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ABD Yerel Sıcak Sac Piyasasında Fiyatlar Değişmedi Fakat İndirimler
Mevcut
Steelorbis
Geçtiğimiz hafta, ABD’de sıcak sac fiyatlarının üreticilerin ekim ayında fiyat yükseltmelerinin
ardından yerleştiğini belirtmiştik. Fiyatlar yükselmemiş, fakat üreticilerin artış açıklaması
piyasada indirimleri ortadan kaldırmıştı. Ortalama fiyat seviyesi ise 871-915$/mt fabrika
çıkışı aralığındaydı.
Söz konusu haftadan bu yana fiyatlar değişmedi. Fakat üreticilerin tekrar indirimler sonucu
fiyatlarını 816$/mt fabrika çıkışı seviyesine kadar düşürebildikleri gözleniyor.
Bu seviyenin ortalama alıcılar için değil sadece büyük alımlar için geçerli olduğu belirtilirken,
üreticilerin 882$/mt fabrika çıkışı seviyesinden satış yapmak istedikleri fakat bunun her
zaman gerçekleşmediği, bu yüzden de büyük sipariş almak için indirim yaptıkları ifade
ediliyor.
İthal fiyatlara bakıldığında, tüccarlar geçtiğimiz haftadan beri bir değişiklik olmadığını
aktarıyor. Ülkede Güney Kore ve Mısır çıkışlı sıcak sac fiyatlarının Körfez limanlarında
teslim 816$/mt DDP seviyesinde olduğu, Meksika’dan ithal sıcak sac fiyatlarının ise 816838$/mt FOB Teksas aralığında yer almaya devam ettiği belirtiliyor.

ABD’de Yerli Hat Borusu Fiyatları Çoğunlukla Değişmedi
Steelorbis
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD’de yerli ve ithal API X-52 hat borusu fiyatları
çoğunlukla değişmedi ve halen 1.411-1.477$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. Fakat
bazı alıcıların tonaja bağlı olarak 44$/mt’a kadar daha fazla ödeyebildikleri belirtiliyor.
Piyasa kaynakları, bazı bölgelerdeki üreticilerin yıl sonu sebebiyle stoklarını eritmeye
çalıştığını, bu yüzden yüksek tonajlı sipariş vermek isteyen alıcıların daha fazla pazarlık
şansı olduğunu ifade ediyor.
İthal tekliflere bakıldığında, ülkeye Meksikalı çelik üreticilerden verilen en düşük teklifin
haftalık bazda değişmediği ve 232. Madde vergisi dahil 1.433$/mt FOB Teksas seviyesinde
olduğu gözleniyor.
Şı sıralar piyasanın gündeminde Meksika’dan ithal çeliğe yönelik durumun ne olacağı var.
Geçtiğimiz haftanın başında Meksikalı yetkililer vergilerden muaf olmadıkları sürece yeni
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ABD-Meksika-Kanada ticaret anlaşmasını imzalamayacaklarını belirtmişlerdi. Ayrıca,
kotayla ilgili herhangi bir görüşmeyi de kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdi.

Türkiye’de İthal Sıcak Sac Fiyatları Yeniden Gevşedi
Steelorbis
Geçtiğimiz bir haftalık dönemde Türkiye ithal yassı mamul piyasasında talep zayıf seyrini
sürdürdü. Alıcıların ülkedeki olumsuz ekonomik görünümün yanı sıra, Çin’in ihracat
piyasalarına daha fazla teklif vermeye devam etmesi ve fiyatlardaki düşüş beklentisinin
kuvvetlenmesi sonucu alımlarını erteleyerek, ithal yassı mamul fiyatları üzerinde baskı
oluşturdukları gözleniyor. Piyasa kaynakları kısa vadede, yaklaşan yıl sonunun da etkisiyle,
Türkiye’de ithal yassı mamul talebinin bir miktar daha zayıflamasını beklediklerini ifade
ediyor. Öte yandan, geçtiğimiz hafta iki Türk alıcının 500-505$/mt CFR seviyesinden BDT
çıkışlı sıcak sac alımı yaptıkları konuşuluyor, ancak bağlantılar teyit edilmemiştir.
Bu tablo neticesinde geçtiğimiz bir haftalık dönemde BDT’den Türkiye’ye verilen yassı
mamul tekliflerinde sıcak sac fiyatları alt sınırdan 30$/mt ve üst sınırdan 10$/mt düşerek
500-530$/mt CFR aralığında yer almaya başladı. Soğuk sac teklifleri ise değişmeyerek 610630$/mt CFR aralığında kaldı.

Türkiye Yerel Kaynaklı Boru Fiyatlarındaki Baskı Sürüyor
Steelorbis
Geçtiğimiz bir haftalık süre 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 piyasaya verdikleri fiyat teklifleri önceki haftaya kıyasla ortalama
15$/mt daha düşerek 580-610$/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya başladı. Bir yandan
ithal hurda ve diğer hammadde fiyatlarının güçlü seyretmeye devam etmesi sıcak sac
maliyetlerinin yüksek seviyede kalmasına neden oluyor. Ancak zayıf talep nedeniyle iç
piyasada sıcak sac fiyatları düşme eğilimini sürdürüyor ve sıcak sac ve hammadde fiyatları
arasındaki marjın giderek daraldığı görülüyor. Kaynaklı boru piyasasında da hem talebin
zayıf olması hem de sıcak sac fiyatlarının gevşemeye devam etmesi kaynaklı boru fiyatları
üzerindeki baskıyı artırıyor.
ABD doları-Türk lirası paritesinin 5,50 seviyesinin altına inmesi ve ilerleyen günlerde de
Türk lirasının değer kazanmaya devam edeceği beklentisi, aslında stokları oldukça düşük
olan alıcıların şu an beklemede kalmasına ve paritenin belli bir seviyede sabitlendikten
sonra alımlarını yapmak istemelerine neden oluyor. Stok seviyeleri oldukça düşük olan
alıcıların kaynaklı boru alımlarının yakın zamanda canlanması bekleniyor.
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DTÖ Fas İle Vergi Anlaşmazlığında Türkiye’yi Haklı Buldu
Steelorbis
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) panelinin Türkiye’den ithal sıcak saca antidamping getiren
Fas’ın uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiğine hükmederek, Türk sıcak sac üreticileri
Çolakoğlu ve Erdemir’in lehine karar verdiği belirtiliyor.
Türkiye’nin Fas’ın ticaret soruşturma kurumu MDCCE tarafından getirilen vergilere yönelik
yaptığı şikayetlerin çoğunda haklı bulunduğu ifade ediliyor. Panel, söz konusu kurumun
Türkiye’den ithal sıcak saca ilişkin yürüttüğü soruşturmayı hatalı buldu.
Çolakoğlu ve Erdemir için ilk açıklana marj sıfır olurken, daha sonra %11 oranında vergi
getirildi.
Panel ayrıca, MDCCE’nin Türk üreticiler tarafından sunulan bazı verileri görmezden geldiği,
bunun yerine vergi getirirken “eldeki verileri” kullandığı sonucuna vardı. Bu genelde
soruşturma sürecinde iş birliği yapmayan şirketleri cezalandırmak için kullanılan bir yöntem
olarak biliniyor. Ayrıca MDCCE’nin soruşturmasının DTÖ kuralları tarafından belirlenen 18
ayı aştığı ve McLellan and Partners Ltd. isimli çelik danışmanlık firması tarafından sağlana
hatalı analizleri baz aldığı ifade edildi. Böylece Fas’ın DTÖ’nün Antidamping Sözleşmesine
aykırı davrandığı belirtildi.
Türkiye, 2016 yılının ekim ayında DTÖ’ye başvurmuştu. İki tarafında kararı temyize
götürmek için 60 günü bulunurken, kararın temyizde onaylanması halinde Fas antidamping
vergilerini kaldırmak ya da yeniden düzenlemek zorunda kalacak.

Arcelormittal Ilva Satın Alımını Tamamladı, Dudelange Ve Liege
Tesislerini Liberty’ye Satıyor
Steelorbis
ArcelorMittal, Flemalle’deki 4 ve 5 No’lu sıcak daldırma galvanizleme hatlarını ve
Tilleur’daki sıcak haddelenmiş asitleme, soğuk haddeleme ve teneke ambalaj hatlarını
kapsayan Belçika’da bulunan Liège tesisinin ve Lüksemburg’daki Dudelange tesisinin satışı
için Liberty House Group’tan teklif aldı. Bu varlıkların satışının ArcelorMittal’in Ilva satın
alımı nedeniyle incelemeye alındığı sırada Avrupa Komisyonu ile yaptığı anlaşma
çerçevesinde uyguladığı yatırımlarını elden çıkarma planının son kısmı olduğu belirtildi.
İnşaat ve otomotiv sektörlerine hizmet veren söz konusu tesislerin toplamda 2,1 milyon mt
soğuk haddelenmiş çelik, 2 milyon mt galvanizli çelik ve 200.000 mt kaplamalı çelik üretim
kapasitesi bulunuyor.
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12 Ekim tarihinde, Liberty İtalya’daki Piombino ve Makedonya’daki Üsküp haddeleme
tesislerinin yanı sıra Romanya’daki Galati ile Çek Cumhuriyeti’ndeki Ostrava tesisleri olmak
üzere Avrupa’da bulunan dört çelik tesisini satın almak için ArcelorMittal ile şartlı sözleşme
imzalamıştı.
Bununla birlikte, ArcelorMittal 1 Kasım tarihinde Ilva’nın satın alımını tamamladığını
açıkladı. Bu satın alımın gerçekleşmesinin ardından, şirket ArcelorMittal Europe - Flat
Products bünyesinde ArcelorMittal Italia adıyla yeni bir iş grubu oluşturacak Ilva’nın
yönetimini tamamıyla üstlendi.

Türkiye’nin Nihai Mamul Üretimi Ocak-Eylül Döneminde Artarken
Tüketimi Düşüş Gösterdi
Steelorbis
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak-eylül
döneminde Türkiye’nin nihai mamul üretimi yıllık %3,1 artışla 29,6 milyon mt’a yükseldi.
Söz konusu dönemde uzun ürün üretimi yıllık %6 düşüşle 18,1 milyon mt seviyesinde
kaydedilirken, yassı ürün üretimi ise yıllık %21,6 artışla 11,5 milyon mt oldu.
Ocak-eylül döneminde Türkiye'nin nihai mamul tüketimi, yıllık %4,6 düşüşle 25,3 milyon mt
seviyesine yükseldi.
Bu yılın ilk dokuz ayında, Türkiye'nin uzun mamul tüketimi yıllık %13,8 düşerek 11,7 milyon
mt olurken, yassı çelik tüketimi ise yıllık %5 artışla 13,6 milyon mt'a çıktı. Söz konusu
dönemde ülkenin toplam nihai mamul tüketiminin %46’sini uzun ürünler, %54’ünü ise yassı
ürünler oluşturdu.

Kanada soğuk rulo ithalatına yönelik vergi soruşturmalarında nihai
kararını açıkladı
Steelorbis
Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı, Çin, Güney Kore ve Vietnam’dan ithal rulo ya da boy
kesme halinde soğuk haddelenmiş çelik ürünlerine yönelik antidamping vergisi ve telafi
edici vergi soruşturmasının nihai sonuçlarını açıkladı.
Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi ise, söz konusu ithalatın yerel piyasaya zarar verip
vermediğine ilişkin nihai kararını 21 Aralık tarihine kadar açıklayacak.
SteelOrbis’in daha önce bildirdiğine göre, Çin, Güney Kore ve Vietnam için sırasıyla %91,9,
%53 ve %99,2 oranlarında geçici damping marjı ve %11,6, %11,3 ve %6,5 oranlarında
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geçici teşvik oranı belirlenirken, toplam ödenecek geçici vergi oranlarının ise Çinli tüm
ihracatçılar için %103,5, Güney Koreli tüm ihracatçılar için %64,3 ve Vietnamlı tüm
ihracatçılar için %105,7 olarak hesaplandığı bildirildi.
Geçici vergiye tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde
7209.15.00.00,
7209.16.00.00,
7209.17.00.00,
7209.18.00.00,
7209.25.00.00,
7209.26.00.00,
7209.27.00.00,
7209.28.00.00,
7209.90.00.00,
7211.23.00.00,
7211.29.00.00, 7211.90.00.00 ve 7225.50.00.00 kodları altıda yer alıyor.
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