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ABD Sıcak Sac Piyasasında Fiyatlar Değişmedi.
ABD Hat Borusu Piyasası Bir Defa Daha Yatay Seyretti.
Türkiye’de İthal Sıcak Sac Fiyatları Gevşedi.
Türkiye Yerel Kaynaklı Boru Piyasasında Fiyatlar Arttı.
AB Türkiye, Rusya ve Makedonya’dan İthal Bazı Çelik Borulara Antidamping Soruşturması
Başlattı.

3
3
4
4
5

2

ABD Sıcak Sac Piyasasında Fiyatlar Değişmedi
Steelorbis
Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, ABD yerel sıcak sac piyasasındaki fiyatlar 915948$/mt fabrika çıkışı aralığını korurken, SteelOrbis’in görüştüğü piyasa kaynakları siparişin
tonajına bağlı olmak üzere yapılan pazarlıkların sürdüğünü iletiyor. Ancak şu sıralar
kaydedilen fiyatların geçtiğimiz senenin bu döneminde 672-694$/mt fabrika çıkışı aralığında
olan yerli sıcak sac fiyatlarına kıyasla belirgin biçimde yukarıda olduğu dikkat çekmekte.
Piyasa kaynakları, ABD’de yerli sıcak sac fiyatlarının gelecek yılın ikinci çeyreğinin sonuna
kadar aşağı yönlü seyrine devam edeceğini düşünüyor. Diğer yandan ArcelorMittal USA ve
US Steel işçilerinin greve dair kararı da fiyatların seyrinde çok önemli bir rolü olacak.
İşçilerin greve çıkması halinde fiyatların seyrini değiştirip kısa sürede hafifçe artması
muhtemel görünüyor.

ABD Hat Borusu Piyasası Bir Defa Daha Yatay Seyretti
Steelorbis
Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, ABD yerel ve ithal API X-52 hat borusu
piyasalarında pek bir değişiklik gözlenmedi.
ABD’de yerli API X-52 hat borusu spot fiyatları halen 1.411-1.477$/mt fabrika çıkışı
aralığında seyrederken, Meksikalı bir çelik üreticisinin ABD’ye verdiği API X-52 hat borusu
teklifleri 232. Madde tarifeleri dâhil olmak üzere 1.433$/mt FOB Teksas seviyesinde yer
alıyor.
Piyasa kaynakları ABD ve Meksika’nın karşılıklı ticarete yönelik yürüttüğü pazarlıkları
yakından takip etmeye devam ederken, Meksikalı çelik üreticilerinin tarifelerden muaf
tutulacaklarına inandığı ancak anlaşma sağlanırken Meksika’dan ithal çelik ürünler için kota
belirlenebileceğini de göz ardı etmediği gözlenmekte.
Diğer piyasa kaynaklarıysa, ABD Kongresinin Kanada’nın dışında kaldığı bir anlaşmayı
kabul etmeyeceğine kesin gözüyle bakıyor. Kongrenin bu konuya dair oylamayı 2019 yılının
başına kadar gerçekleştirmesi beklenmiyor.
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Türkiye’de İthal Sıcak Sac Fiyatları Gevşedi
Steelorbis
Geride kalan bir haftalık süre içerisinde Türkiye sıcak sac piyasasında talebin zayıf seyri
sürdü. Türk alıcıların ülkedeki ekonomik gidişattan endişeli oldukları ve acil ihtiyaçları
haricindeki alımlardan kaçındıkları gözleniyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren ithalat
kotaları ve kota aşımı durumunda %25 vergi uygulanması kararı, dâhilde işleme rejimi
kapsamında yapılacak alımları ve gelişmekte olan ülkelerden yapılacak ithalatı
kapsamadığı için yassı mamullere ayrılan kotanın dolması mümkün görülmediğinden
fiyatlar üzerindeki baskı devam ediyor. Piyasa kaynakları kısa vadede talebin zayıf seyrine
devam etmesini ve alıcıların fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürmesini bekliyor.
Bu tablo neticesinde BDT’den Türkiye’ye verilen sıcak sac teklifleri geçtiğimiz haftaya
kıyasla 10$/mt düşüşle 550-570$/mt CFR aralığına indi. Aynı dönemde BDT’den aynı
istikamete verilen soğuk sac teklifleri değişmedi ve halen 620-630$/mt CFR aralığında
seyrediyor.

Türkiye Yerel Kaynaklı Boru Piyasasında Fiyatlar Arttı
Steelorbis
Geride kalan bir haftalık sürede, 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 piyasaya verdikleri fiyat tekliflerini ortalama 30$/mt artışla 630-660$/mt fabrika
çıkışı seviyesine çektikleri görülüyor.
Geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan ithalat tebliği iç piyasa sıcak sac fiyatlarındaki
düşüş beklentisini sona erdirmiş olsa da, ithalata ayrılan yassı mamul kotasının dolmasının
mümkün gözükmemesi bu hafta alıcıların fiyatlar üzerindeki baskısının yeniden artmasına
ve yerel sıcak sac fiyat tekliflerinin gevşemesine neden oldu. Sıcak sac fiyatlarındaki
düşüşün aksine, kaynaklı boru fiyatlarının yukarı yönde hareketleneceğine dair beklentiler
bu hafta piyasaya yansıdı. Kaynaklı boru fiyatlarındaki artışta Türk lirasının ABD doları
karşısında değer kazanmasının etkili olduğu, talepte kayda değer bir canlanmanın hala
gerçekleşmediği görülüyor. Böylece sıcak sac ve kaynaklı boru fiyatları arasındaki marjın
arttığı gözleniyor. Öte yandan bazı kaynaklı boru üreticilerinin iç piyasada vadeli ödemelerin
süresini kısaltma düşüncesinde olduğu ancak diğer üreticilerin vade süresinin kısaltılmasına
sıcak bakmadığı aktarılıyor.
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AB Türkiye, Rusya Ve Makedonya’dan İthal Bazı Çelik Borulara
Antidamping Soruşturması Başlattı
Steelorbis
Avrupa Komisyonu, Türkiye, Makedonya ve Rusya’dan ithal paslanmaz hariç kaynaklı boru,
kare veya dikdörtgen kutu profil ürünlerine yönelik antidamping vergisi soruşturması
başlattığını açıkladı.
Soruşturmanın 1 Temmuz 2017 ve 30 Haziran 2018 tarihleri arasını kapsayacağı belirtildi.
Soruşturmanın en fazla 14 ay içinde tamamlanması 7 ay içinde ise geçici önlemlerin
açıklanabileceği ifade edildi.
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