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Türkiye’de Kaynaklı Boru Fiyatları Sabit, Piyasada Temkinli Bir Hava Var 

Steelorbis 
         
Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Türkiye‟de kaynaklı boru fiyatları değişmese de 
bazı piyasa kaynakları bir miktar indirim almanın mümkün olduğunu belirtiyor. Ayrıca, ithal 
hurda fiyatlarında kaydedilen düşüşün ardından Türkiye yassı çelik piyasasındaki fiyatların 
da yakın gelecekte gevşeme potansiyeli bulunmakta. 
Şu sıralar, Türkiye‟den dış piyasalara verilen kaynaklı boru fiyatları 530-540$/mt FOB 
aralığında seyrederken, tekliflerin büyük kısmının Mart ayında sevk edilecek malzemeler 
için verildiği görülüyor. Ancak piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bazı büyük çelik 
üreticileri şimdiden sipariş defterlerini doldurdu ve daha yakın tarihli sevkiyatlar için 540-
550$/mt FOB bandını zorluyor. Türkiye‟de yerel kaynaklı boru fiyatları da 530-540$/mt 
aralığını korumakta. Tedarikçinin pozisyonuna bağlı olarak hem iç hem de dış pazarlara 
15$/mt kadar indirim yapılabildiği gelen bilgiler arasında. 

Piyasa kaynaklarının bir kısmı, hurda fiyatlarında daha fazla düşüş olmasından çekinen 
alıcılar sebebiyle iç piyasa talebinin bugünlerde biraz zayıf olduğunu iletiyor. Ayrıca, çelik 
üreticileri de sıcak sac teklifleri henüz değişmediğinden boru tekliflerini nispeten sabit 
tutmayı tercih ediyor. Ancak, SteelOrbis‟in edindiği izlenim, bazı piyasa oyuncularının yassı 
çelik piyasasında boru fiyatlarını da etkileyecek bir düşüş beklediği yönünde. 

** 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. 

 

 

Avrupa Piyasasında Sıcak Sac Fiyatlarının Yükselişi Yavaşlayabilir 

Steelorbis 
         
Avrupa piyasasındaki sıcak sac fiyatlarında Kasım ayının başında başlayan yükseliş 
yavaşlayabilir. Şu sıralar, İtalya piyasasında ortalama 450€/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer 
alan sıcak sac fiyatları geçtiğimiz haftaya kıyasla değişmedi. Bunun yanı sıra, Avrupa‟nın 
kuzeyindeki ülkelerde sıcak sac fiyatlarının 5-10€/mt artışla ortalama 465€/mt fabrika çıkışı 
seviyesine ulaştığı gelen bilgiler arasında. İki bölgenin fiyatları arasında görülen fark aynı 
zamanda alımlar için de söz konusu. 
Avrupa‟nın kuzeyinde alımlar toparlanırken, İtalya pazarındaki alıcılar çok yüksek tonajlı 
siparişlere istekli yaklaşmıyor ve genelde siparişlerini son dakikaya kadar erteleme 
eğilimindeler. Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Avrupalı üreticiler fiyatlarını 
biraz daha artırma konusunda halen çok kararlı. Ancak onların bu çabası, Güney Avrupa 
ülkelerindeki başta olmak üzere halen çok tereddütlü olan taleple ters düşebilir. Üreticilerin 
halen üretim kesintileri ve yüksek seviyelerdeki ithal sıcak sac tekliflerinden destek aldığı 
görülse de Türkiye‟deki hurda ve Çin‟deki demir cevheri gibi hammadde fiyatlarının 
sağladığı destek azalmakta. Bu nedenlerle bazı piyasa kaynakları Avrupa piyasasındaki 
sıcak sac fiyatlarının yükselişinin aksamasına şaşırmayacaklarını, hafif bir fiyat 
güncellemesi görülebileceğini iletiyor. 
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İthalat kanadındaysa İtalya‟da küçük tonajlı sıcak sac satışlarının 465€/mt CFR seviyesinde 
yer aldığı, Severstal‟in Avrupa Birliğinin batısındaki ülkelere satışlarının 490$/mt FOB 
seviyesinde kapandığı gelen bilgiler arasında. 

 

Türkiye’de Düşük Miktarda İthal Sıcak Sac Alımı Yapıldı, Fiyatlar 
Değişmedi 

Steelorbis 
         
Türkiye sıcak sac piyasasında alıcı ve satıcıların ithal hurda fiyatlarındaki yakından takip 
etmeyi tercih etmeleri sebebiyle, iç piyasaya ve ihracata verilen sıcak sac tekliflerinde 
fiyatlar sabit kaldı. Ülkeye verilen ithal sıcak sac teklifleri de az ve sadece Ukrayna‟dan bir 
miktar alım yapıldığı duyuldu. 
Yerel piyasada sıcak sac fiyatları Mart sevkiyatlı ürünler için 510-520$/mt fabrika çıkışı 
aralığında yer alırken, bunun bir miktar altı ve üzerinden de tekliflerin olduğu ifade ediliyor. 
İhracata verilen fiyatların ise Avrupa‟dan gelen talebin beklenenin çok altında olması 
sebebiyle daha düşük olduğu, genelde 495-505$/mt FOB aralığında ve en fazla 510$/mt 
FOB seviyesine kadar olduğu gözleniyor. Piyasa kaynaklarına göre, geçtiğimiz hafta 
Türkiye‟den İtalya‟ya 465€/mt CFR seviyesinden bazı satışlar yapıldı. Ayrıca, İtalya‟daki 
büyük alıcılardan biri 20.000-30.000 mt sıcak sac için 470-475$/mt FOB aralığını teklif etti.   

Türkiye‟nin başlıca ithal sıcak sac tedarikçilerinin çoğunun, Güney Kore ve NLMK dahil, 
önümüzdeki hafta teklif vermesi bekleniyor. Şu anda sadece Ukraynalı üretici Metinvest‟in 
495$/mt CFR seviyesinden teklif verdiği belirtiliyor. Bu hafta da söz konusu seviyeden 
5.000 mt alım yapıldığı duyuldu. SteelOrbis‟in yaklaşık iki hafta önce yayınladığı raporda, 
toplam 25.000 mt‟un üzerinde sıcak sac alımının benzer seviyelerden yapıldığı belirtilmişti. 
Pazarlıkların sürdüğü ifade ediliyor. 

 

Avrupa Parlamentosu İngiltere'nin Brexıt Anlaşmasını Onayladı 

BBC 

Avrupa Parlamentosu, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma koşullarını düzenleyen 
Brexit anlaşmasını onayladı. 

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan parlamento, 49'a karşı 621 oyla anlaşmayı kabul 
etti. 

Oylama öncesi yapılan değerlendirmelerde, İngiltere'nin bir gün yeniden AB'ye katılması 
yönünde dilekler dile getirildi. Ancak İngiltere'deki Brexit Partisi lideri Nigel Farage da dahil 
olmak üzere AB karşıtı olan parlamento üyeleri, birlik aleyhine konuşmalar yaptı. 

İngiltere 31 Ocak'ta AB'den ayrılacak. 

İngiltere Parlamentosu ülkenin AB'den ayrılmasının (Brexit) koşullarını düzenleyen 
anlaşmayı 9 Ocak'ta onaylamış, daha sonra Kraliçe 2. Elizabeth'in de onayıyla 
yasalaşmıştı. 
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Brexıt’te Son Perde 

BloombergHT 

Birleşik Krallık Cuma günü Avrupa Birliği‟nden (AB) ayrılırken, 2020‟nin sonuna kadar 
yalnızca „geçiş sürecinde‟ ortak pazarın ve gümrük birliğinin içinde kalmaya kalmaya devam 
edecek. 

2020‟nin sonuna kadar olacak şekilde tanımlanan „geçişi süreci‟ boyunca, Birleşik Krallık, 
AB kurumlarında, ajanslarında ve ofislerinde yer almayacak, fakat yine de AB yasaları 
uygulaması dahilinde kalacak. 

Geçiş döneminde AB ve İngiltere bir ticaret anlaşması üzerinde uzlaşmaya çalışacak. 
Brüksel bu konuda Londra‟yı ticaret ilişkisinin Brexit sonrası süreçle aynı olmayacağı 
konusunda uyardı. 

İrlanda Başbakanı Leo Vradgar Pazartesi günü BBC ile yaptığı röportajda AB‟nin Brexit 
sonrası ticaret görüşmelerinde daha güçlü bir ticaret heyetine sahip olacağını ve anlaşma 
imzalamanın da daha zor olacağını söyledi. Johnson ise kötümser bakış açısını 
reddederek, Birleşik Krallık‟ın anlaşmayı kendi belirttikleri zamana yetiştireceklerini bildirdi. 

 

AB tarafında ise kesin olan ve yinelenen konu ise, İngiltere ile ekonomik ve politik ilişkilerin 
değişeceği ve bunun İngiltere için birlik ve ortak Pazar üyesiylen olduğundan daha az cazip 
olduğu. 

Ortak Pazar mal ve hizletlerin AB içinde serbest dolaşımını garanti altına alır. 

AB, İngiltere ile serbest ticaret anlaşması yapmak söz konusu olduğunda “eşit şartlar 
oluşturmak” konusundan özellikle endişe duyuyor. İngiltere'nin daha agresif bir iş 
sübvansiyonu ve rekabetçi bir politika izleyebileceği endişesi var vergi rejimi ve haksız 
rekabet politikası. Bu anlamda AB, İngiltere'den adil olmayan rekabeti önleyecek bir garanti 
istiyor 

 

Virüs Kaynaklı Endişelerin Çin Çelik Piyasasını Etkilemesi Bekleniyor 

Metal Expert 

Shanghai‟da ve Shanghai‟a yakın olan Zhejiang eyaletinde şirketlerin mevcut duruma göre 
10 Şubat‟ta çalışmaya döneceği açıklandı. 

Bölgeler arasında farklılıklar bulunmakta ve henüz netlik olmadığı anlaşılmaktadır. 

Bir tüccar, çelik tüketiminin olumsuz etkileneceğini, bu nedenle çelikhanelerin üretim 
miktarlarının piyasa dengesi açısından önemli olacağını belirtmiştir. 

Çelik üretim merkezi Tangshan‟da nakliyenin etkilenebileceği söyleniyor. Medyada 
yayınlananlara göre salgının birkaç ay sürebileceği anlaşılmaktadır. 
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Corona Salgınının Etkisi : En Güçlü Senaryo Şubat Ayında Çelik 
Fiyatlarının Düşeceği Yönünde 

Steelorbis 
        
Çin‟de Corona virüsünün yayılması konusunda herhangi bir yavaşlama belirtisi 
gözlenmemesi ve resmi kaynaklara göre virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 
170‟e çıkarken hastalığın tespit edildiği kişi sayısının 7.000‟i geçmesi sonucu, çelik piyasası 
bunun sektöre olan etkisini konuşmaya başladı. Sektör için en güçlü senaryolar, 
önümüzdeki ay Çin‟de çelik tüketiminin sert bir şekilde düşeceği, hammadde fiyatlarının 
gerileyeceği (demir cevheri için gösterge fiyatlar bugün de düşmeye devam etti) ve bu 
durumun Çin‟den verilen ihracat fiyatlarında bir miktar artış olsa bile global çelik fiyatları 
üzerinde baskı olacağı yönünde. 
Arz-talep dengesi zarar görecek 

Şanghay, Pekin ve Chongqing gibi büyük şehirlerin yanında ülkenin Guangdong, Fujian, 
Zhejiang ve Jiangsu eyaletlerindeki yetkililer, şirketlerin 10 Şubat tarihinden önce işe 
başlamasına izin verilmeyeceğini duyurdu. Bir tüccar, bu durumun inşaat faaliyetlerinin 
tekrar başlamayacağı ve diğer sektörlerin de etkileneceği anlamına geldiğini belirtti. Toyota, 
Tianjin, Guangzhou, Chengdu ve Changchun‟daki fabrikaların 10 Şubat tarihine kadar 
kapalı olacağını duyurdu. Honda Motor gibi diğer şirketler de iş başlama tarihlerini erteledi. 
Piyasa kaynakları, gerekli olması halinde sürecin daha da uzayabileceğini ifade ediyor. 

Öte yandan, büyük ölçekli yüksek fırınlı çelik üreticilerinin 3 Şubat Pazartesi günü işe 
başlayacakları belirtiliyor. Piyasa katılımcılarının çoğu, “üreticilerin hammaddelerini verimli 
kullanmaları gerekeceği için” Şubat ayı içerisinde çelik üretiminin daha az olmasını bekliyor. 
Yine de asıl dikkat edilmesi gereken nokta, çelik talebindeki düşüşün üretimdeki 
kesintilerden daha sert olacağı. 

İhracat kontratlarında mücbir sebep ilan edildi 

30 Ocak Perşembe günü, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi, Çin‟deki mevcut 
durumla bağlantılı olarak lojistik açıdan yaşanan gecikmeler ve diğer problemler nedeniyle 
uluslararası kontratlardan doğan yükümlülüklerini yerine getiremeyecek olan şirketlere 
mücbir sebep belgesi verileceğini açıkladı. Söz konusu şirketlerin ulaşımda yaşadıkları 
gecikmelere ve çelik sevkiyatlarına yönelik ihracat kontratları da dahil daha önceden 
anlaşma imzaladıkları yönünde belgeler ibraz etmeleri halinde mücbir sebep başvurusunda 
bulunabilecekleri belirtildi. 

Hükümetin düzenli çelik ihracatı operasyonlarını destekleyeceği ve piyasada kontratların 
iptal edilmesinden doğabilecek spekülatif fiyat artışlarını engellemek için çalışacağı 
bildirildi.  

Çin’in ihracat arzında sadece orta düzeyde bir artış mümkün 

SteelOrbis‟in edindiği bilgilere göre, piyasa kaynaklarının büyük bir kısmı iç piyasadaki çelik 
talebinde kaydedilen düşüşe rağmen Çin‟in ihracat arzında sadece orta düzeyde bir artış 
kaydedilebileceği fikrinde. Ülkenin önde gelen tüccarlarının bir kısmı Şubat ayının ortasında 
işe geri dönecek ve “sert bir değişim” beklemiyorlar. Ayrıca Asya‟nın önde gelen 
tüccarlarından biri, “Durum çok belirsiz. Bazıları Çin‟deki yeni virüs nedeniyle fiyatların sert 
biçimde düşeceğini tahmin ediyor, fakat Çin‟de talebin ne süreyle etkileneceğini 
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bilemediğimizden şu anda ne olacağı önceden kestirilemiyor,” dedi. Bazı uzmanlar Corona 
virüsünün önümüzdeki hafta pik noktasına ulaşacağını tahmin ediyor. 

Çin faktörünün fiyatları en fazla etkileyeceği pazarın, tatillerden önce görünümü çok da kötü 
olmayan ancak son zamanda kötüleşen Asya yassı çelik piyasası olması bekleniyor. 
Vietnamlı bir piyasa kaynağı, “Fiyatlar yatay, herkes Pazartesi gününü bekliyor,” dedi. 
Pazartesi günü Çin‟de yerel sıcak sac piyasasında işlemler yeniden başlayacak ve fiyatların 
seyri bir miktar da olsa netleşecek. 

Vadeli cevher fiyatları daha da düştü 

Talebe dair endişelerin fiyatlara baskı yapması nedeniyle, Singapur Borsası‟nda Şubat ayı 
vadeli cevher kontratları 30 Ocak Perşembe günü, önceki güne oranla 2,7$/mt veya %3,18 
düşüşle 82,2$/mt seviyesine geriledi. %62 tenörlü cevher fiyatları günlük bazda 2,5$/mt 
düşüşle 84$/mt CFR seviyesinde yer alıyor. Hubei eyaletindeki limanların kapalı kalacağı 
ve 10 Şubat‟a kadar faaliyetlerin yeniden başlamasının pek olası olmadığı aktarılıyor. 
Başlıca Avustralyalı madencilerin hisselerinin düştüğü, ancak tedarikçi tarafında gecikmeler 
olduğuna dair bir haber gelmediği bildiriliyor. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Corona virüsünün küresel çapta yayılmasına ilişkin 
endişelerini dile getirdi. WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Çin dışında salgına 
yakalananların sayısı hala nispeten az olsa da, bu çok daha büyük bir salgın potansiyeline 
işaret ediyor,” şeklinde konuştu. 


