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Türkiye Kaynaklı Boru Piyasasında Talep Zayıf, Fiyatlar Düştü 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, hem Türkiye yerel piyasasında hem ülkeden dış 
piyasalara verilen tekliflerde kaynaklı boru fiyatları 5$/mt düştü, talep ise zayıf seyretmeye 
devam etti. 

Alıcıların sadece acil ihtiyaçları için alım yapmayı tercih ettikleri gözleniyor. Ticari 
faaliyetlerin geneli kurdaki dalgalanmalardan ve Corona salgınının olası etkileri hakkındaki 
negatif beklentilerden olumsuz etkileniyor. Şu anda iç piyasada kaynaklı boru fiyatları 525-
540$/mt fabrika çıkışı bandında yer alıyor. 

İhracata tarafında talep salgından dolayı iç piyasadan daha kötü durumda. Borsadaki düşüş 
talebi olumsuz etkilerken, yabancı müşterilerin lojistik ve siparişlerde olası ertelemeler 
olabileceği düşüncesinden dolayı genelde endişeli oldukları gözleniyor. Bunun sonucunda, 
Türkiye’den dış piyasalara verilen kaynaklı boru teklifleri halen 515-525$/mt FOB aralığında 
yer alırken, 10$/mt’a kadar indirimlerin görüldüğü ifade ediliyor. 

** 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 

11 Mart 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 585-670$/mt FOB, API 5L 
kaynaklı boru teklifleri ise 500-520$/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 627,5 0 

Dikişsiz muhafaza 
borusu 

J55 3’’-8’’ Std 670 0 

Dikişsiz boru ST37 < 3’’ Std 922,5 0 

Kaynaklı boru Gr.B 2’’-6’’ Std 510 0 

 

Söz konusu haftada, son kullanıcılardan gelen talep artmasına rağmen, bazı işçiler hala işe 
dönme konusunda zorluklarla karşılaşıyor. Bu nedenle piyasa mevcut çelik boru stoklarını 
tüketti. Ayrıca, Corona virüsünün dünyada hızla yayılması piyasa oyuncularının 
beklentilerini sarstı. 

11 Mart itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 4 Mart 
tarihine kıyasla 20 RMB/mt (2,9$/mt) artışla 3.497 RMB/mt (502,4$/mt) seviyesinde yer 
alıyor.1$ = 6,9612 RMB 
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Türkiye Sıcak Sac Piyasası Durgunlaştı, Belirsizlik Derinleşiyor 

Steelorbis 

Türkiye yerel piyasasında sıcak sac fiyatları Nisan-Mayıs teslimli olmak üzere, satıcıya göre 
değişerek 495-505$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. Yine de piyasa kaynakları ciddi 
bir alıcının olmadığını, bunun kısmen piyasanın belirsiz olmasından kaynaklandığını, fakat 
aynı zamanda son iki haftadır büyük alıcıların BDT’den ve Asya’dan 475-490$/mt CFR 
aralığından yüksek miktarda sıcak sac almasının da etkili olduğu ifade ediyor. 

Türkiye’den dış piyasalara verilen resmi sıcak sac teklifleri ise Mayıs sevkiyatlı olmak üzere, 
satıcıya göre değişerek 495-505$/mt FOB aralığında yer alıyor. Daha yüksek tekliflerinde 
duyulduğu ama kabul görecek seviyelerde olmadığı belirtiliyor. Piyasa kaynakları yüksek 
tonajlı alımlar için 485-490$/mt FOB aralığının geçerli olduğunu, fakat başta Avrupa olmak 
üzere piyasada alıcı olmadığını ifade ediyor. İtalya’da Corona virüsünün giderek daha ciddi 
bir seviyeye gelmesi ve ticaretin neredeyse durması sebebiyle alıcıların karşı teklifleri çok 
az ve genelde 450-460$/mt FOB bandında yer alıyor. Mısır’da ise Türkiye’den verilen 
tekliflerin yaklaşık 510-515$/mt CFR aralığında yer aldığı ve yaklaşık 15-20$/mt navlun 
bedeli olduğu, alıcıların fiyat düşüncelerinin ise bu seviyenin oldukça altında yer aldığı ifade 
ediliyor. 

 

Brezilya Çıkışlı Sıcak Sac Fiyatları Değişmedi 

Steelorbis 

Brezilyalı çelik üreticileri dış piyasalara verdikleri baz ticari kalite sıcak sac tekliflerinde 
pazarlıklara 570$/mt FOB seviyesinden başlıyor. Bu fiyat geçtiğimiz haftadan beri aynı. 

Ocak ayında 61.100 mt sıcak sac ihraç eden Brezilya’nın Şubat ayı ihracatı 48.700 mt 
olarak kaydedildi. ArcelorMittal ortalama 421$/mt FOB seviyesiyle 41.800 mt ve Usiminas 
ortalama 711$/mt FOB seviyesiyle 6.900 mt sıcak sac ihraç etti. Satışları çoğunlukla 2019 
yılının Aralık ayında yapılan ihracat farklı kalite ürün ve fiyatları kapsıyor. 

Temel pazarlar ortalama 402$/mt FOB seviyesiyle 24.700 mt ihracat yapılan Türkiye ve 
529$/mt FOB seviyesiyle 23.400 mt ihracat yapılan Latin Amerika ülkeleri oldu. 

 

Asya ve BDT’den Yapılan Alımlar Sonrası Türkiye’de Sıcak Sac İthalatı 
Sessiz 

Steelorbis 

Bazı tedarikçilerin geçtiğimiz iki hafta boyunca yüksek hacimli satışlar yapması ve bazı 
tedarikçilerin ise netleşmeyen piyasa koşulları nedeniyle henüz teklif verememesi sonucu, 
Türkiye’de yeni teklif sayısı şimdilik sınırlı. Özellikle, Rus NLMK’nın ucuza satış yapmak 
istemediği için şu an beklemede olduğu ve önümüzdeki hafta teklif vermesinin beklendiği 
görülüyor. Mısırlı Ezz Steel’in Türkiye’nin İskenderun bölgesine verdiği teklifler, Mayıs ayı 
sevkiyatlı olarak 495$/mt FOB veya 510$/mt CFR seviyelerinde yer alıyor. Bu seviyenin 
kabul edilebilir olmadığı bildiriliyor. 
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İthalat kanadında, Ukraynalı Metinvest, Nisan ayı sevkiyatlı olmak üzere, Türkiye’ye 475-
477$/mt CFR seviyesinden 20.000 mt sıcak sac satışı yaparken, aynı üretici piyasa 
koşulları daha iyi durumdayken 490$/mt CFR seviyesinde hedefliyordu. Aynı zamanda, 
Türkiye, Güney Kore ve Japonya’dan da Nisan sevkiyatlı olmak üzere 480-490$/mt CFR 
seviyesinden alım yapmıştı. Ayrıca, 40.000 mt olası sıcak sac alımı yerine Asya’dan 
rekabetçi fiyatlarla soğuk full hard sac alımı yapıldı. 

Türkiye sıcak sac piyasasında genel beklentilerin şimdilik olumsuz olduğu gözleniyor. Bir 
tarafta, Türk üreticiler Akdeniz bölgesine agresif tekliflerle dönen Asyalı tedarikçilere önemli 
bir pazar payı kaptırırken, Avrupalı alıcıların büyük tonajlı ithal alımlar yapmaması ise Türk 
üreticilerin hedef piyasa konusunda ellerini önemli ölçüde zayıflatıyor. Diğer taraftan ise, 
ihracata ayrılan BDT çıkışlı sıcak sac arzının şimdilik önemli ölçüde sınırlı kalması 
bekleniyor. 

 

İtalya’da Corona Virüsü Nedeniyle Sıcak Sac Talebi Sessiz 

Steelorbis 

Corona virüsü tehlikesi, başta ülkenin kuzeyinde uygulanmakta olan önlemlerin bugün 
itibarıyla ülke genelinde yürürlüğe sokulduğu İtalya olmak üzere Avrupa piyasasında halen 
endişeye neden olmakta. Stoklarını yenilemesi gereken alıcıların dahi bekle-gör politikası 
izlediği mevcut koşullar sıcak sac talebini oldukça etkiledi. Ancak üreticiler, gerekli önlemler 
alınsa dahi üretim ve nakliye faaliyetlerinin süreceği yönündeki taahhütlerini tekrar ediyor. 

Şimdiye kadar resmi fiyatlarda belirgin bir değişim kaydedilmedi. Piyasa kaynaklarından 
biri, buna neden olarak hurda ve demir cevheri gibi hammadde fiyatlarının nispeten yüksek 
seviyelerde yer almasını gösterdi. Aslında Avrupalı yassı çelik üreticileri halen fiyatlarını 
artırmayı hedefliyor. İtalyan üreticiler resmi fiyatlarını 460-470€/mt fabrika çıkışı bandına 
çekmeye çalışırken, ArcelorMittal kuzey Avrupa için 500-520€/mt fabrika çıkışını hedefliyor. 
Ancak, piyasa kaynakları bu fiyat seviyelerinin kabul edilme ihtimalini düşük buluyor. İthal 
sıcak sac teklifleri de nispeten yüksek. Oysa dolar-avro kurunda son dönemde kaydedilen 
zayıflama, ithal sıcak sac fiyatlarının rekabet gücünü artırmakta. Şu sıralar Türkiye’den 
verilen sıcak sac teklifleri 455-460€/mt CFR bandında yer alırken, SteelOrbis’in görüştüğü 
tüccarlardan biri “bu seviyenin yeterince düşük olmadığını” düşünüyor. Aynı piyasa kaynağı, 
fiyatlardan bağımsız olarak “İtalya’da bugünlerde kimsenin alım havasında olmadığını” 
iletmekte. Türk üreticilerin bir kısmı, İtalya’dan nadiren aldıkları karşı tekliflerin 430€/mt 
CFR’ı aşmadığını aktarmakta. 

Geçtiğimiz haftaya kıyasla, İtalya’da yerel sıcak sac fiyatları 2,5€/mt gibi hafif bir düşüş 
kaydetti ve 440-445€/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer almaya başladı. Avrupa’nın 
kuzeyinde sıcak sac fiyatları değişmeyerek 480-485€/mt fabrika çıkışı bandını korudu. 
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İtalya'da Tüm Ticari Faaliyetler Durdurulacak 

AA 

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde 
bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını 
açıkladı. 

Kovid-19 nedeniyle son 3 haftadır olağanüstü günler geçiren ve vaka sayısındaki artışın 
önüne geçemeyen İtalya’da hükümet, pazartesi günü açıkladığı kısıtlayıcı tedbirlerin 
çerçevesini genişletti. 

Başbakan Conte, akşam saatlerinde Facebook hesabından yaptığı canlı yayınla, Kovid-
19’a karşı mücadelede İtalyanlara gösterdikleri fedakârlıktan dolayı teşekkür etti. 

Önceliklerinin her zaman İtalyanların sağlığı olduğunu belirten Conte, "Market ve eczane 
gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği yerlerin haricinde yarından itibaren ticari faaliyette 
bulunan tüm mağaza ve işletmeler kapatılacak. Bütün restoran, kafe, bar gibi işletmelerin 
faaliyetleri askıya alınmıştır. Evlere servis hizmeti yapılmaya devam edilebilecek." dedi. 

Mal ve hizmeti sunan tedarik zincirlerinin, taşımacılık, tarımsal faaliyetler, bankacılık, sigorta 
ve posta hizmetlerinin garanti edileceğini, benzinliklerin açık olacağını vurgulayan Conte, 
marketlerin de açık kalacağını, marketlere akın edilmemesi gerektiğini söyledi. 

Sanayi işletmeleri ve fabrikaların salgının bulaşmasını önleyecek nitelikte güvenlik 
koşullarına uymak koşuluyla açık kalabileceğini ifade eden Conte, zorunlu olmayan tüm 
üretim departmanlarının kapatıldığını duyurdu. 

Başbakan Conte, Kovid-19 nedeniyle vaka ve ölü sayısının artmaya devam etmesi 
durumunda yeni önlemler de alabileceklerinin sinyalini verdi. 

Önlemlerin sonuçlarını birkaç hafta içinde alacaklarını kaydeden Conte, "Eğer hep birlikte 
bu kurallara uyarsak, bu acil durumdan en kısa zamanda çıkarız." ifadesini kullandı. 

Ülkede, 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında bugün itibarıyla hayatını 
kaybedenlerin sayısı 827'ye yükselirken, Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 12 bin 462'ye 
ulaştı. 

Başbakan Conte, pazartesi günü yaptığı açıklamayla da Lombardiya Bölgesi ve 14 kent için 
geçen hafta sonu ilan ettiği giriş-çıkış ve serbest dolaşım kısıtlamaları içeren “kırmızı bölge” 
olarak andığı karantinayı ülke geneline genişlettiğini duyurmuştu. 

Bu arada, Conte’nin hafta başında ülke genelinde kanun hükmünde kararnameyle hayata 
geçirdiği salgının önlenmesine yönelik kısıtlamalar sebebiyle başkent Roma’nın akşam saat 
18.00’den sonra sokaklarının boşaldığı görülürken, polislerin sokağa çıkanlara izin belgesi 
sorduğu görüldü. 
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AMB/LAGARDE: Avrupa Önlem Almazsa 2008 Benzeri Kriz Yaşar 

Bloomberght 

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Lagarde, Avrupa'nın koronavirüse yönelik acil 
önlem alınmazsa 2008 benzeri kriz riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi. 

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Chrisine Lagarde, Avrupa'nın, liderlerin koronavirüs 
konusunda acil harekete geçmemeleri durumunda, 2008 finans krizine benzer büyük bir 
ekonomik şok riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi. 

Konu hakkında bilgiye sahip bir kaynağa göre, AMB Başkanı Salı günü geç saatlerde 
Avrupa Birliği (AB) liderleri ile telekonferans yoluyla yaptığı görüşmede, koordineli bir adım 
atılmaması durumunda, "Avrupa'nın birçoğumuza 2008 Büyük Finans Krizi'ni hatırlatacak 
bir senaryo ile" karşı karşıya kalacağını söyledi. Lagarde, doğru tepki ile, şokun 
muhtemelen kısa süreceğini sözlerine ekledi. 

Görüşmenin gizli olmasından dolayı ismini vermeyen kaynağa göre, Lagarde, AMB politika 
yapıcılarının bu haftaki toplantıda tüm araçlara bakacağını ve bunların arasında özellikle 
"süper ucuz" fonlama sağlama ve likiditeyi garanti etme ve kredilerin kurumamasını 
sağlama olacağını kaydetti. 

Aynı kaynak, ancak Lagarde'ın tedbirlerin, bankaların virüsten etkilenen alanlara kredi 
vermeye devam etmelerine sağlamaya yönelik adımlarla birlikte, ancak hükümetlerin tüm 
güçleri ile destek vermeleri halinde işe yarayabileceğini söylediğini kaydetti. 

Bu dramatik müdahale, Lagarde'ın AMB Yönetim Konseyi toplantısında parasal teşvik 
konusunda hızlı hareket edilmesi için ısrarcı olacağını işaret ediyor. Birçok ekonomist 
AMB'nin Perşembe günkü politika toplantısında faiz indirimi yapmasını ve belki de parasal 
genişleme programında artışa gitmesini bekliyor. AMB ayrıca bankalara ucuz fonlama 
sağlayan operasyonlarını yeniden uygulamaya koyabilir. 

Telekonferans yoluyla verilen bu mesaj, yetkililerin koronavirüsün Avrupa'yı resesyona 
sürüklemesini önlemeleri için hem acil bir uyarı hem de dramatik bir talebi temsil ediyor. 
Salgının ortaya çıkmasından bile önce, AMB yetkilileri, para politikasının sınırlarına 
ulaşması dolayısıyla, hükümetlere defalarca kamu harcamalarını artırma çağrısında 
bulunmuşlardı. 

Ülke çapında karantina uygulayan İtalya virüsün yayılmasından dolayı şimdiye dek en 
büyük darbeyi alan ülke konumunda ve felç edici bir daralma ile karşı karşıya. 

Lagarde hasarın muhtemelen diğer ülkelere de yayılacağı uyarısında bulundu. Aynı kaynak, 
AMB Başkanı'nın bazı bölgelerde şimdiye dek alınan önlemleri takdirle karşıladığını, ancak 
daha fazlasının yapılması talebinde bulunduğunu belirtti. 

Lagarde liderlere, "Şimdi güçlü bir hareket yapılamaması durumunda, ekonomilerinizin bir 
kısmının çökme riski var" dedi. 
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FED Piyasaları Söndürmek İçin 5 Trilyon Dolar Enjekte Ediyor 

Bloomberght 

Fed, piyasaları rahatlatmak için önümüzdeki bir ay boyunca 5 trilyon doların üzerinde likidite 
vermeye hazırlanıyor 

ABD merkez bankası Fed, önümüzdeki bir aylık dönemde 5 trilyon doların üzerinde fon 
sağlamayı taaahüt ederek, fonlama piyasalarına vermeye hazır olduğu para miktarını 
artırdı. Bu adım, yetkililerin kısa vadeli finansman faizlerinin yükselmesini önlemek için ne 
gerekiyorsa yapacaklarının bir işareti olarak değerlendiriliyor. 

New York Fed, bu hafta üçüncü kez miktarını artırdığı repo operasyonları ile, koronavirüs 
salgının finansal etkilerinin borçlanma piyasalarında ve aynı zamanda ABD Hazine tahvil 
piyasalarında da sıkıntılar yaratmaya başladığına ilişkin işaretlerin arttığı bir ortamda, üç ay 
vadeli repo operasyonu ile piyasaya 500 milyar dolar verdi. Banka bu adımı Cuma günü bir 
ay vadeli repo ile 500 milyar dolar daha vererek tekrar edecek ve öte yandan, önümüzdeki 
bir aylık dönemde her biri aynı miktarda 10 operasyon daha gerçekleştirmeyi planlıyor. 

Bunların yanında Fed'in programladığı kısa vadeli repolarlarla birlikte, piyasaya verilecek 
toplam tutar 5.4 trilyon doları bulacak. Piyasaya verilecek likidite miktarının artırılma kararı, 
hisse senetlerine Perşembe günü tekrar sert satışların gelmesinden ve şirketlerin nakit 
ihtiyaçlarının arttığına ilişkin işaretlerden sonra geldi. 

TD Securities kıdemli ABD Faiz stratejisti Gennady Goldberg, "Fed bıçaklı kavgaya uçak 
gemisi ile müdahale etti," dedi ve "Repo işlemlerinin boyutu buna benziyor" 
değerlendirmesinde bulundu. 

Finans piyasalarındaki kargaşanıın bu hafta etkisini yitirmeden devam etmesi ile ve buna 
bağlı olarak ABD Hazine tahvillerinin daha önce görülmeyen seviyelere inmesi ve hisse 
senetlerinin sert düşerek ayı piyasasına girmesi ile birlikte, Fed Pazartesi günü 
beklenmedik bir şekilde gecelik ve vadeli repo ihalelerinin büyüklüklerini artırdı ve bu artışı 
Çarşamba günü yineledi. 

Halihazırda Yarım Trilyon 

Bu noktada, Fed'in çeyrek dönem sonunda kısa vadeli fonlama piyasalarının sorunsuz bir 
şekilde işlemesi için çalışması ile birlikte, piyasaya vermeyi taahhüt ettiği nakit miktarı 505 
milyar dolardı. Öte yandan, Fed, piyasanın potansiyel nakit darlığı ile karşı karşıya kaldığı 
önceki dönem olan 2019 sonunda 490 milyar dolar enjekte etmişti. 

Fed, kısa vadeli faizleri kontrol etek ve baka rezervlerini desteklemek için repo ihaleleri 
düzenliyor ve Hazine bonosu satın alıyor. Bu çabalar, gecelik repo faizlerinin yüzde 10'a 
kadar çıktığı Eylül ayından bu yana piyasaların yatışmasını sağladı. Fed ayrıca Perşembe 
günü yaptığı açıklamada, alımları Hazine bonolarının ötesine taşıyabileceğini kaydetti. 

Jefferies ekonomistleri Thomas Simons ve Ward McCarthy, müşteriler için hazırladıkları 
notta, "Fed'in Eylül ayında fonlama piyasalarındaki sarsıntıdan ders çıkardığı açık; hızlı ve 
büyük çaplı adım at ve büyük sorunların büyük kısmından kaçınılacaktır" dedi. 
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Perşembe günü, piyasa yapıcı kuruluşlar, bazı bankaların Fed'in gün içinde erken saatlerde 
gecelik ve vadeli operasyonlarla yaklaşık 200 milyar dolar vermesi sonucu nakit 
ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamaları ile birlikte, üç ay vadeli repo ihalesinde 78.74 milyar 
dolarlık talepte bulundu ve bu tutar 500 milyar dolarlık maksimum tutarın oldukça altında 
kaldı. 

Fed'in çabaları işe yarıyor görünüyor. Öğleden sonra, geceli repo faizi, erken saatlerde 
yükseldikten sonra Fed'in hedef faiz aralığı olan yüzde 1-1.25'e indi. 

 


