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Türkiye’nin nihai mamul üretimi ve tüketimi Ocak-Mayıs döneminde arttı
SteelOrbis

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, ocak-mayıs
döneminde Türkiye’nin nihai mamul üretimi yıllık %10,5 artışla 17,4 milyon mt’a yükseldi.
Söz konusu dönemde uzun ürün üretimi yıllık %2,4 artışla 10,7 milyon mt olurken, yassı
ürün üretimi ise yıllık %26,4 artışla 6,7 milyon mt oldu.
Ocak-mayıs döneminde Türkiye'nin nihai mamul tüketimi, yıllık %15,2 artışla 15,3 milyon mt
seviyesine yükseldi.
Bu yılın ilk beş ayında, Türkiye'nin uzun mamul tüketimi yıllık %7,9 artarak 7,03 milyon mt
olurken, yassı çelik tüketimi ise yıllık %22,1 artışla 8,3 milyon mt'a çıktı. Söz konusu
dönemde ülkenin toplam nihai mamul tüketiminin %46’sını uzun ürünler, %54’ünü ise yassı
ürünler oluşturdu.

Tata Steel ve ThyssenKrupp Avrupa’daki ortaklıkları için kesin anlaşma
imzaladı
SteelOrbis

Hindistan merkezli çelik devi Tata Steel, Almanya merkezli çelik üreticisi ThyssenKrupp ile
Avrupa’daki varlıklarını 50/50 ortaklıkla yeni bir şirket altında birleştirmek için kesin anlaşma
imzaladığını duyurdu. Bu anlaşmadan önce, 2017 yılının eylül ayında taraflar arasında söz
konusu ortaklık için mutabakat anlaşması imzalanmıştı.
Tata Steel, ThyssenKrupp Tata Steel B.V adı altında faaliyet gösterecek olan ortaklığın,
performans, kalite ve teknolojiye güçlü bir şekilde odaklanan lider bir Pan-Avrupa yüksek
kaliteli yassı çelik üreticisi olarak konumlandırılacağını belirtti. Anlaşmanın, Avrupa Birliği
(AB) de dahil bazı yargı güçlerinin kontrollerine tabi olduğu bildirildi.
Anlaşmanın kapanmasına kadar, ThyssenKrupp Steel Europe’un ve Tata Steel’in Avrupa
faaliyetlerinin ayrı olarak ve rakip olarak faaliyet göstermeye devam edecekleri belirtildi.

ABD’nin sıcak rulo ithalatı Mayıs ayında %12,4 düştü
SteelOrbis

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından (DOC) İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere
göre, bu yılın mayıs ayında ABD’nin sıcak rulo ithalatı nisan ayına göre %12,4 düşüşle ve
önceki yılın mayıs ayına kıyasla ise %29,3 artışla 206.659 mt seviyesinde yer aldı. Bu
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ithalatın değeri ise nisan ayında kaydedilen 165,1 milyon $ ve 2017 yılının mayıs ayında
kaydedilen 105,5 milyon $’a kıyasla 161,8 milyon $ oldu.
Mayıs ayında, ABD’nin en fazla sıcak rulo ithalatı yaptığı ülke, nisan ayında yapılan
121.755 mt’a ve 2017’nin mayıs ayında yapılan 77.667 mt’a kıyasla 123.533 mt ithalat
yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 25.030 mt ile Meksika ve 17.048 mt ile Japonya, 12.065 mt
ile Hollanda, 5.566 mt ile Belçika, 5.482 mt ile Güney Afrika izledi.

Türkiye yerel kaynaklı boru piyasasında alımlar ihtiyaç dâhilinde
yapılıyor
SteelOrbis

Türkiye’de 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından Türk lirasının ABD
doları karşısında güçlendiği; yerel kaynaklı boru piyasasındaki alıcıların da düşük stok
seviyelerine rağmen söz konusu kur hareketinin ne kadar süreceğini görmek isteyerek
ihtiyaçları kadar alım yaptığı gözlendi. Bu nedenle Türkiye yerel kaynaklı boru piyasasında
talebin zayıf seyrettiği görüldü.
Böylece, geride kalan bir haftalık süre içerisinde Türkiye’de iç piyasa kaynaklı boru fiyatları
sıcak sac fiyatlarında görülen artışlara rağmen yükselmeyerek yatay seyrini sürdürdü. Buna
göre, EN10219 standardına uygun S235 kalite sıcak sacdan üretilmiş, 2-4 mm et kalınlığına
sahip ERW boru ve kutu profiller için Türk üreticilerin iç piyasaya sunduğu teklifler 640680$/mt fabrika çıkışı bandında seyretmekte.

Türkiye’de ithal yassı çelik fiyatları yükselmeye devam ediyor
SteelOrbis

Seçimlerin ardından Türkiye ithal yassı çelik piyasasında talebin canlandığı gözlendi. Stok
seviyeleri düşük olan Türk alıcılar yassı çelik stoklarını yenilemek adına alıma geçerken,
canlanan talep ve yukarı yönlü seyrine devam eden yerel yassı çelik fiyatları karşısında
Türkiye’ye verilen ithal yassı çelik tekliflerinin de yükselişini sürdürdüğü görüldü.
Buna göre geride kalan bir haftalık süre içerisinde BDT’den Türkiye’ye verilen sıcak sac
teklifleri alt sınırdan 5$/mt ve üst sınırdan 15$/mt artarak 580-610$/mt CFR, soğuk sac
teklifleriyse alt sınırdan 5$/mt artışla 625-650$/mt CFR aralığında seyretmeye başladı.
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ABD’de yerli hat borusu fiyatları rekor seviyelerde
SteelOrbis

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD yerel API X-52 hat borusu piyasasında fiyatlar
değişmedi ve 1.571-1.626/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya devam etti. Fakat piyasa
oyuncuları ülkede sıcak sac fiyatlarının yükselmesi halinde hat borusu fiyatlarının da tekrar
artışa geçebileceğini düşünüyor.
Geçtiğimiz haftanın son günü, ABD’de yassı çelik üreticilerinin müşterilerine herhangi bir
fiyat artışına dair resmi bir açıklama yapmadıklarını, fakat bu durumun üreticilerin fiyatlarını
sessiz ve başarılı bir şekilde artırmadıkları anlamına gelmediğini ifade etmiştik. Bazı alıcılar,
çelik üreticilerine bağlı satış temsilcilerinin fiyat tekliflerini güçlü tuttuğunu ve alıcıları fiyatları
kabul etme veya ihtiyaçlarını karşılayamama tercihiyle baş başa bıraktığını belirtiyor.
Piyasa kaynakları bu ısrarcı taktiklerin hat borusu sektörü dahil, tüm çelik ürün
kullanıcılarında fiyat artışına neden olduğunu ifade ediyor.
Ayrıca ABD’nin İran’ı global petrol piyasasından ihraç etmekle tehdit etmesiyle birlikte,
global petrol fiyatlarında artış gözlendi. Batı Teksas petrol fiyatının varil başına 74,15$
olduğu, Brent petrol fiyatlarının ise 79,45$ arttığı görüldü.

ABD’de yerli sıcak sac fiyatları daha ne kadar süre güçlü kalacak?
SteelOrbis

ABD’li yassı çelik üreticileri müşterilerine fiyatlarını artırdıklarına dair resmi bir açıklama
yapmasa da piyasada fiyatların yükseldiği belirtiliyor.
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde spot piyasada yapılan bağlantılarda fiyatların üst
sınırdan 22$/mt artarak 970-1.014$/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya başladığı ifade
ediliyor. Fakat bazı piyasa kaynakları bağlantıların bu aralığın 11$/mt üzerinden yapıldığını
aktarıyor.
Bazıları ise Kanada ve Meksika’dan ithal çeliğe 232. Madde kapsamında vergi geldiği için
fiyatların kısa vadede daha da artacağını düşünüyor.
Öte yandan, ABD’ye verilen ithal sıcak sac teklifleri %25’lik vergiye rağmen halen iç piyasa
fiyatlarının 44-88$/mt altında olduğu için ülkede sıcak sac ithalatında artış gözlendiği ifade
ediliyor. Yabancı üreticilerin üçüncü ve dördüncü çeyrekte ABD’ye daha da agresif sıcak
sac teklifleri verebilecekleri düşünüldüğü ve bu durumun spot piyasada yerli sıcak sac
fiyatlarına ciddi bir baskı uygulayacağı ifade ediliyor.
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Bazı uzmanlar 2019 yılının başına kadar ABD’de sıcak sac fiyatlarının 220$/mt düşeceğini
söylüyor. Şimdilik alıcılar stok seviyelerini göz önünde bulundurarak alımlarında temkinli bir
tutum izlemeye devam ediyor ve ülkede ticari faaliyetlerin durgun seyrini sürdürdüğü
gözleniyor.

Ticaret savaşı 2 trilyon dolara mal olabilir
Dünya Gazetesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’nin gümrük vergisi
artışlarıyla başlayan ticaret savaşlarının giderek büyümesi halinde bunun küresel ticarete
maliyetinin 2 trilyon ABD dolarını bulabileceği uyarısında bulundu.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada artan küresel ticaret savaşlarında
yeni önlemlerin uygulanmasına ilişkin risklerin arttığı, bu durumun küresel ekonomi
üzerinde büyük çaplı etkilerinin olabileceği belirtildi.
ABD’nin Çin’nden yapılan otomotiv sektörüne ilişkin ithalata yüzde 25 vergi uygulamasının
ve ek tarifeler getirmesinin, Çin ve diğer ticaret ortaklarının buna simetrik bir şekilde karşılık
vermesinin, NAFTA’nın çökmesinin ele alındığı bir senaryonun küresel ticarette olan
etkisinin 2 trilyon doları bulabileceği kaydedildi.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada ülkeler arasında karşılıklı ticari
adımların küresel ekonomi üzerinde etkisinin büyük olabileceği kaydedildi.
ABD hükümetinin ticaret açığını azaltmak amacıyla Çin, Avrupa Birliği, Kanada ve
Meksika’ya karşı uyguladığı vergi artışlarının küresel ticarete ilişkin gerilimleri artırdığı
belirtildi.
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.
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