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Avrupa Komisyonu, Nihai Tüketicileri Koruyucu Önlem İle İlgili Görüş
Almak İçin Çağırdığı Bildiriliyor
Kallanish

Avrupa Komisyonu’nun, koruyucu önlemler ile ithalata getirilen politik düzenleme ile ilgili
görüşlerini almak için çelik tüketen sanayileri çağırdığı rapor ediliyor.
Alman bir çelik alıcısından edinilen bilgiye göre 12-14 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan
dinlemede, ithalat kısıtlamalarından etkilenen gruplar ve firmaların görüşünün alınacağı,
ancak hangi grupların geleceğinin henüz belirsiz olduğu bildiriliyor.
Söz konusu piyasa kaynağına göre, Alman sac biçimlendirici IBU ya da soğuk haddeci
FVK’nın söz konusu dinlemeye katılabilecekleri, ancak birinci kademe çelik tüketici
derneklerinin katılım sağlamayabileceği aktarılıyor.

Çin’in Hebei Eyaletinde Üretim Kesintileri Uygulanacak
Reuters

Çin’in en çok çelik üreten eyaleti olan Hebei’deki Xingtai şehrinin Çevre Bürosu’nun yaptığı
açıklamaya göre şehirde 15 Ağustos’tan itibaren üretim kesintileri uygulanacaktır.
Kesintilerin ne kadar süreceği belirtilmemiştir. Ayrıca bu kesintilerin, kış aylarında yapılacak
olan kirlilikle mücadele kesintilerine ilave olarak uygulanacağı da vurgulanmıştır.

ABD yerel sıcak sac piyasasında alıcılar aceleci davranmıyor
SteelOrbis

ABD’li piyasa oyuncuları ülkede sıcak sac stoklarının zannedilenden biraz daha fazla
olduğunu düşünüyor. Ayrıca eylül ayında gelmesi beklenen ithalat siparişleri ve ortalama
teslim süreleriyle birlikte, alıcılar alım yapmakta acele etmeye gerek olmadığını belirtiyor.

Piyasa kaynaklarından biri, önümüzdeki dönemde sıcak sac fiyatlarında ne kadar bir
düzeltme olacağını görmek istediklerini ve ithalat vergilerinin Meksika ile Kanada için kalkıp
kalkmayacağını beklediklerini ifade etti. Öte yandan, beklenen ithalat siparişleri olduğunu ve
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ABD’li çelik üreticilerinin de önümüzdeki dönemde daha fazla kapasiteyi devreye
alacaklarını belirten piyasa kaynağı, bu gelişmelerin iç piyasa sıcak sac fiyatlarında
yapılacak düzeltmeleri ne ölçüde etkileyeceğini tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.
Şu sıralar ABD’de yerli sıcak sac fiyatları geçtiğimiz haftalık süre zarfında sabit kalarak 9701.014$7mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya devam ediyor. Ülkede Türkiye, Güney Kore,
Mısır ve Almanya’dan ithal sıcak sac fiyatları ise ABD Körfez limanlarında teslim olmak
üzere 827-838$/mt DDP aralığında seyrediyor. Yine de ithal fiyatlarda 11$/mt’a kadar
indirimler yapılabildiği aktarılıyor.

ABD’de yerli hat borusu fiyatlarında yeni düzeltmeler olacak mı?
SteelOrbis

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD yerel hat borusu piyasasında fiyatlar biraz daha
ensekti ve Ortabatı ile Güneydoğu bölgesindeki piyasa kaynakları spot fiyatların 1.4881.576$/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya başladığını belirtti.

Temmuz ayı boyunca, ülkede API X-52 hat borusu fiyatları 1.543-1.598$/mt fabrika çıkışı
aralığında yer aldı. Piyasa kaynakları ülkede sondaj faaliyetlerinin güçlü olması ve global
petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi sayesinde hat borusu talebi iyi seyrederken 232.
Madde soruşturmasının doğrudan sonucu olan bu fiyat seviyelerinin sürdürülebilir olduğuna
inanmadıklarını söyledi.
Fakat ülkede hat borusu fiyatlarının ne kadar gevşeyeceği sorusu henüz yanıt bulmuş değil.
Bazı piyasa oyuncuları ülkede yerli sıcak sac fiyatlarının ithalatta beklenen artış sebebiyle
110$/mt’luk bir aşağı yönlü düzeltme göreceğine inansa da, bu durumun enerji borusu
fiyatlarını çok fazla baskılayacağı düşünülmüyor.
Piyasa kaynaklarından biri, hat borusu fiyatlarının Güney Kore’den ithal mamuller
üzerindeki kota sebebiyle biraz daha güçlü kalabileceğini belirtiyor.
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Güney Koreli çelik üreticilerinin fiyatların zirve seviyesine
geldiği düşüncesiyle ABD piyasasına tekrar girmek için çok istekli oldukları ifade ediliyor.
2019 yılının ilk çeyreği teslimli fiyat tekliflerini de önümüzdeki bir kaç hafta içerisinde
yapmaları bekleniyor. Bazı piyasa oyuncuları Koreli çelik üreticilerinin tüm ilk çeyrek
teslimatlarını ocak ayında yapacaklarını ve bunun da ABD iç piyasasında hat borusu
fiyatlarını aşağı yönde baskılayacağını düşünüyor.
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Türkiye’de ithal sıcak sac fiyatları gevşemeye devam etti
SteelOrbis

Geçtiğimiz bir haftalık dönemde Türkiye yassı mamul ithalat piyasasında talebin zayıf
seyrine devam ettiği ve Türk alıcıların Kurban Bayramı tatili öncesi yeni bağlantılardan
kaçındıkları gözlendi. Ayrıca piyasa katılımcıları arasında global yassı mamul fiyatlarının
gevşeyeceğine dair halen güçlü bir beklenti olduğu için fiyatlar üzerindeki baskı devam etti.

Bu tablo neticesinde söz konusu dönemde BDT’den Türkiye’ye verilen yassı mamul
tekliflerinde sıcak sac fiyatları 5$/mt gevşeyerek 575-595$/mt CFR aralığına indi. Soğuk
sac fiyatları ise değişmeyerek 625-650$/mt CFR Türkiye aralığını korudu.

TL’nin sert değer kaybı Türkiye kaynaklı boru piyasasını etkilemeye
devam ediyor
SteelOrbis

Geçtiğimiz bir haftalık süreçte Türk üreticilerin iç piyasaya verdikleri EN10219 standardına
uygun S235 kalite sıcak sacdan üretilmiş, 2-4 mm et kalınlığına sahip ERW boru ve kutu
profil fiyatlarının yatay seyrederek 660-700$/mt fabrika çıkışı aralığını koruduğu görüldü.
Fakat hammadde fiyatlarında henüz bir artış görülmese de diğer girdi kalemlerinde yapılan
zamlar sebebiyle üretim maliyetleri yükselen Türk kaynaklı boru üreticileri fiyatlarını yukarı
yönlü güncellemek zorunda kalacak gibi görünüyor.
Bu hafta ABD’nin Türkiye’ye karşı aldığı yaptırım kararını açıklamasının ardından hızla
değer kaybına uğrayan Türk lirası 5,11 seviyesi ile ABD doları karşısında tarihinin en düşük
seviyesinde kaydedildi. Bugün açıklanan temmuz ayı enflasyon verisinin beklentilerin
altında aylık artış kaydetmesi döviz kurunun ateşini düşürüp Türk lirası-ABD doları
paritesinin 5,06 seviyesine kadar gerilemesine neden olurken, 12 aylık enflasyonun %15,85
seviyesine yükselmiş olması Türk lirasındaki toparlanmayı sınırlı bıraktı. Böylelikle
Türkiye’de bazı kaynaklı boru alıcılarının Türk lirasındaki sert değer kaybının devam ederek
fiyatların TL bazında daha da artmasına neden olacağını düşünerek alımı yaptığı
gözleniyor. Bunun sonucunda iç piyasada talebin bir miktar hareketlendiği, ancak Türkiye
kaynaklı boru üreticilerinin iç piyasa yerine çoğunlukla ihracata ağırlık verdikleri aktarılıyor.
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MMK yeni demir yolu hattı ile Türkiye’ye sevkiyat süresini kısaltacak
SteelOrbis

Rus çelik devi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), Magnitogorsk - Bakü - Tiflis Kars demir yolu rotası üzerinden Türkiye'ye deneme amaçlı çelik sevkiyatı yaptığını
duyurdu.
MMK tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan merkezli demir yolu operatörü ADY
Express’in, şirketin Türkiye’ye yıllık 250.000 mt’a kadar çelik sevkiyatı yapabilmesi için
çalışma yaptığı belirtilirken, bu oranın MMK’nın Türkiye’deki bağlı kuruluşu olan MMK
Metalürji’nin sıcak rulo talebinin yaklaşık üçte birine denk geldiği bildirildi.
Deneme sevkiyatı kapsamında, toplam ağırlığı 120 mt olan dört konteyner MMK
Metalürji’ye gönderildi. Trenin 17 günde 5.000 km mesafeyi aştığı belirtildi. Bu zamana
kadar, MMK Metalürji’ye yapılan sıcak rulo sevkiyatları Novorossiysk limanı üzerinden
sadece deniz yolu ile yapılırken, bu rota ile 6.000 km’lik yol 30 günde aşılıyordu.
MMK, lojistikteki çeşitliliğin, Novorossiysk limanının su alanındaki geleneksel yasaklar ve
kötü hava koşullarıyla ilişkili riskleri azaltmasına olanak tanıyacağını belirtti. Demir yolu hattı
ile sevkiyat süresinin azaltılmasıyla birlikte aynı zamanda yoldaki stokun azaltılarak şirketin
işletme sermayesinin iyileştirilebileceği belirtildi.
Bununla birlikte, MMK, bu yeni rotanın, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'ya ihracatın,
İskenderun’daki kendi limanı ile çeşitlendirilmesi ihtimalini de göz önünde bulundurmasını
sağladığını ifade etti.

Brezilya Çin ve Tayvan’dan ithal boruya uygulanan antidamping
vergilerinin yenilenmesini öneriyor
SteelOrbis

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı, Çin ve Tayvan’dan yapılan paslanmaz
çelik kaynaklı boru ithalatına uygulanan antidamping vergilerinin yenilenmesi önerisinde
bulundu. Çin ve Tayvan’daki üreticiler 2013 yılının temmuz ayından bu yana 359,66$/mt ile
911,71$/mt aralığında vergiye tabi tutuluyordu ancak vergilerin geçerlilik süresinin temmuz
ayında sona ereceği bildirildi.
Bakanlık, vergilerin yenilenmemesi halinde ülkenin iç piyasasının zarar göreceğini gösteren
yeterli unsur olduğunu belirterek, vergilerin geçerlilik süresinin uzatılmasını tavsiye etti. Söz
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konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7306.40.00 ve 7306.90.20
kodları altında kayıtlı bulunuyor.
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