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Türkiye Kaynaklı Boru Piyasasında Fiyatlar Yükseldi, Pozitif Seyrin 

Sürmesi Bekleniyor 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye yerel kaynaklı boru piyasasında fiyatlar 

hafifçe yükseldi ve boru üreticilerine göre daha da yükselmesi bekleniyor. Talebin orta 

seviyelerde yer aldığı piyasada fiyatların 5$/mt artışla 480-510$/mt fabrika çıkışı aralığına 

yükseldiği gözleniyor. Boru üreticilerinden biri, “Fiyatlarımızı birden yükseltmek yerine 

kademeli artışları tercih ediyoruz. Fiyat yükseltmeden önce talebin ve üretim 

kapasitelerimizin durumuna bakıyoruz ve satış seviyelerimize baktığımızda fiyatların 

önümüzdeki hafta yükselmeye devam edeceğini söyleyebiliriz,” dedi. 

İhracat tarafına bakıldığında, Türkiye çıkışlı kaynaklı boru talebi zayıf seviyelerde yer 

almaya devam ediyor ve fiyatlar 470-490$/mt FOB bandını koruyor. Başka bir boru üreticisi, 

“AB’nin yeni kotaları satışlarımızda bir şeyi değiştirmedi, çünkü belirtilen tonajlar geçtiğimiz 

seneyle hemen hemen aynı. Daha önce birçok sorunumuz vardı ve kota Türk üreticiler için 

yeterli değildi. Ama bu sene kotada belirtilen tonajın bir sorun olacağını düşünmüyorum,” 

dedi. Piyasa kaynakları, Corona salgınının projelere olan etkisi nedeniyle boru tüketiminin 

daha az olacağını düşünüyor. Ayrıca, uzak ülkelerdeki tedarikçilerden alım yapmak halen 

riskli olduğu için, yabancı alıcıların ihtiyaçlarını ilk önce iç piyasalarından karşılamaları 

bekleniyor. AB’nin Türkiye’den en fazla ihraç edilen boru tipi olan kutu profiller için belirttiği 

kota yaklaşık 400.000 mt. Kota 7 Temmuz 2020-30 Haziran 2021 dönemi için geçerli. 

** 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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Çin'den Verilen Çelik Boru Tekliflerinde Fiyatlar Değişmedi 

Steelorbis 

10 Haziran tarihinde sona eren bir haftalık süre içerisinde, Çin’den dış piyasalara verilen 

ortalama çelik boru fiyatları yatay seyretti. Şu sıralar, Çinli tedarikçilerin Ağustos ayında 

sevk etmek üzere API 5L dikişsiz boru için ihracat teklifleri 560-650$/mt FOB ve API 5L 

kaynaklı boru için ihracat teklifleri 480-495$/mt FOB aralığını koruyor. 

 

Ürün Kalite 
Ebat (Çap 

ve et 
kalınlığı) 

Fiyat 
($/mt) 
FOB 

Haftalık 
değişim 
($/mt) 

API 5L dikişsiz boru Gr.B 2’’-6’’ Std 605 0 

Dikişsiz muhafaza 
borusu 

J55 3’’-8’’ Std 645 0 

Dikişsiz boru ST37 < 3’’ Std 865 0 

Kaynaklı boru Gr.B 2’’-6’’ Std 487,5 0 

 

Söz konusu haftada, hammadde fiyatları artış göstererek çelik boru fiyatlarını destekledi. 

Bununla birlikte, çelik boru üreticileri kanadında stoklar kısmen düşük seviyelerdeydi ve 

çelik boru fiyatlarını destekledi. 

Bugün Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları 3 Haziran tarihine kıyasla 

47 RMB/mt (6,6$/mt) veya %1,3 düşüş göstererek 3.587 RMB/mt (507$/mt) seviyesinde yer 

alıyor. 1$ = 7,0703 RMB 
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Türkiye Yassı Mamul Piyasasında Spot Fiyatlar Artabilir 

Steelorbis 

Türkiye spot piyasasında yassı mamul talebi, üreticilerin fiyatlarını yükseltmelerinin 

desteğiyle toparlandı. Şu anda, tüccarlar da kendi fiyatlarını yükseltmeyi düşünüyor ve iş 

olanaklarını değerlendiriyor. Tüccarlardan biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Düşük 

talep sebebiyle daha önce fiyatlarımızı artırmayı düşünmüyorduk. Ama şimdi spot piyasada 

da talebin biraz yükseldiğini görüyoruz. Ayrıca üretici fiyatlarındaki artış müşterileri spot 

fiyatlar da yükselmeden alım yapmaya yöneltiyor ve bu da bizim pozisyonumuzu 

destekliyor,” dedi. 

Ürün 

Fiyat ($/mt) 

Ereğli Gebze 

2-12 mm sıcak sac 470-490 480-500 

1,5 mm sıcak sac 500-530 510-540 

3-12 mm asitlenmiş sıcak sac 510-530 530-550 

0,6 mm soğuk sac 590-600 600-610 

0,7-2 mm soğuk sac 550-560 550-570 

Fiyatlar hemen teslimli olmak üzere, nakit ödemeler içindir. 
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Türk Sıcak Sac Alıcıları Hem İç Piyasadan Hem Dışardan Alım Yaptı, 

Fiyatlar Güçlü 

Steelorbis 

Türk sıcak sac alıcıları, hem iç piyasadan hem de ithal kaynaklardan stok alım yapma 

konusunda aktifti. Arzın kısıtlı olması ve hammadde ile yarı mamullerin güçlü fiyatları 

sebebiyle bağlantılarda yüksek fiyat seviyeleri korundu. 

Piyasa kaynaklarına göre, geçtiğimiz haftanın sonunda, Güney Kore çıkışlı 60.000 mt sıcak 

sac Türkiye’ye en az iki ayrı bağlantıda 425-427$/mt CFR aralığından satıldı. Kargolar Eylül 

ayı teslimatlı. Ayrıca, Rus NLMK, Temmuz ayı üretimi için ilk açıklanan fiyatlara paralel 

olarak Türkiye’ye çoğunlukla 430$/mt CFR seviyesinden satış yaptı. Piyasa kaynakları, 

satılan hacmin 20.000-30.000 mt civarı olduğunu değerlendiriyor. Öte yandan, geçtiğimiz 

hafta, piyasa beklentileri iyileşmeden önce AB çıkışlı sıcak sac alımı yapıldı, ancak detaylar 

belli değil. Ukrayna, küçük rulolar için 410$/mt CFR, büyük rulolar için ise 425-430$/mt CFR 

teklif etmekte ısrarcı olurken, pazarlıklar devam ediyor. Tedarikçinin Temmuz ayı üretimli 

büyük rulo satışlarını kapattığı, küçük rulolar için ise ellerinde düşük tonajda ürün 

bulunduğu bildiriliyor. 

İç piyasada, bu hafta ve geçen hafta bazı büyük tonajların Ağustos ayında teslim edilmek 

üzere 420-425$/mt fabrika çıkışı ve 430$/mt fabrika çıkışı seviyesine kadar satış yapıldı. 

Türk üreticilerin teklifleri üreticilerin pozisyonuna ve alıcıya göre değişmek üzere geniş bir 

aralıkta yer alıyor. Gerçekçi fiyat seviyeleri 440-450$/mt fabrika çıkışı aralığında 

bulunurken, 460$/mt fabrika çıkışı ve üzeri seviyeler de piyasada duyuluyor. 

 

AB Sıcak Rulo İthalat Fiyatları, Cevher Fiyatları ve Düşük Kotalar 

Nedeniyle Sabit Kaldı   

Kallanish 

Asya'daki demir cevheri yükselişin sürdürdüğü ve AB dışı tedarikçilerin koruma önlemlerinin 

gözden geçirilmesinden kaynaklı olarak ithalat kotalarında önemli bir düşüşe 

hazırlandığından Avrupa'da ithal sıcak haddelenmiş sac fiyatlarının sabit kaldığı 

kaydediliyor. 

Tüccarların Hintli tedarikçilerin, yaklaşık cfr Güney Avrupa 390-395 €/ton seviyesi ile 

piyasadaki en rekabetçi konumda oldukları kaydediliyor. En rekabetçi konumda olmasına 

rağmen, kaynakların, Hintli tedarikçilerin, Temmuz-Eylül dönemi için uygulanması 

muhtemel HRC ithalat kotalarını dolduracak kadar satış yaptıklarına inandıkları aktarılıyor. 
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Avrupa Komisyonu’nun önerisine göre, Hindistan’ın Temmuz-Eylül çeyreğinde 170.000 

tondan az HRC kotasına sahip olacağı belirtiliyor. 

Öte yandan, Türkiye’den gelen tekliflerin fazla rekabetçi görülmediği ve HRC için cfr Güney 

Avrupa 400 €/ton seviyesinin üzerinde olduğu bildiriliyor. Ülke ihracatçılarının, geçtiğimiz ay 

Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan anti-damping soruşturmasının ardından Avrupa'ya 

olan ilgilerinin de azaldığı ifade ediliyor. Ayrıca, Türkiye’nin Temmuz-Eylül dönemi 

kotalarının HRC için 350.000 tondan az seviyede olması bekleniyor. 

 

İtalya’da Sıcak Haddelenmiş Sac Fiyatlarının Durgun Pazara Rağmen 

Yükselmesi Bekleniyor  

Kallanish 

İtalya yerel sıcak haddelenmiş sac (HRC) fiyatlarının, yüksek fiyatlı demir cevheri fiyatları 

ve ithalat teklifleri nedeniyle önümüzdeki günlerde 10 €/ton (11 $/ton) artabileceği 

belirtiliyor. Bununla birlikte, zayıf iç pazarın, alıcıların faaliyetlerini ve finansal pozisyonlarını 

etkilemesi nedeniyle, piyasada belirsizliğin devam ettiği kaydediliyor. 

Fabrikalar, nihai tüketici sektörlere bağlı olarak servis merkezleri faaliyetlerinin % 20 ile % 

50 seviyesinde azaldığı için Temmuz ayı sipariş defterlerini doldurmaya çalıştıkları ve 

otomotiv sektörüne satış yapanların mevcut krizden çok etkilendikleri aktarılıyor. 

Yerel üreticilerin sıcak haddelenmiş sac için yerel fiyatların fabrika çıkışı 375-380 €/tonluk 

seviyesinde yer aldığı, bağlantı fiyatlarının ise, hacimlere bağlı olarak fabrika çıkışı 370-380 

€/tonda olduğu ifade ediliyor. Kaynakların, önümüzdeki hafta yerel sıcak rulo için fiyatların 

400 €/tona kadar çıkabileceğini belirttikleri kaydediliyor. 

 

Baosteel ve Ansteel Temmuz Ayı İçin Yerel HRC Ve CRC Rulo Fiyatlarını 

40-42 $/Ton Artırdı  

Metal Expert 

İki büyük Çinli yassı çelik üreticisinin iç piyasaya yönelik fiyatları Temmuz ayında artırdığı 

ve bu durumun ülkedeki diğer tüm üreticilere olumlu bir sinyal verdiği bildiriliyor. 

10 Haziran'da Baosteel ve Ansteel’in, Temmuz ayı teslimatları için yerel HRC tekliflerini ay 

boyunca sırasıyla 280 RMB/t (40 $/t) ve 300 RMB/t (42 $/t) yükselteceği ve CRC fiyatlarını 

da benzer bir şekilde yukarı çekeceği kaydediliyor. Diğer büyük yassı çelik ürünlerine 

yönelik fiyatlarının da önümüzdeki ay 150-260 RMB/ton (21-37 $/ton) kadar daha yüksek 

olacağı kaydediliyor. Tüm fiyat değişikliklerinde, % 13 KDV’nin hariç olduğu ifade ediliyor. 
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15 Haziran Pazartesi Günü Çelik Sektörü Webinarı Düzenlenecek 

ÇİB 

Çelik İhracatçıları Birliği ve McKinsey iş birliğinde 15 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 

10:00-11:00 arasında “COVID-19 Salgınının Avrupa Çelik Sektörü Üzerindeki Etkileri”nin 

görüşüleceği bir webinar düzenlenecektir. 

Dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından biri olan McKinsey’in Türkiye, Avrupa ve 

BDT ülkelerinde görev alan kıdemli ortak ve uzmanlarının konuşmacı olarak yer alacağı 

webinara ücretsiz olarak katılmak isteyen firmalarımızın aşağıda linkten kayıt yaptırmaları 

gerekmektedir. 

Webinar kayıt linki; 

https://mckinseyeventcenter.webex.com/mckinseyeventcenter/onstage/g.php?MTID=e9d51

5e5bea035c530f3de3ddd35cb722 

Söz konusu webinar İngilizce olarak gerçekleşecek olup Yermolai Solzhenitsyn (Moskova), 

Frank Bekaert (Lüksemburg), Oleksandr Kravchenko (Kiev) ve Toralf Hagenbruch (Berlin) 

konuşmacı olarak yer alacaktır. 
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