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ABD Yerel Kutu Profil Piyasasında Fiyatlar Hangi Yöne Seyredecek? 

Steelorbis 
 
Geçtiğimiz hafta, ABD yerel kutu profil piyasasında spot fiyatlar 970-1.014$/mt fabrika çıkışı 
aralığında yer alıyordu. Bugün fiyatların bir miktar arttığı gözleniyor. 

Piyasa kaynaklarından biri, ABD’li çelik üreticilerinin fiyatlarını 1.014$/mt fabrika çıkışı 
seviyesinde tutmaya çalıştıklarını, yine de en az bir üreticinin bu fiyatın 22$/mt altından 
satış yaptığını belirtti. Asıl sorunun ise fiyatların daha ne kadar bu seviyelerde yer alacağı 
olduğunu söyleyen piyasa kaynağı, üreticilerin fiyatlarını korumak için ellerinden geleni 
yaptıklarını fakat piyasada olup bitene bakıldığında bunun ne kadar sürdürülebileceğini 
söylemenin zor olduğunu ve zayıflamaya başlayan talebin güven vermediğini ifade etti. 

 

Türk Kaynaklı Boru Üreticileri İç Piyasa Ve İhracat Fiyatlarını Sertçe 
Düşürdü 

Steelorbis 
 
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türk kaynaklı boru üreticileri iç piyasaya verdikleri 
fiyatları talebin zayıf olması ve hammaddeleri olan sıcak sac fiyatlarının 520-530$/mt 
fabrika çıkışı aralığına inmesi sonucu sertçe düşürdü. Böylece üreticilerin EN10219 
standardına uygun S235 kalite sıcak sacdan üretilmiş 2-4 mm et kalınlığına sahip ERW 
boru ve kutu profil için iç piyasa teklifleri ortalama 25$/mt düşerek 530-550$/mt fabrika 
çıkışı seviyesine indi. Öte yandan, Türk alıcıların karşı tekliflerinin genelde 520-530$/mt 
fabrika çıkışı bandında olduğu ifade ediliyor. Piyasa kaynaklarından biri ise, bazı alıcıların 
520$/mt seviyesinin de altında fiyat teklif ettiğini, fakat bu seviyenin Türk üreticiler için 
üretim maliyetlerinden dolayı kabul edilemez olduğunu söyledi. 

Diğer yandan, bu hafta Türkiye’den dış piyasalara verilen EN10219 standardına uygun 
S235 kalite sıcak sacdan üretilmiş, 2-4 mm et kalınlığına sahip ERW boru ve kutu profil 
teklifleri Kurban Bayramı öncesi seviyesinden 20$/mt geriledi 550-570$/mt FOB bandına 
indi. Hedef pazarlarda Türkiye çıkışlı kaynaklı boruya olan talebin ise halen zayıf olduğu 
gözlendi. Piyasa kaynaklarına göre, alıcıların karşı teklifleri Türk kaynaklı boru üreticileri için 
kabul edilebilir seviyelerdeydi ve üreticiler Kuzey Afrika, Orta Doğu ve ana pazarları olan 
Avrupa’ya geçtiğimiz hafta satış gerçekleştirmeyi başardı. Fakat, piyasa kaynaklarından biri 
Avrupa’dan gelen talebin zayıf olduğunu ve alıcıların kota seviyelerinden dolayı alımlarında 
çekimser davrandıklarını ifade etti. Başka bir piyasa kaynağı ise İngiliz sterlininin ABD 
doları karşısında değer kaybetmesinin İngiltere’de ithal kaynaklı boru talebini olumsuz 
etkilediğini söyledi. 

Başka bir piyasa kaynağı ise, Türk kaynaklı boru üreticilerinin oldukça yüksek olan 
stoklarını eritmeye çalıştıklarını, fakat temel pazarları olan Avrupa’da alıcıların eylül-ekim 
sevkiyatlı alımlarında yavaş davrandıklarını, ayrıca fiyatların uzun süredir düşmesinden 
dolayı üreticilerin kar marjlarının da ciddi anlamda düştüğünü belirtti. 
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Öte yandan, Avrupa Birliği'nin Türkiye menşeli kaynaklı boru ve kutu profil için belirlediği 
sırasıyla 156.113 mt ve 397.232 mt olan kotadan, bugün itibarıyla sıraslya 128.337 mt ve 
310.836 mt kaldığı görülüyor.  

 

ABD Petrol Ve Doğal Gaz Borusu Piyasası Yatay 

Steelorbis 

ABD’deki yavaş sondaj çalışmaları ve ilgi çekmekten uzak petrol fiyatlarının olumsuz 
etkilediği yerel ve ithal J55 ERW petrol ve doğal gaz borusu piyasasındaki durum son 
haftalarda değişmedi. Geçtiğimiz haftanın sonunda açıklanan rakamlara göre, ABD’de 935 
petrol ve gaz sondaj kulesi bulunuyor. Bu rakam 2018 yılının aynı döneminde 
kaydedilenden 122 aşağıda. 

Fiyatlar açısından bakıldığında da, spot piyasadaki yerli üretim ve Güney Kore’den ithal J55 
ERW petrol ve doğal gaz borusu fiyatları 1.102-1.213$/mt fabrika çıkışı ve DDP ABD Körfez 
limanlarında kamyon üstü teslim seviyesinde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu 
hafta da bu seviyenin altında teklifler duyulabildiği gelen bilgiler arasında. 

  

Türk Kaynaklı Boru Üreticileri İç Piyasa Tekliflerini Değiştirmedi 

Steelorbis 
 
Geride kalan yedi gün içerisinde, Türk kaynaklı boru üreticilerinin EN10219 standardına 
uygun S235 kalite sıcak sacdan üretilmiş 2-4 mm et kalınlığına sahip ERW boru ve kutu 
profil için iç piyasa teklifleri değişmeyerek 550-580$/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer almayı 
sürdürdü. Ancak piyasa kaynakları söz konusu fiyat aralığının üst sınırındaki tekliflerin bu 
hafta alıcılardan kabul görmediğini ve boru üreticilerinin iç piyasadaki zayıf talep nedeniyle 
ihracatta aktif olduğunu aktarıyor. 

Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk kaynaklı boru piyasasındaki fiyatlar 
haftaya değişebilir. Üreticilerden birindeki piyasa kaynağı, bugünlerde zayıf talep koşulları 
nedeniyle iç piyasada çok fazla teklif duyulduğunu ve bunların bir kısmının agresif olduğunu 
aktarıyor. Piyasanın halen tatilde olduğunu hatırlatan piyasa kaynağı, piyasa oyuncuları 
önümüzdeki hafta döndükten sonra talebin artmasını beklediğini belirtiyor. SteelOrbis’in 
görüştüğü bir başka piyasa kaynağıysa olumsuz görünüm nedeniyle ellerindeki stokları 
eritmeye çalıştıklarını iletiyor. 
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WV STAHL: Ab’nin Koruma Önlemlerine Yönelik Değişiklikleri Yetersiz 

Steelorbis 

Alman Çelik Federasyonu (WV Stahl), AB koruma önlemleri kapsamında getirilen 
tarife kotalarında yapılması önerilen değişiklikleri yetersiz bulduğunu belirtti. WV Stahl 
Başkanı Hans Jürgen Kerkhoff, bu değişikliklerin yetersiz olduğunu ve Almanya ile 
Avrupa’daki çelik sektörünü yüksek oranlardaki çelik ithalatından koruyamayacağını 
söyledi. 

 
Değişiklik teklifleri üzerine konuşan Kerkhoff, “Halihazırda olumsuz ekonomik koşullardan 
etkilenen AB üyesi devletlerin şimdi bir de çelik firmalarının daha fazla zarar görmemesi 
için etkili bir çözüm bulmaya çalışmaları gerek,” dedi. 
 
SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, geçtiğimiz hafta AB, ithalat kota hacminde bazı 
düzenlemeler yapmış ve tüm ürün kategorilerine uygulanan kota miktarı için planladığı 
artışı %5’den %3’e indirmişti. 
 

Arcelormittal, Avrupa’da Sac Fiyatlarını Yükseltmeye Başladı. 

Kallanish/Metal Export 

Bu hafta ArcelorMittal’in, alıcılara firmanın Avrupa’da fiyat tekliflerini 30 €/ton (33.3 $/ton) 

seviyesinde yükseltme planını duyurduğu belirtiliyor. Bu yükselişin, bu yıl içinde duyurulan 

dördüncü yükseliş olduğu vurgulanıyor. 

 
Söz konusu hareketin, piyasa tarafından genel olarak beklenmekte olduğu rapor ediliyor. 

Yükselişin, Almanya’da HRC fiyat tekliflerini fabrika çıkışı 510 €/ton, İtalya’da ise alıcıya 

teslim 490 €/ton seviyesine yeniden yükseltmesinin beklendiği ifade ediliyor. Aynı zamanda 

söz konusu yükselişin, CRC ve HDG fiyatlarını da yükselteceği kaydediliyor. Diğer üreticilerin 

de ArcelorMittal’i takip ederek fiyatları yukarı çekmeleri bekleniyor. 

 

Çinli Sıcak Sac İhracatçıları Fiyatlarını Düşürdü, Bir Miktar Daha Düşüş 

Bekleniyor. 

Steelorbis 

22 Ağustos tarihinde sona eren bir haftalık süre içerisinde, Hint rakiplerinin agresif fiyat 

politikası ve gerileyen hammadde fiyatları karşısında Çinli tedarikçiler satışlarını artırma 

çabasıyla dış pazarlara verdikleri sıcak sac tekliflerini düşürdü. Bu hamleye rağmen Çinli 

çelik üreticilerinin şimdiye kadar yüksek tonajlı satış gerçekleştiremediği görülüyor. 

 
Şu sıralar, Çinli çelik üreticilerinin bor ilaveli SS400 kalite sıcak sac için ihracat pazarlarına 

verdikleri teklifler geçtiğimiz haftaya kıyasla kaydedilen 10$/mt düşüşle 475-485$/mt FOB 

seviyesinde yer almakta. Uluslararası piyasalara çalışan bir tüccar, “Shagang  Steel’in 21 

Ağustos itibarıyla 475$/mt FOB teklif etmeye başladığını” ve “bunun Çinli çelik üreticilerinin resmi 

https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/ab-celik-ithalat-kotasinda-planlanan-artisi-azaltti-1106916.htm


 
 

 

 
  
 6 

piyasa fiyatına işaret ettiğini” bildirmekte. Ayrıca, Çinli çelik üreticilerinin büyük bir kısmının 

485$/mt FOB seviyesinin pazarlık için uygun olmadığını kabul etmesiyle bu rakamın da artık 

duyulmadığı gelen bilgiler arasında. 

 
Bunun yanı sıra, tüccarlardan söz konusu seviyenin altında Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları da 

duyuluyor. En düşük fiyat seviyesi olan 480$/mt CFR’ı Vietnamlı ithalatçılar alırken, bu fiyatın 

470$/mt FOB’un altında olduğu görülüyor. Her ne kadar üreticiler bu seviyelerden satışa hazır 

olmasa da tüccarların fiyatlarını bu banda indirmesi piyasada düşüşün devam edeceğine ve 

piyasayı daha düşük fiyatlarla test edebileceklerine işaret ediyor. Bu hafta Vietnamlı alıcıların 472-

477$/mt CFR aralığındaki Hindistan menşeli ürünleri tercih etmesi sebebiyle Vietnam’da Çin 

çıkışlı sıcak sac talebinin zayıf olduğu görülmekte. 

 
Çin yerel sıcak sac piyasasında geçtiğimiz hafta Perşembe gününden bu yana kaydedilen 10 

RMB/mt (1,4$/mt) düşüş çok sert olmasa da Çinli tedarikçilerin kısa vadede ihracat fiyatlarını bir 

miktar daha düşürmelerinin büyük bir ihtimal olduğu düşünülüyor. Demir cevheri fiyatlarındaki 

düşüş ve Çin yerel para birimi yuanın değer kaybına devam etmesi sonucu Çin’de dış pazarlara 

verilen sıcak sac tekliflerinin de gerileyeceği düşünülmekte. 

 


