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ABD’de yerli ve ithal sıcak sac fiyatları sabit, yılsonuna dair endişelerse
devam ediyor
SteelOrbis

Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, ABD’de yerli ve ithal sıcak sac fiyatları değişmedi.
Diğer yandan SteelOrbis’in görüştüğü piyasa kaynakları, son dönemde ithal yassı çelik
siparişlerinde gözlenen ve büyük oranda çekici fiyatlardan kaynaklanan canlanma
nedeniyle ABD yassı çelik piyasasındaki oyuncuların büyük bir kısmının “uçurumdan aşağı
bakıyor gibi hissettiğini” belirtiyor.
Piyasa kaynaklarından biri, fiyatların düşeceğini görebildiklerini ifade ederken piyasada en
çok düşüşün ne zaman başlayacağının ve fiyatlar dibi görmeden evvel ne kadar düşüş
kaydedileceğinin merak edildiğini aktarmakta.
Piyasa oyuncularının bir kısmı Kongrenin 232. Madde tarifelerini iptal etme girişiminde
başarılı olacağına ve fiyatların bu yılın başındaki seviyelerine gerileyeceğine dair
endişelerini dile getiriyor. Diğer piyasa oyuncularıysa, Donald Trump’ın önüne gelen
herhangi bir yasayı veto etmeyi tercih edeceğini düşünmekte.
Şu sıralar piyasadaki yaygın beklenti, ABD’li çelik üreticilerinin fiyatlarının 2018 yılının
sonuna kadar 110$/mt düşeceği yönünde.
ABD yerel sıcak sac piyasasında fiyatların halen 880-920$/mt fabrika çıkışı aralığında
seyrettiği görülürken, yerel piyasada Güney Kore, Türkiye, Mısır ve Almanya’dan ithal sıcak
sac tekliflerinin ABD Körfez limanlarında teslim 827-838$/mt DDP seviyesinde yer aldığı
belirtilmekte. Ayrıca bazı tüccarlar, yabancı tedarikçilerin önümüzdeki haftalarda sıcak sac
tekliflerini bir miktar daha düşürebileceğini dile getirmekte.

ABD’li hat borusu alıcıları 232. Madde tarifelerinde muafiyet verilmemesi
yüzünden sinirli
SteelOrbis

ABD’nin petrol ve doğalgaz sektörü gelişiyor olsa da ithal API X-52 hat borusu alıcıları
Trump yönetiminin 232. Madde tarifelerinde muafiyet vermeme ısrarı karşısında sinirli
olduklarını belirtiyor.
Piyasa kaynaklarından biri, fiyatlardaki artışın hepsinin vergiden oluştuğunu hatırlatırken,
her şeyin daha pahalı olduğunu ancak artan fiyatlar için Trump’ın küresel ticaret savaşını
sürdürme kararlılığı dışında elle tutulur bir neden olmadığını belirtiyor. Sektördeki
oyuncuların büyük bir kısmının Trump’ın seçilmesiyle işlerin daha iyiye gideceğini
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umduğunu aktaran piyasa kaynağı, aksine 232. Madde tarifelerinin ulusal güvenlik
kaygılarından çok ABD’nin korumacı tavrından kaynaklı olduğunu düşünüyor.
ABD’nin Permian havzasındaki petrol üretiminin mevcut boru hattının kapasitesini aştığına
dair bilgiler ulaşırken, binlerce mil uzunluğunda yeni boru hattına ihtiyaç duyulduğu
belirtiliyor. Piyasa kaynakları buradaki sorunun, Güney Kore’den ithal borulara uygulanan
kota ve diğer yabancı tedarikçilere uygulanan %25 oranındaki vergi nedeniyle makul fiyatlı
enerji borusu temin etmede yattığını aktarıyor.

Türkiye’de ithal sıcak sac fiyatları hafifçe gevşedi
SteelOrbis

Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Türkiye yassı mamul ithalat piyasasında talebin
zayıf seyrine devam ettiği gözlendi. Global pazarlarda sıcak sac fiyatlarının gevşeyeceği
beklentisi kuvvetli olduğu için Türk alıcıların fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğu ancak
verilen indirimlerden memnun kalmadıkları ve fiyatların daha fazla düşeceği inancıyla
alımlarını ertelemeye devam ettikleri gözleniyor.
Bu tablo neticesinde son bir hafta içerisinde BDT’den Türkiye’ye verilen yassı mamul
teklifleri sıcak saclar için üst sınırdan 10$/mt gevşeyerek 580-600$/mt CFR, soğuk rulo
tekliflerinde ise değişmeyerek 625-650$/mt CFR Türkiye seviyesinde seyrine devam ediyor.

Türkiye yerel kaynaklı boru piyasasında fiyatlar arttı
SteelOrbis

Geride kalan bir haftalık süre içerisinde Türkiye yerel kaynaklı boru piyasasındaki talepte bir
iyileşme gözlenmezken iç piyasadaki alımların zayıf seyrine devam ettiği belirtiliyor. İç
piyasa talebindeki güçsüz seyre rağmen kaynaklı boru ihracat piyasalarının hareketlenmesi
ve ihracat pazarlarına verilen fiyatların yükselmesine paralel olarak üreticilerin iç piyasa
fiyatlarında artışa gittikleri ve EN10219 standardına uygun S235 kalite sıcak sacdan
üretilmiş, 2-4 mm et kalınlığına sahip ERW boru ve kutu profil fiyatlarını 20$/mt artışla 660700$/mt fabrika çıkışı aralığına çektiği görülüyor.
Bu haftanın başında Merkez Bankası’nın açıkladığı faiz oranlarını değiştirmeme kararı
piyasanın beklentilerini karşılamadı. Bunun sonucunda Türk lirasının ABD doları karşısında
yeniden sert biçimde değer kaybettiği ve kurdaki volatilitenin arttığı görüldü. Öte yandan,
perşembe günü ABD tarafından Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceğinin açıklanması,
piyasadaki risk algısını ve tedirginliği artırırken Türk lirasının değer kaybı hızlandı. Bu
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nedenle geçen hafta alımların hızlanacağı beklentisi varken, bu gelişmeler sonucunda iç
piyasadaki kaynaklı boru talebinin kısa vadede canlanması zorlaşmış gözüküyor.

MMK Türkiye’deki sıcak haddeleme faaliyetlerini tekrar başlatma
planlarını erteledi
SteelOrbis

Rus çelik üreticisi MMK’nın ekonomi direktörü Andrey Eremin Reuters’a verdiği röportajda,
Türkiye’deki bağlı kuruluşu MMK Metalürji’de sıcak haddeleme faaliyetlerini tekrar başlatma
planlarının ertelendiğini açıkladı.
Eremin, “Tesisteki ekipmanları tamamen çalışabilir duruma getirmiş ve enerji ve hammadde
tedarikine yönelik sözleşmeleri de yapmıştık. Maalesef, faaliyetlere yeniden başlama kararı
ABD’nin çelik ithalatına getirdiği vergilerden önce alınmıştı. Bunun olacağını bilemezdik.”
şeklinde konuştu.
Reuters, şirketin kasım ayı sonunda tesiste üretime başlama planlarını yeniden
değerlendireceğini aktardı.
MMK Metalürji, 2012 yılında düşen çelik fiyatları ve piyasa koşulları nedeniyle sıcak
haddeleme faaliyetlerini durdurmuştu.

ABD ve AB ticaret müzakereleri sırasında çelik vergilerini yeniden
değerlendirecek
SteelOrbis

Avrupa Komisyonu başkanı Jean-Claude Juncker ve Donald Trump arasında yapılan
toplantının ardından, Trump otomobil sanayi dışındaki mallar için “tarife dışı engellerin
kaldırılması, sıfır gümrük tarifesi ve sıfır sübvansiyon” konusunda çalışmak için
anlaştıklarını ifade etti.
Bununla birlikte, Juncker müzakereler devam ettiği sürece, “ek vergileri erteleyeceğiz ve
Trump yönetimi tarafından çelik ve alüminyum ürünlerine getirilen mevcut vergileri yeniden
değerlendireceğiz,” dedi.
Yapılan anlaşmaların detayları hala belirsiz ancak Avrupa’dan otomobil ithalatına
uygulanması önerilen %25 vergi dahil olmak üzere ek vergileri engelleyecek anlaşma
borsada iyi karşılandı, önemli hisse senetlerinin çarşamba günü öğleden sonra toparlanma
gösterdiği bildirildi. Ekonomistler otomobil vergilerinin ABD ekonomisi açısından önemli bir
tehdit oluşturabileceğini belirtiyor.
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İtalya hükümeti ArcelorMittal’in kazandığı Ilva ihalesine inceleme başlattı
SteelOrbis

İtalya hükümeti ArcelorMittal’in Ilva’yı devralma planına yönelik resmi bir inceleme başlattı
ve usulsüzlük tespit edilmesi halinde anlaşmayı feshedebilir.

Çelik devi ArcelorMittal geçen yıl özel idare kontrolündeki Avrupa’nın en büyük çelik tesisi
Ilva’yı satın almak için anlaşma yapmıştı ve 1 Temmuz tarihi itibarıyla işin sorumluluğunu
üstlenmişti.
Ancak, yeni hükümet İtalya Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumundan önceki hükümet
tarafından düzenlenen ve ArcelorMittal’in anlaşma imzalamasına yol açan ihaleyi
incelemesini talep etti.
Bakan Di Maio, “Önemli kritik konular ortaya çıktıktan sonra olayları soruşturmak
görevimiz,” dedi ve incelemenin 30 gün süreceğini belirterek, ihalenin olası iptalini
hedefleyen bir idari yargılama başlatmak için şartların bulunduğuna inandıklarını ifade etti.
Aynı zamanda, Di Maio ArcelorMittal yetkilileri ile Ilva için yenilenmiş tekliflerini müzakere
etmek için 25 Temmuz tarihinde görüşeceğini belirtti.
Önceki Endüstri Bakanı Carlo Calenda tüm süreci onaylayan eyalet denetleme ofisi
tarafından verilen raporları işaret ederek 2017 yılında yapılan ihalenin kusurlu olduğuna dair
iddiaları reddetti.
ArcelorMittal, Ilva’nın satın alımı için İtalyan yetkililerin belirlediği yeni şartları kabul
edeceğini açıkladı ancak konuyla ilgili daha fazla detay vermedi.Öte yandan şimdiye kadar
ABD başta olmak diğer ülkeler tarafından atılan adımların, ülkelerin ekonomilerinin
büyüklükleri dikkate alındığında ortaya çıkardığı etkinin henüz çok küçük olduğu hatırlatıldı.
Buna rağmen ABD tarafından atılabilecek yeni gümrük vergisi artışlarının mevcut gerilimleri
daha fazla artırarak, daha büyük bir ekonomik etki oluşturabileceği belirtildi.
ABD tarafından çelik ve alüminyum ithalatına karşı yürütülen soruşturma kapsamındaki
önlemlerin ABD’de yeni araç ve parçalarına ilişkin olarak 322 milyar dolarlık bir etki
oluşturabileceği belirtildi.
Çin’in buna karşılık olarak ABD’den ithal edilecek mal ve hizmetlere vergi artışı getirmesiyle
geçen yılın verilerine göre 188 milyar dolarlık bir maliyeti olabileceği, Çin’in ayrıca ABD ile
ticaretine tarife dışı engeller de getirebileceği kaydedildi.
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ABD’nin ilerleyen dönemde Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi’nden (NAFTA)
tamamen çekilebileceği, ticaretteki gerilimin daha da artabileceği vurgulandı.
Konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Fitch’in Baş ekonomisti Brian Coulton ise,
“ABD’nin otomotiv tarifelerine ilişkin incelemesi ve Çin’den yapılan ithalata yeni vergiler
getirmesi, buna karşılık olarak diğer ülke ve blokların önlemler getirmesi ciddi şekilde
gerilimin oluşmasına neden olur.” ifadesini kullandı.

"Trump, Çin'e yönelik ek vergileri yükseltecek" iddiası
Hürriyet

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e misillemeler nedeniyle getirilecek yüzde 10'luk ek
gümrük vergisini, Pekin hükümeti üzerindeki baskıyı artırmak için yüzde 25'e yükseltmeyi
planladığı iddia edildi.
ABD basınında çıkan haberlere göre, Beyaz Saray son günlerde azalan ticaret savaşı
endişelerini yeniden tetikleyecek bir adıma hazırlanıyor.
Bloomberg ve CNN'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Trump yönetiminin
yaklaşık 200 milyar değerinde 5 bin Çin menşeli ürüne uygulanması planlanan tarife
oranını, yüzde 10'dan yüzde 25'e yükselteceği öne sürüldü.
Karşılıklı gümrük vergileriyle gerilen ilişkiler ve tıkanan müzakerelerin ardından Pekin
hükümeti üzerindeki baskıyı artırmayı amaçlayan bu kararın gelecek günlerde resmen
açıklanacağı kaydedildi.
ABD Ticaret Temsilciliğinin (USTR), Trump'ın 18 Haziran'da verdiği talimat doğrultusunda
hazırladığı 5 bin Çin menşeli ürünün bulunduğu listede deniz mahsullerinden spor
eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze-meyvelere, tütün mamullerinden
otomobil lastiğine kadar pek çok çeşitte ürün yer alıyor.
ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞININ GELİŞİMİ
ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump
yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük
vergisi getirmesiyle başladı.
Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben
nisan başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirdi.
ABD yönetimi, ayrıca 22 Mart tarihinde Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri
mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle 50 milyar değerindeki
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bini aşkın Çin menşeli ürüne iki aşamalı olarak yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini
açıkladı.
Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin
Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659
ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere
misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerinde ürüne daha yüzde 10
gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.
Takvimler 6 Temmuz'u gösterdiğinde, ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar
değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı.
Çin yönetimi, Trump'ın tüm tehditlerine rağmen ABD'nin ithal ürünlere yönelik mütekabil
tarife artışlarının "anında yürürlüğe girdiğini" duyurdu.
ABD'nin şimdiye kadar attığı korumacı ticaret adımlarına "kısasa kısas" yanıtlar veren Pekin
yönetiminin, daha önce yüzde 10 olarak açıklanan ek vergi oranının yüzde 25’e
yükseltilmesine nasıl karşılık vereceği merakla bekleniyor.
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