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Türkiye Kaynaklı Boru Piyasasında Görünüm Daha İyi 

Steelorbis 

Bu hafta Türkiye kaynaklı boru piyasasında üreticilerin fiyatları sabit kaldı, fakat ithal hurda 
fiyatlarındaki son artışlar sonucu indirimler rafa kaktı. Üreticiler pozitif bir düşünce içinde 
olsalar da, alıcılar Çin’deki durumun sıcak sac fiyatlarını olumsuz etkileyebileceğini 
düşündüklerinden hala temkinli. Bunun sonucunda ise piyasada oldukça belirsiz bir hava 
söz konusu. Tüccarlardan biri, “Çinli sıcak sac tedarikçileri fiyatlarını düşürdükleri için ve 
oldukça agresif davrandıkları için şu anda fiyatların seyrini tahmin etmek mümkün değil. 
Diğer yandan, hurda fiyatları yükseldi ve baharda talebin toparlanması bekleniyor,” dedi. 

Şu anda, Türkiye’den dış piyasalara verilen Mart ayı teslimli kaynaklı boru fiyatları 530-
540$/mt FOB aralığında yer alıyor. Avrupa’nın Türkiye’ye boru ihracatı için verdiği kotalar 
ise neredeyse dolmuş durumda ve önümüzdeki aylarda Türkiye’den yapılan ihracat 
miktarının azalması bekleniyor. Türkiye yerel piyasasında da fiyatlar ihracat fiyatıyla aynı 
seviyede seyrediyor. 

** 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. 

 

Çin Çıkışlı Boru Teklifleri Değişmedi 

Steelorbis 

19 Şubat tarihinde sona eren haftada, Çin’den dış piyasalara verilen ortalama çelik boru 
teklifleri yatay seyretti. Şu sıralar Çinli tedarikçilerin Nisan 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 

 

Söz konusu haftada, çelik boru talebi Corona virüsünün devam eden etkisi nedeniyle cansız 
seyretti. Çin üretime yeniden başlamayı teşvik etmek üzere birtakım önlemler almış olsa da, 
son kullanıcıların üretimi, tatil için memleketlerine giden işçilerin geri dönememesi ve 
ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle olumsuz etkilendi. 

Stok seviyelerinde artış görüldüğü, bunun da boru piyasasına olumsuz etki edeceği 
belirtiliyor. 
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19 Şubat itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 12 Şubat 
tarihine kıyasla 10 RMB/mt (1,4$/mt) artışla 3.394 RMB/mt (485$/mt) seviyesinde yer 
alıyor. 1$ = 7,001 RMB 

 

İtalya’da Sıcak Sac Fiyatları Değişmezken, Avrupa’nın Kuzeyinde Arttı 

Steelorbis 

İtalya ve kuzey Avrupa’nın sıcak sac fiyatları arasındaki fark açıldı. Öte yandan stokların 
halen yüksek yeterli olması sebebiyle ithal alımlar halen kısıtlı. 

Servis merkezleri üreticilerden gelen yüksek tekliflere karşı çıkmaya devam ettikleri için, 
İtalya yerel piyasasında sıcak sac fiyatları geçtiğimiz hafta 440-445€/mt fabrika çıkışı 
aralığında yer almaya devam etti. Piyasa oyuncularına göre, son kullanıcıların sıcak sac 
tüketimi halen düşük seviyelerde ve bu yüzden dağıtım merkezleri halen daha önce 
fiyatların en düşük seviyelerde yer aldığı Kasım ayında üreticilerden yaptıkları stok alımlara 
güvenerek yeni alım yapmıyor. 

Durum Avrupa’nın kuzeyinde daha farklı ve fiyatlar talepteki artış sayesinde 470-€/mt 
fabrika çıkışı seviyesinden 480€/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseldi. Piyasa kaynaklarına 
göre, bölgenin kuzey ve güneyindeki fiyat farkı birçok Alman kullanıcıyı fiyatı kendi iç piyasa 
fiyatlarından daha düşük olan İtalya menşeli sıcak saca yönlendiriyor. Bu yüzden İtalya’daki 
üreticiler önümüzdeki haftalarda yerel fiyatlarını yükseltebileceklerini düşünüyor.  

Bu noktada İtalyan üreticiler üçüncü ülkelerden, özellikle Türkiye’den gelen fiyat 
tekliflerinden de destek görüyor. Türkiye’den İtalya’ya verilen sıcak sac teklifleri 470-
480€/mt CFR aralığında yer alırken, İtalyan alıcıların karşı teklifleri genelde 460€/mt CFR 
seviyesinin altında. Türk üreticiler hem iç piyasalarında iyi satış yapabildiklerinden hem de 
ithal hurda fiyatları yükselişte olduğundan indirim yapmaya yanaşmıyor. Türk tüccarlardan 
biri, “Avrupa halen kendi stoklarını eritirken, Türkiye de BDT de kendi iç piyasalarında 
durum iyi olduğu için Avrupa’ya satış yapma konusunda acele etmiyor,” dedi. Rus üretici 
Severstal, Şubat ayının ilk yarısında Avrupa’nın güneyinde Mart ayı üretimli olmak üzere 
yaklaşık 465-470€/mt CFR aralığından bazı yüksek tonajlı sıcak sac satışları yapmıştı. 

 

Türkiye’de Spot Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Fiyatları Yavaş Satışlara 
Rağmen Yükseldi 

Steelorbis 

Geride kalan iki haftalık süre içerisinde Türkiye’de yerli sıcak haddelenmiş yassı çelik spot 
fiyatları 10$/mt arttı. Bu hamlenin daha ziyade Türk üreticilerin tekliflerindeki yukarı yönlü 
seyirden kaynaklı olduğu görüldü. Türkiye’deki sıcak sac üreticilerinin büyük kısmı 500-
510$/mt fabrika çıkışı seviyesinden satış yapmayı hedeflerken, BDT’den verilen ithal sıcak 
sac teklifleri 495$/mt CFR seviyesinde yer alıyor. Her iki kanatta da fiyatların yaklaşık 
10$/mt arttığı gözleniyor. Stokçulardan alınan bilgilere göre, Türkiye spot yassı çelik 
piyasasındaki talepse halen toparlanmadı. 
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SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, soğuk haddelenmiş yassı çelik kanadında spot fiyatlar 
şimdilik değişmedi ancak haddehaneler tarafından en az 10$/mt yükseltilip 565-580$/mt 
fabrika çıkışı bazına çekilen fiyatlar göz önünde bulundurulduğunda bu kanatta da yakın 
gelecekte bir fiyat artışı kaydedilebilir. 

Ürün 

Fiyat ($/mt) 

Ereğli Gebze 

2-12 mm sıcak sac 490-500 500-510 

1,5 mm sıcak sac 520-540 525-555 

3-12 mm asitlenmiş sıcak 
sac 

540-550 560-580 

0,6 mm soğuk sac 600-610 610-620 

0,7-2 mm soğuk sac 570-590 580-600 

 

CISA: Çin’de Çelik Fiyatları Mart Ayında Sabit Kalacak 

Steelorbis 

Çin Demir Çelik Birliğinin (CISA) yayımladığı rapora göre, Çin’de nihai çelik piyasasında 
katılımcıların önümüzdeki dönemde dikkat etmesi gereken bir dizi faktör var. 

Her şeyden önce, nihai çelik stok seviyeleri Şubat ayı başında keskin bir artış gösterdi. 10 
Şubat itibarıyla Çin'deki nihai çelik stoku, Ocak ayının sonunda kaydedilene kıyasla 5,44 
milyon mt (%41,69) artışla 18,51 milyon mt oldu. Nihai çelik stokundaki artışlar çelik 
piyasası üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı. 

İkinci olarak, Şubat ayı başında, CISA üyesi çelik üreticilerinin günlük ortalama ham çelik 
üretimi, Ocak ayına kıyasla %2,68 düşüşle 1,93 milyon mt seviyesinde yer aldı ve arz 
tarafındaki baskıyı hafifletti. 

Üçüncüsü, Çin Demir Cevheri Fiyat Endeksi (CIOPI) Şubat ayının başına kıyasla %8,61 
artışla 14 Şubat itibarıyla 86,38$/mt seviyesinde yer aldı. Aynı tarih itibarıyla, Çin’de bileşik 
çelik fiyat endeksi (CSPI) Şubat ayının başına kıyasla %0,58 düştü. Böylece, ithal demir 
cevheri fiyatları artarken, nihai çelik fiyatları düştü ve bu da çelik işletmelerinin karını 
olumsuz yönde etkiledi. 

Şu anda, Çin'deki en büyük öncelik salgını önlemek ve kontrol etmek olduğundan, talebin 
normal seviyelere dönmesi için daha fazla zamana ihtiyaç var. Çin, endüstriyel kapasitelerin 
faaliyetlerinin yeniden başlamasını artırmak için önlemler almasına 

rağmen, ulaşımın aksamış olması ve bazı göçmen işçilerin hala işe geri dönmemiş olması 
gibi zorluklar bulunuyor. Bununla birlikte, Corona virüsünün çelik piyasası üzerindeki 
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olumsuz etkisi kademeli olarak hafifleyeceğinden, Mart ve Nisan aylarında talep 
muhtemelen artacak. 

Bu genel bağlamda, CISA raporunda, Çin'deki nihai çelik fiyatlarında düşüş eğiliminin sona 

ereceğini ve önümüzdeki ay istikrar kazanacağını belirtti. 

 

Avrupa Komisyonu Koruma Önlemlerinde İkinci İncelemeyi Başlattı 

Steelorbis 

Avrupa Komisyonu, bazı çelik ürünlerinin ithalatı için geçerli koruma önlemleri hakkında 
yeni bir inceleme başlattı. Birinci inceleme 17 Mayıs 2019'da açılmış ve aynı yıl 16 Eylül’de 
kapatılarak ithalat kotalarındaki kademeli artış yıllık %5'ten %3'e düşürülmüştü. Avrupa 
Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanan açıklamada ikinci incelemeyle, “önlemlerin ikinci yılı 
dolmadan yaşanan olası gelişmeleri ve değişen koşulların hesaba katılması” hedeflendiği 
belirtildi. Koruma önlemi, 31 Ocak 2019'da yürürlüğe girmişti. 

Komisyon, bu incelemeyi de önceki incelemede kullandığı çerçeve kapsamında yürütecek. 
Son yapılan değişikliklerden bu yana kotaların nasıl kullanıldığı ve tarafların bu konudaki 
yorumları incelenecek. Değişen şartlar nedeniyle herhangi bir düzenleme gerekip 
gerekmediğine karar verilecek. Komisyon ayrıca son ithalat seviyelerine göre, koruma 
önleminden muaf tutulan DTÖ’ye üye ülkelerin listesini de güncelleyecek. 

Komisyon, mevcut koruma önlemlerinin sekteye uğramaması ve belirsizliğe yol açmamak 
için incelemenin 30 Haziran 2020 tarihine kadar tamamlanması gerektiğini belirtti. 

 

 

Euro Bölgesi'nde İmalat PMI Beklentiyi Aştı 

Bloomberght 

Euro Bölgesi'nde imalar PMI göstergesi Şubat'ta beklentiyi aştı 

Euro Bölgesi'nde imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Şubat'ta beklentiyi 
aştı. 

IHS Markit tarafından Cuma günü açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde imalat PMI 
Şubat ayında 49.1 değerini aldı. Bloomberg anketine katılan 41 ekonomistin 45.5 ile 48.1 
arasında değişen tahminlerinin medyanı 47.4 idi. 

2020 başındaki 47.9'dan 49.1'e yükselen gösterge Şubat 2019'dan beri en yüksek seviyede 
gerçekleşti. Ancak buna karşın art arda on üçüncü kez sektörde daralmayı işaret ediyor. 

Yeni siparişler 49'dan 49.2'ye yükselerek Kasım 2018'den beri en yüksek değeri aldı. Ancak 
art arda on yedinci kez 50 eşik değerinin altında gerçekleşti. 
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Almanya da hizmet yavaşladı, imalat geriledi 

Almanya’da Şubat ayında hizmet sektörü PMI’ı 53.3 seviyesine gerilerken beklenti 53.8 
seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.İmalat sektörü PMI’ı ise 44.8’lik beklentinin üzerine 
çıkarak 47.8 seviyesinde gerçekleşti.IHS Markit tarafından 

açıklanan Fransa imalat PMI da sektörde daralmaya işaret ederken, hizmet sektörü 
tarafında beklenmedik yükseliş yaşandı. 

 

Moody's'ten Koronavirüs Uyarısı 

Hürriyet 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, koronavirüs salgınının Asya-Pasifik 
bölgesinde ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısında bulundu. Moody's'ten yapılan 
açıklamada, koronavirüs salgınının Asya-Pasifik bölgesinde talep azalmasına ve tedarik 
kanallarının bozulmasına yol açmasının beklendiği kaydedildi. 

Söz konusu gelişmelerin bölgede ekonomik büyümenin yavaşlamasına neden olmasının 
öngörüldüğü, olumsuz etkilerin en çok turizm ve ticarette kendisini hissettireceği belirtilen 
açıklamada, Asya-Pasifik bölgesinde salgının şokunun 2019'da görülen büyümedeki 
yavaşlamanın hemen arkasından geldiği aktarıldı. 

Çin'in büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 5,8'den yüzde 5,2'ye düşürüldüğü kaydedilen 
açıklamada, büyümedeki azalmanın kısa vadeli ciddi ekonomik sonuçları olabileceği, Asya-
Pasifik bölgesinde zincirleme bir etki yaratabileceği vurgulandı. Güney Kore için ekonomik 
büyüme tahmininin yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a çekildiği belirtilen açıklamada, salgının 
oluşturduğu ortam nedeniyle ilerleyen dönemde Güney Kore bankalarının varlık kalitelerinin 
gelişmelerden etkilenebileceği aktarıldı. 

Açıklamada, Güney Kore'de büyük şirketlerin yardım talebinde bulunması ve otoritelerin 
daha agresif likidite önlemleri uygulaması durumunda Güney Kore bankalarının daha büyük 
ölçekli risklerle karşılaşabileceğine dikkati çekildi. 

 


