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ABD Hat Borusu Piyasasında Fiyatlar Değişmedi
Steelorbis
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD yerel API X-52 yerli ve ithal hat borusu
piyasasında fiyatlar değişmedi ve yerli fiyatlar 1.411-1.477$/mt fabrika çıkışı aralığında yer
almaya devam etti. Fakat piyasa kaynakları yüksek tonajlı alım yapmayı düşünmeyen
alıcıların 1.477$/mt seviyesinin altında alım yapmasının zor olduğunu ifade ediyor.
Piyasa kaynaklarından biri, düşük tonajlı alım yapmak isteyen müşterilerin 1.477$/mt
seviyesinden 44$/mt’a kadar daha fazla ödeyebildiklerini ve fiyat aralığının geniş olduğu
düşünüldüğünde ortalama bir bağlantı fiyatı belirlemenin hareketli bir hedefe nişan almak
kadar zor olduğunu ifade etti.
Ortalama bir fiyat vermesi gerekse 1.477$/mt seviyesini seçeceğini, fakat fiyatın alıcıya ve
tonaja göre sürekli değiştiğini söyleyen piyasa kaynağı, yılsonunun yaklaşması sebebiyle
servis merkezlerinin de stoklarını eritmeye çalıştıkları düşünüldüğünde, fiyatların oldukça
değişken olduğunu sözlerine ekledi.
İthal tekliflere bakıldığında, ABD iç piyasasında Meksika’dan ithal API X-52 hat borusu
fiyatları da haftalık bazda değişmedi ve en düşük fiyat seviyesi 232. Madde vergisi dahil
yaklaşık 1.433$/mt FOB Teksas seviyesinde yer almaya devam ediyor.

ABD Yerel Sıcak Sac Piyasasında Fiyatlar Yatay Seyrediyor
Steelorbis
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD yerel sıcak sac piyasasında yapılan
bağlantılarda spot fiyatlar yatay bir seyir izleyerek 871-915$/mt fabrika çıkışı aralığında yer
almaya devam etti. Fakat daha önce bu fiyat aralığının üzerinden 33$/mt’a kadar yapılan
indirimlerin artık mevcut olmadığı ifade ediliyor.
Piyasa kaynaklarından biri, yüksek tonajlı alım yapacak müşteriler için halen indirimlerin
olduğunu, fakat bu indirimlerin önceki hafta yapıldığı kadar fazla olmadığını belirtti. Teslim
sürelerinin ise dört hafta civarında olduğunu ve bunun üreticilerin istediğinden daha kısa
olduğunu ifade etti.
Öte yandan, ithal tekliflere bakıldığında tüccarlar fiyatların değişmediğini belirtiyor. ABD iç
piyasasında Güney Kore ve Mısır’dan ithal sıcak sac fiyatlarının Körfez limanlarında teslim
816$/mt DDP seviyesinde yer aldığı ifade ediliyor. Ülkede Meksika çıkışlı sıcak sac teklifleri
ise halen 816-838$/mt FOB Teksas aralığında seyrediyor.

3

Türkiye İthal Yassı Mamul Piyasasında Talep Zayıf
Steelorbis
Geçtiğimiz bir haftalık dönemde Türkiye yassı mamul ithalat piyasasında talep zayıf
seyretmeye devam ederken, Türk alıcılar ülkedeki olumsuz ekonomik görünüm sebebiyle
alımlarını ertelemeyi sürdürdü. Piyasa kaynakları hammadde fiyatlarındaki güçlü seyre
rağmen Türk alıcıların fiyatları baskılamaya devam ettiklerini, ancak ülkeye verilen
tekliflerde indirimlerin gözlenmediğini ifade ediyor. Kısa vadede, yaklaşan yıl sonunun da
etkisiyle, Türkiye’de ithal yassı mamul talebinin canlanması beklenmiyor.
Bu tablo neticesinde geçtiğimiz bir haftalık dönemde BDT’den Türkiye’ye verilen yassı
mamul tekliflerinde fiyatlar değişmedi ve sıcak sac için 500-530$/mt CFR, soğuk saclar için
ise 610-630$/mt CFR aralığında seyretmeye devam etti.

Türkiye Yerel Kaynaklı Boru Piyasasında Ticaret Durgun
Steelorbis
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye yerel kaynaklı boru piyasasının talebin zayıf
seyretmeye devam etmesi ve alımların düşük seviyelerde olması sonucu, durgun olduğu
gözlendi. Türk lirasının değer kazanmaya devam edeceğini düşünen ve paritenin belli bir
seviyede sabitlenmesini bekleyen alıcılar bir süredir alımlarını ertelemekteydi. Fakat ABD
doları-Türk lirası paritesinin hafta başında gerilemeyi sürdürerek 5,30 bandına inmesinden
sonra yeniden 5,50 seviyesini aşması kur riskinin sürdüğüne işaret ediyor. Paritenin
yeniden yükselişe geçmesi sonucu, iç piyasadaki alımların hızlanacağına dair beklentilerin
de zayıfladığı görülüyor.
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 bu hafta yeniden 600$/mt üzerine çıkarak 600-640$/mt fabrika çıkışı aralığında yer
almaya başladı.

Tata Steel Kalinganagar Tesisi Kapasitesini 5 Milyon Mt Artıracak
Steelorbis
Hindistan merkezli çelik devi Tata Steel, Odisha eyaletindeki Kalinganagar tesisindeki
kapasite artırım projesinin ilk aşamasını tamamlamasının ardından, ikinci aşamaya
başladıklarını duyurdu.
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Proje kapsamında tesisin kapasitesi 5 milyon mt artırılarak yıllık 3 milyon mt’dan yıllık 8
milyon mt’a çıkarılacak. Bu artırımın ardından, Tata Steel’in Hindistan’daki faaliyetlerinin
toplam kapasitesi yıllık 23,6 milyon mt seviyesine yükselecek. Tata Steel şimdilerde,
Jamshedpur tesisinde 10 milyon mt, Kalinganagar tesisinde yıllık 3 milyon mt, Bhushan
Steel tesislerinde 5,6 milyon mt mevcut kapasitesi bulunuyor. Şirket otomotiv, genel
mühendislik ve diğer katma değerli sektörlerden gelen talebi karşılamak amacıyla kapasite
artırma projesine 235 milyar INR (3,23 milyar $) yatırım yapacak.
Proje kapsamında yapılacak yatırıma, tesisin hammadde kapasitesinin artırılması ve altyapı
çalışmaları gibi diğer yatırımların da dahil olduğu belirtildi. Kalinganagar tesisinin 21.955
kişiye istihdam olanağı sağlaması bekleniyor.
Tata Steel projenin 48 ay içinde tamamlanacağını bildirildi. Kalinganagar tesisi bu hamle ile
dünyanın en düşük maliyetli çelik üreticilerinden biri haline gelecek.

ABD’nin Yapısal Boru İthalatı Eylül Ayında %30,9 Düştü
Steelorbis
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak açıklanan
verilere göre, bu yılın eylül ayında ABD’nin yapısal boru ithalatı ağustos ayına göre %30,9
ve geçen yılın eylül ayına göre %50,5 düşüşle 25.435 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın
değeri ağustos ayında kaydedilen 41,4 milyon $ ve önceki yılın eylül ayında kaydedilen
54,2 milyon $’a kıyasla 27,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Eylül ayında, ABD’nin en fazla yapısal boru ithalatı yaptığı ülke, ağustos ayında yapılan
15.440 mt ve eylül 2017’de yapılan 21.434 mt’a kıyasla 14.848 mt’la Kanada oldu.
Kanada’yı 3.936 mt’la Japonya, 3.154 mt’la Meksika izledi. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt
ve üzeri miktarda yapısal boru ithalatı yaptığı başka ülke olmadı.

ABD Çin Ve Hindistan’dan İthal Büyük Çaplı Kaynaklı Boruya İlişkin Nihai
Kararı Açıkladı
Steelorbis
ABD Ticaret Bakanlığı Çin ve Hindistan’dan yapılan büyük çaplı kaynaklı borunun ithalatına
yönelik antidamping vergisi ve telafi edici vergi soruşturmalarında nihai kararı açıkladı. ABD
Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal büyük çaplı kaynaklı borunun ABD iç piyasasında adil
değerinin %132,63 altında ve Hindistan’dan söz konusu ürünün ise %50,55 altında
satıldığını tespit etti. ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli ihracatçılar için %198,49 ve Hint
ihracatçılar için ise %541,15 seviyesinde teşvik oranı belirlendiğini açıkladı.
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2017 yılında, Çin’den yapılan büyük çaplı kaynaklı boru ithalatının 29,2 milyon $ ve
Hindistan’dan yapılan söz konusu ürünün ithalatının ise 294,7 milyon $ değerinde olduğu
tahmin ediliyor.
Bahsi geçen soruşturma, American Cast Iron Pipe Company, Berg Steel Pipe Corp., Berg
Spiral Pipe Corp., Dura-Bond Industries, Skyline Steel ve Stupp Corporation tarafından
yapılan başvuruya istinaden başlatıldı.
ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunun piyasaya bir zarar verilip verilmediği hakkındaki
nihai belirlemelerini 20 Aralık 2018 tarihine kadar açıklaması bekleniyor. Komisyonun zarar
tespit etmesi sonucunda, ABD Ticaret Bakanlığı, söz konusu ürünlere ilişkin antidamping
vergisi ya da telafi edici vergi uygulayacak. Komisyonun nihai belirlemeleri sonucunda,
zarar tespit edilmemesi halinde telafi edici vergi soruşturmasına son verilecek ve herhangi
bir vergi uygulanmayacak.

13. Çelik Konferansı: Sektör Korumacılık Önlemlerinin Türkiye’ye
Etkilerini Tartıştı
Steelorbis
8 Kasım Perşembe günü İstanbul'da düzenlenen 13. SteelOrbis Çelik Konferansı - "Çelik
Piyasalarında Yeni Ufuklar"'ın üçüncü oturumunu oluşturan “Dünyadaki korumacı
önlemlerin Türk çelik sektörüne etkiler ve beklentiler” konulu panelde Çelik Boru İmalatçıları
Derneği (ÇEBİD) Genel Sekreteri Mehmet Zeren, Yassı Çelik İhracat İthalat ve Sanayicileri
Derneği (YİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Demiruz, Bilecik Demir Çelik Genel
Müdürü Muammer Bilgiç, Oyak Maden Metalürji Pazarlama Direktörü Fatih Çıtak ve
Borçelik Genel Müdür Yardımcısı Güvenç Temizel dünya genelinde yükselen korumacılık
önlemlerini tartıştı.
Güvenç Temizel ABD ve AB en büyük tüketiciler olduğunu dolayısıyla bu bölgelerdeki
önlemlerin en kritik etkiye sahip olduğunu belirtti. Bazı ülkelerin bu bölgelere ihracat
yapamaz hale geldiğini söyleyen Temizel, özelikle Section 232 vergilerinin tüm dünyada
çelik akışlarını değiştirdiğini, bu yüzden diğer ülke ve bölgeleri ABD’ye girmeyen malların
nereye gideceği korkusu sardığını ifade etti. Bu nedenle AB’nin koruma önlemi
soruşturması başlattığını, Kanada’nın önce ABD’ye %25 vergi getirip daha sonra da
koruma önlemi soruşturması açtığını belirtti.
Fatih Çıtak koruma önlemlerinin ikiye ayrılması gerektiğini, birinci grubun gerçekten haksız
ticareti önlemek için zorunlu bir koruma olduğunu ikinci grubun ise Section 232 gibi
herhangi bir analize dayanmayan sadece ulusal güvenlik ya da başka karşı argümanlarla
getirilenlerin ise dünya ekonomisi için bir risk oluşturduğunu ifade etti. Avrupa
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Komisyonu’nun getirdiği kota kararının uygulamada nasıl gittiği hakkında da bilgi veren
Çıtak, kotaların günlük olarak takip edilmesinde bir sorun yaşanmadığını ve yassı çelik
ihracatının uzun mamule kıyasla daha yavaş gittiğini belirtti.
ABD’nin getirdiği Section 232 vergilerini değerlendiren Mehmet Zeren, söz konusu
vergilerin çelik kullanan sektörler için ciddi handikap yarattığını, bu sektörlerin maliyetlerinin
arttığını ve rekabetçiliklerinin bozulduğunu belirtti. AB’de de aynı şekilde otomotiv ve beyaz
eşya üreticilerinin koruma önlemleri dolayısıyla ciddi zarar görmeye başladıkları için Avrupa
Komisyonu’na başvuruda bulunduğunu söyleyen Zeren, iç piyasadaki kullanıcıların zarar
gördüğü için sürdürülebilir olacağını düşünmediğini aktardı. Zeren, Avrupa’nın getirdiği
kotaların şimdilik boru ihracatında bir sorun teşkil etmediğini ama şubat ayından daha önce
dolmasını beklediklerini ifade etti.
Korumacılıkla popülizmin iç içe olduğunu söyleyen Muammer Bilgiç, ise korumacılığın
değişen dünyanın bir sonucu olduğunu düşündüğünü belirtti. Bilgiç, Amerika çelik
sektörünün bu önlemleri kısa dönemli kar ve kapasite kullanım oranlarını artırma amacıyla
getirmediğini dünya ekonomisindeki paradigma değişiminin bir yansıması olduğunu ifade
etti. Bu önlemlere rağmen Türk çelik üreticilerinin alternatif pazarlara yaptıkları satışlara
devam ettiklerini ve eylül ayında ihracat rekoru kırdıklarını belirten Bilgiç, yine de sadece
ihracat miktarına değil karlılığa da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Gökhan Demiruz ise Türk çelik üreticilerinin global pazarda bir tehlike teşkil etmediğini
belirterek, yılda 22 milyon mt hurda, 20 milyon mt cevher ithal eden ve kaynaklara erişimi
kolay olmayan Türkiye’nin korumacılık duvarlarına takılmasının mantıksız olduğunu dile
getirdi.
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