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Çin’de ortalama nihai mamul fiyatı haftalık %0,4 arttı
SteelOrbis

Çin Ticaret Bakanlığı'nın (MOC) yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta (28 Mayıs-3
Haziran) Çin'de ortalama nihai mamul fiyatı haftalık %0,4 artış gösterdi.
Söz konusu haftada, Çin'de ortalama yüksek hızlı filmaşin fiyatı haftalık %0,6, inşaat demiri
fiyatı haftalık %0,5, sıcak haddelenmiş sac fiyatı haftalık %0,5 ve kaynaklı boru fiyatı
haftalık %0,5 arttı.
Aynı haftada, Çin'de ortalama demirsiz metal fiyatı haftalık bazda %0,4 artarken, ortalama
nikel fiyatı (Ni >=%99,2) geçtiğimiz haftaya göre %4,9 artış gösterdi.
Bununla birlikte söz konusu haftada Çin'de ortalama kömür fiyatı haftalık %0,1 arttı. Aynı
haftada, ortalama termal kömür fiyatı haftalık sabit kalırken, ortalama koklaşabilir taş
kömürü fiyatı haftalık %0,4 ve ortalama antrasit kömürü fiyatı haftalık %0,2 yükseldi.

EUROFER başkanı AB’de koruyucu vergilerin acilen uygulanması için
çağrıda bulundu
SteelOrbis

Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) yıllık konferansı öncesinde açıklama yapan EUROFER
başkanı Geert Van Poelvoorde, Avrupa çelik sektörünün ABD’nin çelik ithalatına getirdiği ek
vergileri kınadığını söyleyerek, söz konusu vergilerin AB’nin ihracatının %16’sını oluşturan
ABD piyasasında önemli bir pazar payı kaybına yol açacağı yönündeki endişelerini dile
getirdi.
Van Poelvoorde, ABD’nin söz konusu vergilerle birlikte, AB’nin ABD’ye ihracatının %37
azalmasını tahmin ettiğini, ancak vergilerin gerçek etkisinin ABD’nin tahmininden daha
büyük olacağını söyledi.
Uluslararası ticarette esas problem olan küresel fazla kapasitenin ele alınması için ABD’yle
görüşmelerin devam etmesi gerektiğini belirten Van Poelvoorde, teşvikli üretim yapan
ülkelerle toplu şekilde mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, tek taraflı tedbirlerin
çözüm olmadığını ifade etti.
EUROFER başkanı son olarak AB’nin acilen koruyucu vergileri uygulaması gerektiğini,
gecikmenin uzaması halinde Avrupa çelik sektörünün uğradığı zararın da daha büyük
olacağını belirtti.
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Türkiye ABD’li bazı şirketlere yönelik antidamping soruşturması
başlatmayı planlıyor
SteelOrbis

Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan habere göre, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,
ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ilave gümrük vergilerine karşı bazı tedbirler
aldıklarını söyleyerek, ABD’li büyük şirketlerin devletten büyük teşvikler alarak haksız
rekabet yarattıklarını bildiklerini ve bu şirketlere karşı antidamping vergisi soruşturmalarını
başlatmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Zeybekci, yakında söz konusu şirketlerin
ve ürünlerin hangileri olduğunu kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.
Bununla birlikte, ABD'nin 232. Madde vergilerine karşılık olarak ABD'den ithal soya, pamuk,
badem, ceviz ve çeltik gibi ürünlere karşı tedbir uygulamak için başlattıkları sürecin devam
ettiğini belirten Zeybekci, Amerikan ürünlerine karşı bu yöndeki önlemlerin genişleyerek
devam edeceğini bildirdi.

MMK Trading House 2018 yılında Rusya'da çelik tüketiminin artmasını
bekliyor
SteelOrbis

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), 2017 yılında ticaret şirketi
olan MMK Trading House’un yerel haddelenmiş çelik satışının 1,2 milyon mt’un üzerine
çıktığını, bu satışlardan elde edilen gelirin ise 46 milyar RUB seviyesinde kaydedildiğini
açıkladı.
Rus Metal ve Çelik Tedarikçileri Birliği'nin (RUMSS) yıllık konferansında konuşma yapan
MMK Trading House direktörü Denis Lyadov, Rusya'da haddelenmiş çelik tüketiminin bu
sene ise %3-3,5 civarında artmasını beklediğini belirtti. Lyadov, bu artışın ise özellikle
otomotiv ve makine sektörlerinde beklendiğini ifade etti.

ABD'li hat borusu üreticileri boru hattı projeleri için gereken ihtiyacı
karşılayabileceklerini öne sürdü
SteelOrbis

ABD’li büyük çaplı hat borusu üreticilerinin yerel birliği olan Amerikan Hat
Borusu Üreticileri Birliği (ALPPA), ABD’li boru hattı geliştiricilerinin projelerine
yurt içinde büyük çaplı kaynaklı boru (LDWP) tedarik edemediklerine ilişkin
iddialara karşı çıktı. Yapılan basın açıklamasında, Başkan Trump’ın ithal çelik
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ürünlere uyguladığı 232. Madde vergilerinin ABD’deki boru hattı projelerini
maliyet nedeniyle tehlikeye atmadığı belirtildi. ALPPA sübvansiyonlu ve düşük
fiyatlarla yapılan büyük çaplı kaynaklı boru ithalatının sektöre zarar vermesi
nedeniyle, çelik ithalatına uygulanan 232. Madde vergilerinden muaf olma
konusunda boru hattı işletmecilerine karşı çıktığını açıklamıştı.
Tedarik açısından bakıldığında, ülkenin büyük çaplı kaynaklı boru
endüstrisinin şimdilerde %40’ın altında kapasite kullanım oranıyla faaliyet
gösterdiği ve fırsat verilmesi halinde işletmecilere boru hattı “tedarik
edebilecek güçte, hazır ve istekli” olduğu bildirildi. ALPPA’ya ticaret
danışmanlığı yapan Tim Brightbill, “ABD’li üreticiler boru hattı projeleri için
talep edilen neredeyse her şeyi yapabilir ve bunu da yerel çelik kullanarak
yapıyorlar” dedi ve ABD Eyaletlerarası Ulusal Gaz Birliği (INGAA) ve Petrol
Boru Hattı Birliği (AOPL) gibi sanayi topluluklarının yaptığı şikayetlerin bir
temele dayanmadığını belirtti.
Boru hattı projelerini tehlikeye sokan maliyetleri de ele alan Brightbill, boru
maliyetinin boru hattı projesinin toplam maliyetinin yalnızca %20’sini
oluşturduğunu hatırlattı ve “İşletmeciler ithal ürünleri almaktan vazgeçmedi ve
ABD’li büyük çaplı kaynaklı boru üreticilerine gelen fiyat teklifleri 232 Madde
vergilerine rağmen azalmaya devam ediyor” diye belirtti.
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