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Evergrande Krizi Brezilya’nın Demir Cevheri İhracatını Olumsuz 

Etkileyebilir 

Steelorbis 

Çinli emlak devi Evergrande Group’un borç krizinin, Brezilya’nın demir cevheri ihracatını 

olumsuz etkileyebileceği bildirildi. Evergrande’nin temerrüde düşebileceği ihtimalinin ortaya 

çıkmasının ardından, küresel borsalar tepki vermiş, Vale gibi pek çok şirketin hisseleri 

düşüş yaşamıştı. Ayrıca, Brezilya merkezli danışmanlık şirketi MB Associados’un Baş 

Ekonomisti Sergio Vale, söz konusu borç krizinin, demir cevheri fiyatlarında süregelen 

düşüşü daha da hızlandıracağını söyledi. 

Çin ekonomisinin büyüme hızının yavaşlamasının da demir cevheri fiyatlarındaki düşüşe 

etki ettiği belirtiliyor. BBC Brazil tarafından yayımlanan bir haberde, Çin emlak sektöründeki 

yavaşlamanın, Brezilya demir cevheri ihracat piyasasında sıkıntılara yol açtığına değinildi. 

Brezilya’nın Çin’e yaptığı ihracatın %20’sini demir cevheri oluşturuyor. Çin ekonomisinin 

büyüme hızının yavaşlamasına bağlı olarak Brezilya’nın demir cevheri ihracat tonajı ve 

geliri düşecek. 

 

Demir Cevheri Stok Artışlarının Etkisiyle Sert Yükseldi 

Bloomberght 

Demir cevheri fiyatları, bazı çelik üreticilerinin Çin’deki uzun tatil öncesi stoklarını artırmaya 

yönelmesi ile birlikte, ton başına 120 dolar seviyesini geçti. 

Demir cevheri vadeli kontratları Singapur piyasasında, stok artış beklentileri ve yaz 

durgunluğunun ardından talepte görülen iyileşme ile birlikte yüzde 9’dan fazla yükseldi. 

Bloomberg Intelligence’ın hazırladığı bir göstergeye göre, Çin’deki üretim tesislerinin kârı 

Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelerine geri döndü. 
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Australia & New Zealand Banking Group Ltd., hazırladığı notta, “Piyasadaki beklenti, çelik 

üreticilerinin kâr marjlarındaki ani artış ve buna bağlı olarak üretim tesislerinden gelen 

talebin artacağı beklentilerinden destek buldu. 

Üretim tesisleri Çin’deki tatil öncesi stoklarını da artırıyor. Bunun yanında, Çinli yetkililerin 

yerel yönetimlerden Evergrande’nin olası batışına hazırlanmalarını istemesinin ardından 

belirsizlik halen artıyor” dedi. 

Fiyatlar, geçen hafta ton başına 90 dolar seviyesine düştükten sonra, beş gün üst üste 

yükselerek Haziran ayından bu yana en uzun çıkış serisini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 

Çelik üretiminde kullanılan demir cevheri son aylarda, Çin’in karbon emisyonunu ile 

mücadele amacıyla üretimi geçen yılın rekor seviyesinin altında tutma çabalarını artırması 

ile birlikte oldukça hareketli bir seyir izliyor. 

Çin'de fabrikalara üretimi kısma çağrısı 

Çinli emlak geliştirme şirketi China Evergrande Group’un içinde bulunduğu likidite krizi ve 

Çin’de emlak sektöründeki kısıtlamaların yayılma etkileri endişelerin artmasına yol açıyor. 

Ancak demir cevheri halen, Çin’deki elektrik enerjisi darlığının sanayi faaliyetlerini olumsuz 

etkilemesi ve talep üzerinde ilave baskı oluşturması ile birlikte Mayıs ayında gördüğü 

zirvesinden 100 dolardan fazla düşüş göstermiş durumda. Jiangsu bölgesindeki çelik üretim 

tesisleri, Mysteel’in operatörlere yaptığı ankete dayanarak belirttiği üzere, elektrik 

kullanımının azaltılması amacıyla üretimi kısma talimatı aldı. Hunan bölgesindeki bazı 

tesisler de üretimi azaltmayı planlıyor. 
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Türkiye’de Sıcak Sac Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor 

Steelorbis 

Türkiye’de yerel yassı mamul talebi büyük ölçüde yetersiz olduğundan ve ihracat satışı az 

olmaya devam ettiğinden, yerel sıcak sac üreticileri fiyatlarını bir kez daha düşürdü. 

Kaynaklara göre, Türkiye’de kabul edilebilir sıcak sac fiyatları, geçtiğimiz hafta kaydedilen 

900-920$/mt fabrika çıkışı bandına kıyasla 880-890$/mt fabrika çıkışı aralığında 

değerlendiriliyor. Bazı üreticiler fiyatlarını 900$/mt fabrika çıkışı seviyesinde tutarken, çoğu 

büyük alıcı piyasanın Ekim ayının ortasına kadar daha da zayıflayacağını düşünüyor. Bir 

sıcak sac alıcısı, “Piyasanın 850-860$/mt fabrika çıkışı aralığına doğru gittiğini 

düşünüyoruz, bu nedenle stok alımı yapmak için acele etmeye gerek yok,” dedi. İhracat 

tarafına bakıldığında, Türkiye’den dış piyasalara verilen mevcut sıcak sac fiyatları 

tedarikçiye ve tonaja bağlı olarak 890-920$/mt FOB aralığında yer alıyor. 

İthalat tarafına bakıldığında, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, birkaç hafta önce Rus 

üreticilerden birinin Ekim ayı üretimli satışları 880$/mt CFR seviyesinden gerçekleşirken, 

başka bir Rus üretici daha önce Asya’ya büyük tonajlı satış gerçekleştirdiğinden Türkiye için 

ayrılmış sıcak sac tonajı yok. Ukrayna çıkışlı sıcak sac teklifleri geçtiğimiz haftanın başında 

20.000 mt'luk küçük rulo satışındeki fiyata kıyasla yaklaşık 30$/mt düşerek 830$/mt CFR 

seviyesinde yer alıyor.  

 

ABD ve AB, 232. Bölüm Vergilerinin Geleceğini Görüşmek Üzere Bir 

Araya Geldi 

Kallanish 

ABD ve AB'den liderlerin, ABD'nin AB'den ithal çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik 232. 

Bölüm gümrük tarifesinin geleceğini görüşmek üzere 29 Eylül'de Pittsburgh, 

Pennsyvania'da bir araya geldiği belirtiliyor. 
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Konsey Eş Başkanları’nın yaptığı açıklamada, "ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyi'nin 

açılış toplantısı, transatlantik ticaret ve yatırımı genişletmeye ve derinleştirmeye, aynı 

zamanda 21. yüzyıl ekonomisine ilişkin kuralları güncellemeye yönelik ortak taahhüdümüzü 

gösteriyor" dediği bildiriliyor. 

ABD'li bir üretici kaynağının açıklamasına göre, iki tarafın şu anda Güney Kore'den yapılan 

çelik ithalatına uygulanana benzer bir kota programı benimsemeyi seçeceği yönünde 

spekülasyonların bulunduğu ve bu uygulamanın, 2018'de Başkan Trump tarafından, 

başlangıçta uygulanan 232. Bölüm tarifenin yerini alacağı aktarılıyor. 

ABD Gümrük İdaresi verilerinin, Güney Kore'nin kotasının şu anda 2,53 milyon ton/yıl 

civarında olduğunu gösterdiği ve ABD Ticaret Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, yılın ilk 

yarısında Kore'nin ABD'ye yaptığı çelik ihracatının 1.208 milyon ton seviyesinde 

gerçekleştiği vurgulanıyor. 

 

AB Otomobil Üreticilerinin Çelik Talebi Önemli Ölçüde Azalıyor 

Kallanish 

Yıllık sözleşmeli otomotiv çeliği alıcılarının, mevcut durumda tedarik edilen hacmi, 

fabrikaların işleyişini ve piyasayı etkileyebilecek ölçüde azalttıkları bildiriliyor. 

Çoğunlukla yarı iletken (semiconductors) kıtlığı nedeniyle, otomobil üreticilerinin üretimlerini 

kıstıkları ve kendilerini en kârlı modellerle sınırladıkları belirtiliyor. Bir otomotiv sanayii 

çalışanına göre, Eylül ayında bir otomobil üreticisinin, normale kıyasla %30 daha az çelik 

talep ettiği ve bu eğilimin yakın zamanda çözülemeyeceğine inanıldığı kaydediliyor. 

Bir başka etkinin de muhtemelen, 2022 yıllık sözleşmelerindeki otomobil üreticilerinin 

sipariş hacimlerinin önemli ölçüde daha düşük kalması olacağı aktarılıyor. Bununla birlikte, 

en hızlı etkinin, üreticilerin stoklarındaki fazla ürünleri serbest piyasaya sunması olacağı ve 

bunun, alıcıların son zamanlarda iki ay önce mevcut olmayan yeni ürün hacimlerden 

bahsetmeleri nedeniyle şimdiden gerçekleştiği ifade ediliyor. 
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Bu nedenle, sıcak haddelenmiş sac için spot fiyatların, yakında, Kuzeybatı Avrupalı 

üreticilerin mevcut 1,100€/ton (1.289$) alt sınırının altında kalacağı öngörülüyor. Düşüşün, 

şimdiye kadar fiyatların 1.250€/ton civarında veya üzerinde seyrettiği tipik otomotiv ürünleri 

olan, soğuk haddelenmiş ve galvanizli sac için daha da belirgin olabileceği bildiriliyor. 

 

Evergrande Riski Bir Şirkete Daha Yayıldı 

Bloomberght 

Evergrande’nin ardından Sunac da Çin gayrimenkul sektöründe likidite sorunu yaşayan 

şirketler arasında yerini alırken ülkedeki konut sektöründe yaşanan yavaşlama daha da 

derinleşiyor. 

Hong Kong Borsasında işlem gören Sunac, konut satışlarındaki yavaşlama sonrasında 

Shaoixing’deki yerel yöneticilerden finansal konularda şirkete yardımcı olunmasını istedi. 

Konut piyasası neredeyse durma noktasına gelmiş bir haldeyken şirket yöneticileri yerel 

yönetime yazdığı bir mektupta “Büyük bir baskıyla karşı karşıyayız” dedi. Sunac’ın yardım 

talebi ülkede borç içerisinde bulunan inşaat sektörünün likidite sıkıntısından ne derece 

etkilendiğini gözler önüne seriyor. Citigroup analistleri ise yayımladıkları bir raporda 

Evergrande krizinin sonu ne olursa olsun Çin’deki konut fiyatlarının ciddi derecede düşme 

riski bulunduğuna işaret ediyor. 

Sunac’ın dolar cinsin tahvilleri cuma günü ciddi bir düşüş kaydedereken yüzde 5,95 faizli 

2024 vadeli tahvili rekor düşük seviyeye geriledi. Sunac, Bloomberg’in Çinli dolar cinsi tahvil 

endeksindeki en büyük üçüncü şşirket konumunda yer alıyor. Sunac’ın hisseleri bu ay 

yüzde 50 civarında değer kaybı yaşarken konut piyasasında yaşanana yavaşlama finansal 

durumları Evergrande’den daha iyi olan şirketleri bile kötü bir şekilde etkiliyor. 

Çin hükümeti, Evergrande hesaplarını incelemeye aldı 

Çin İskan Bakanlığı borç krizindeki gayrimenkul devi Evergrande’in hesaplarını inceliyor. 

Konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre Bakanlık yetkilileri geçen ay 

https://www.bloomberght.com/borsa
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verdiği talimatla Evergrande’in emlak projeleri için ayrılan fonları emanet hesaplara alınıp 

denetlemek için harekete geçti. 

Denetleme kapsamında Evergrande’in söz konusu hesaplardaki kaynaklarını projeleri 

tamamlamada kullanması sağlanacak. Evergrande ve bakanlık konu hakkında açıklama 

yapmadı. Hesaplardaki kaynakların öncelikli olarak proje teslimatını sağlamak için 

kullanılacağı, tedarikçilerin ödemeleri gibi çeşitli ödemeler için devlet onayı gerekeceği 

belirtildi. Bazı şehirlerdeki yerel ofislerin şimdiden alınan önlemleri uyguladığı ifade edildi. 

 

İmalat Göstergesi Eylül'de Geriledi 

Bloomberght 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Eylül ayı Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'ni (PMI) 

açıkladı. Buna göre endeks Eylül'de 52,5 değerini alarak önceki aya göre gerileme gösterdi 

Eylül ayında imalat göstergesi olarak kabul edilen satın alma yöneticileri endeksi 52,5 

olarak kaydedildi. 

Bir önceki ay endeks 54,1 olarak izlenmişti. 

Endekste 50'nin üzeri büyümeye işaret ederken, 50'nin altındaki değerler daralma sinyali 

olarak değerlendiriliyor. 

İstanbul Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre toplam iş hacminde devam eden 

büyüme, yeni ihracat siparişlerinin yine belirgin şekilde artmasından destek buldu. 

Yeni siparişlerdeki iyileşme ve kapasite artırmaya yönelik çabalar, firmaların istihdam 

düzeyini eylül ayında da güçlü bir şekilde yükseltmesini sağladı. Buna rağmen, yeni 

siparişlerde süregelen büyümenin etkisiyle, birikmiş işler Temmuz 2020’den beri ilk kez 

artış gösterdi. 

Güvenlik stokları oluşturuluyor 
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İmalatçılar, üretim gereksinimlerindeki yükselişe bağlı olarak satın alma faaliyetlerini de 

genişletti ve girdi stokları üst üste ikinci ay arttı. 

Ayrıca, firmaların tedarik zincirlerindeki kesintilerden korunmak için güvenlik stoku 

oluşturmaları, üretim öncesi stoklarda 2017’nin sonlarından bu yana gözlenen en hızlı 

artışa yol açtı. 

Üçüncü çeyrek sonunda tedarik zincirlerindeki aksaklıkların hafiflediğine yönelik bazı 

işaretler dikkat çekti. 

Hammadde krizi teslimat sürelerini artırıyor 

İSO'dan yapılan açıklamada hammadde krizine de dikkat çekildi. 

Buna göre hammadde yetersizliği ve ürün ithalatındaki gecikmeler, tedarikçilerin teslimat 

sürelerinin daha da artmasında rol oynadı. Öte yandan, tedarikçi performansındaki bozulma 

son bir yılın en ılımlı düzeyinde kaydedildi. Girdi maliyetleri keskin bir şekilde yükselmeye 

devam etti. Firmalar, arz kısıtlarına bağlı olarak ham madde fiyatlarındaki artışların 

sürdüğünü bildirdi. 

Döviz kuru girdi maliyetlerini artırdı 

Döviz kuru gelişmeleri de girdi maliyetlerini yükselten bir diğer faktör oldu. Girdi 

maliyetlerindeki yükseliş ağustos ayındakine çok yakın bir oranda gerçekleşti. Buna bağlı 

olarak, imalatçılar satış fiyatlarını hızlı bir şekilde yükseltmeyi sürdürdü ve nihai ürün 

enflasyonu eylülde hafif bir artış kaydetti. 

Sektörlerin çoğu üretimini artırdı 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI eylül verilerine göre, özellikle ihracat 

pazarlarında olmak üzere talebin iyileştiğine yönelik işaretler arttı ve anket kapsamında 

takip edilen sektörlerin çoğu üretim artışı kaydetti. Girdi maliyetleri, tedarik zincirlerinde 

devam eden aksamaların da etkisiyle yine genele yayılı artışlar gösterdi. 

Üretimde son dönemde gözlenen güçlü toparlanmanın devam ettiği giyim ve deri ürünleri 

sektörü, tüm sektörler içerisinde en hızlı üretim artışını kaydetti. Ana metaller ve tekstilde de 

https://www.bloomberght.com/doviz
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güçlü artışlar gerçekleşti. Öte yandan, metalik olmayan mineral ürünler sektöründe üretim 

yavaşlamaya devam ederken gıda ürünleri ile kara ve deniz taşıtları sektörlerinde ise 

büyümenin duraksadığı görüldü. 

Sektörlerin çoğunda yeni siparişler arttı. Üretimde olduğu gibi, yeni siparişlerde de en hızlı 

büyüyen sektör giyim ve deri ürünleri oldu. Son anketin genel sonuçlarından birisi, 

uluslararası talepteki iyileşmenin toplam yeni siparişleri desteklemesi oldu. Kara ve deniz 

taşıtları sektörü istisna olmak üzere, dokuz sektörde yeni ihracat siparişleri yükseldi. 

Ana metaller ile makine ve metal ürünler sektörleri, üçüncü çeyrek sonunda istihdam 

artışına öncülük etti. Kapasite artışları, çoğu sektörde firmaların iş yüklerini genel anlamda 

yönetebilmelerini sağladı. Birikmiş işler yalnızca kimyasallar, plastik ve kauçuk sektöründe 

arttı. 

Tedarik zincirlerindeki aksamalar faaliyetleri olumsuz etkilemeye devam etti. Takip edilen 

sektörlerin tümünde teslimat süreleri arttı. En uzun gecikmeler makine ve metal ürünler 

sektöründe gözlendi. 

Arz tarafında yaşanan zorluklar enflasyonist baskıların artmasına katkı yaptı ve girdi 

maliyetleri enflasyonu genel olarak yüksek düzeyde kaldı. En hızlı artış metalik olmayan 

mineral ürünler sektöründe gerçekleşirken bu sektörü kimyasal, plastik ve kauçuk ürünler 

yakından takip etti. On sektörün tümünde satış fiyatları artış kaydederken en hızlı artış 

metalik olmayan mineral ürünler sektöründe yaşandı. Girdi stoklarının artış ve azalış 

gösterdiği sektör sayısının aynı olması, stok biriktirme yönünde kimi çabalar olduğuna işaret 

etti. Öte yandan, makine ve metal ürünleri ile ana metaller sektörlerinde stoklar uzun süreli 

düşüşün ardından yatay seyretti. 
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S&P Global'den Türkiye Güncellemesi 

Bloomberght 

S&P Global Türkiye büyüme tahminini yukarı yönlü güncellerken işsizliğin 2021 sonunda 

yüzde 17'i aşmasını, politika faizinin ise yüzde 16'ya inmesini bekliyor. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye için Haziran ayında 

açıkladığı büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederek yüzde 6,1’den 8,6’ya çıkardı. 2022 

için büyüme tahminini yüzde 3,3’e revize eden kurum, 2023 ve 2024 tahminlerini ise yüzde 

3,1 olarak korudu. 

Beklenenden daha iyi geçen turizm sezonunun Türk ekonomisini ve Döviz gelirlerini 

artırdığını belirten S&P, 2021 yıl sonu için politika faizi beklentisini yüzde 16,00'dan yüzde 

17,00'a revize ederek 2021 tahminini yüzde 12'den yüzde 13'e, 2023 ve 2024 sonu için 

beklentisini yüzde 9,80'den 9,75'e çekti. 

Ortalama tüketici enflasyonunun 2021'de yüzde 15,2 olmasını bekleyen S&P, 2022'de 

ortalama enflasyonun yüzde 12,3 olmasını öngörüyor. 

Türkiye için 2021 yılı işsizlik oranı tahminini de yüzde 13,0'dan yüzde 17,3'e çıkaran S&P, 

2022 yılı için beklentisini yüzde 12,2'den yüzde 12,0'a, 2023 için tahminini yüzde 11,2'den 

yüzde 9,6'ya ve 2024 için beklentisini yüzde 11.0'dan yüzde 9,2'ye düşürdü. 

2021 sonunda Dolar/TL ’nin 8,70 olacağını tahmin eden S&P, 2022 kur tahminini 8,84, 

2023 için tahminini 9,11 ve 2024 için tahminini de 9,50 olarak belirledi. 

 

 

 

 


