüzde 6'ya çıkardı. Kurum Türk Lirası'nda kaydedilen prim dolayısıyla yıl sonu politika faizi 

beklentisini de yüzde 16,5 seviyesine çekti 

Yabancı kurumların Türkiye'ye yönelik büyüme beklentilerindeki pozitif revizyonlar devam 

ediyor. HSBC'nin ardından Goldman Sachs da Türkiye'ye yönelik 2021 büyüme beklentisini 

yukarı yönlü revize etti. 

Aralarında Kevin Daly'nin de bulunduğu Goldman Sachs ekonomistlerinin hazırladığı 

raporda 2021 için Türkiye büyüme beklentisi yüzde 4 seviyesinden yüzde 6'ya çıkarıldı. 

Kurum yıl sonuna ilişkin politika faizi beklentisini ise düşürdü. Buna göre Türk Lirası'ndaki 

yükselişi dikkate alan ekonomistler yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 17'den yüzde 

16,50 seviyesine indirdi. 

Raporda para politikasındaki sıkılaşmasının ve emtia fiyatlarındaki artışın 2021 sonundan 

itibaren ileriye doğru büyüme görünümünde bir durağanlaşma yaratabileceğine dikkat 

çekildi. 

Goldman Sachs ekonomistleri tarafından hazırlanan raporda salgın sonrası Merkez ve 

Doğu Avrupa ile Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde enflasyonist olmayan bir büyüme için alan 

olduğu vurgulandı. 

 

 

 

 

 

 


