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ABD Hat Borusu Piyasasında Fiyatlar Değişmedi.
ABD Yerel Sıcak Sac Piyasasında Fiyatları Daha da Düştü.
İç Piyasa Talebindeki Daralma Türkiye Kaynaklı Boru Piyasasını Zorlamaya Devam Ediyor.
Türkiye’ye Verilen Yassı Mamul Tekiflerinde Fiyatlar Değişmedi.
ABD’NİN Perol ve Doğalgaz Borusu İhracatı Eylül Ayında %59,9 Arttı.
Türkiye’nin Sıcak Rulo İthalatı Ocak-Eylül döneminde %8 düştü.
ABD’nin Dört Ülkeden Sıcak Sac İthalatına Yönelik Antidamping Vergisi Geçici Marjlarını
Açıkladı.
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ABD Yerel Hat Borusu Piyasasında Fiyatlar Değişmedi
Steelorbis
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD yerel hat borusu piyasasında kayda değer bir
değişiklik gözlenmedi ve fiyatlar ile siparişler aynı seviyelerde kaldı.
Böylelikle, ABD iç piyasasında gerçekleşen bağlantılarda API X-52 hat borusu spot fiyat
aralığı 1.411-1.477$/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya devam etti. Ülkede Meksika
çıkışlı hat borusu fiyatları ise, 232. Madde vergileri dahil, 1.433$/mt FOB Teksas
seviyesinde yer almayı sürdürüyor.
Geçtiğimiz hafta servis merkezlerinin stoklarında bulundurdukları hat borusu için verdikleri
fiyatlar oldukça esnekti. Satış müdürlerinin ülkenin bazı bölgelerinde yıl sonu vergisinden
kaçınmak için stoklarını eritmeye çalıştıkları gözlendi.

ABD’de Yerli Sıcak Sac Fiyatları Daha Da Düştü
Steelorbis
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, ABD yerel sıcak sac piyasasında gerçekleşen
bağlantılarda spot fiyatlar SteelOrbis’in geçtiğimiz hafta yayınladığı analizde belirttiği
sebeplerden dolayı üst sınırdan 22$/mt daha düştü.
Bu sebepler; ülkede kapasite kullanım oranlarının son bir kaç aydır oldukça artması, eylül
ayında sıcak sac ithalatının önceki yılın eylül ayındaki 155.890 mt seviyesinden 225.128
mt’a yükselmesi ve 2017 yılının eylül ayında 96.738 mt olan sıcak sac ihracatının bu yılın
eylül ayında 32.187 mt olarak kaydedilmesi olarak sıralanıyor.
232. Madde vergileri ABD iç piyasa fiyatlarının güçlenmesinde rol oynasa da, global
kapasite fazlası sorununu gidermeye yardımcı olmadı. Diğer ülkelerin misilleme niteliğinde
vergiler uygulamaları ABD’nin çelik ihracatına zarar verdi ve ABD iç piyasasındaki çelik
bulunabilirliğini artırdı. Tüm bunlar ABD iç piyasa fiyatlarına etki etti.
Yine de ABD iç piyasa sıcak sac fiyatlarının 2017 yılının aynı dönemindeki 661-683$/mt
fabrika çıkışı aralığından halen çok daha yüksek olduğu ve 871-893$/mt fabrika çıkışı
aralığında seyrettiği gözleniyor.
İthal tekliflere bakıldığında, ABD iç piyasasında Güney Kore ve Mısır’dan ithal sıcak sac
fiyatlarının ABD Körfez limanlarında teslim yaklaşık 816$/mt DDP seviyesinde olduğu,
Meksika çıkışlı sıcak sac fiyatlarının da değişmediği ve 816-838$/mt FOB Teksas
seviyesinde yer aldığı aktarılıyor.
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İç Piyasa Talebindeki Daralma Türkiye Kaynaklı Boru Piyasasını
Zorlamaya Devam Ediyor
Steelorbis
Türk kaynaklı boru üreticilerinin EN10219 standardına uygun S235 kalite sıcak sacdan
üretilmiş, 2-4 mm et kalınlığına sahip ERW boru ve kutu profil için iç piyasaya verdikleri fiyat
teklifleri, durgun talep nedeniyle 20$/mt gerileyerek 580-620$/mt fabrika çıkışı aralığında
yer almaya başladı. Büyük tonajlı siparişlerde bazı kaynaklı boru üreticilerinin daha fazla
indirim yapabileceklerini teklif ettikleri ancak iç piyasada alımların çok yavaşladığı, yaklaşan
yıl sonu nedeniyle de alıcıların ellerinde stok tutmak istemedikleri belirtiliyor. Sıcak sac
fiyatlarındaki düşüş trendinin sona ermemesi ve global piyasalarda rekabetin artmasıyla
birlikte fiyatlarda dip seviyenin ne olacağına dair iç piyasada da net bir kanının olmaması
kaynaklı boru fiyatları üzerindeki baskının da devam etmesine neden oluyor. Ayrıca, bugün
açıklanan verilere göre Türkiye’de sanayi üretiminin eylül ayında %2,7 oranında daraldığı,
kurdaki dalgalanma ve artan girdi maliyetleri nedeniyle imalat sanayinin belirgin bir şekilde
yavaşladığı görülüyor. Son çeyrekte de sanayi üretiminin ekonomideki yavaşlamaya paralel
olarak azalmaya devam edeceği ve iç talepteki daralmanın süreceği düşünülüyor.

Türkiye’ye Verilen Yassı Mamul Tekliflerinde Fiyatlar Değişmedi
Steelorbis
Geçtiğimiz bir haftalık dönemde Türkiye yassı mamul ithalat piyasasında talep, yaklaşan yıl
sonu ve ekonomik görünümün olumsuz devam etmesinin etkisiyle zayıf seyrini sürdürdü.
Türk alıcıların özellikle Uzak Doğu pazarlarında yaşanan BDT-Çin rekabeti nedeniyle global
pazarlarda yassı mamul fiyatlarının daha fazla düşeceği beklentisi sonucu alımlarını
erteleyerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturdukları gözleniyor. Piyasa kaynakları kısa vadede
Türk alıcıların ihtiyaçları dahilinde alımlarına devam edeceklerini ve fiyatlar üzerindeki
baskının süreceğini düşünüyor.
Geçtiğimiz bir haftalık dönemde BDT’den Türkiye’ye verilen yassı mamul tekliflerinde
fiyatlar değişmeyerek sıcak saclar için 500-530$/mt CFR, soğuk saclar için ise 610-630$/mt
CFR aralığında yer almaya devam etti.Ancak piyasa kaynakları kısa vadede fiyatların baskı
nedeniyle bir miktar gevşemesini bekliyor.
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ABD’nin Petrol Ve Doğal Gaz Borusu İhracatı Eylül Ayında %59,9 Arttı
Steelorbis
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bu yılın eylül ayında ABD’nin petrol ve doğal gaz
borusu ihracatı, ağustos ayına kıyasla %59,9 artışla ve geçen yıl eylül ayına kıyasla %26,9
düşüşle 17.684 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, ağustos ayında kaydedilen
24,2 milyon $ ve önceki yıl eylül ayında kaydedilen 48,2 milyon $’a kıyasla 42,8 milyon $
oldu.
Eylül ayında ABD, en fazla doğal gaz ve petrol borusunu, ağustos ayında kaydedilen 4.379
mt ve 2017 yılı eylül ayında kaydedilen 17.899 mt’a kıyasla, 8.082 mt’la Kanada’ya ihraç
etti. Kanada’yı, 1.864 mt’la Meksika takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri
miktarda doğal gaz ve petrol borusu ihraç ettiği başka ülke olmadı.

Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı ocak-eylül döneminde %8 düştü
Steelorbis
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yıl eylül ayında Türkiye'nin
sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %12,4, ağustos ayına göre ise %62,9 azalarak 327.203
mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %7,7, aylık ise %65 artışla 199,9 milyon $ seviyesinde
kaydedildi.
Yılın ilk dokuz ayında, Türkiye'nin sıcak rulo ithalatı yıllık %8,06 düşüşle 2,86 milyon mt
olurken, bu ithalatın değeri yıllık %12,11 artışla 1,73 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke ise
yıllık %26,06 düşüşle 1.293.156 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 413.702
mt sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin ocak-eylül döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca
ülkeler şunlardır:
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Ülke

Miktar (mt)
Yıllık
Ocak-eylül Ocak-eylül
Eylül
değişim
2018
2017
2018
(%)

Rusya

Eylül
2017

Yıllık
değişim
(%)

1.293.156

17.070.216

-92,42 144.892 154.217

-6,05

Ukrayna

413.702

201.371

105,44 54.725 25.635

113,48

Fransa

246.528

344.401

-28,42 25.476 64.450

-60,47

Brezilya

168.064

220.398

-23,75 22.818 27.955

-18,38

Hollanda

134.141

76.808

74,64

-24,87

Almanya

114.033

19.167

494,94

Hindistan

88.242

23.536

274,92 39.658

22.832 30.388
-

1.256

-

-

-

ABD Dört Ülkeden Sıcak Sac İthalatına Yönelik Antidamping Vergisi
Geçici Marjlarını Açıkladı
Steelorbis
ABD Ticaret Bakanlığı, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Türkiye’den sıcak sac
ithalatına yönelik antidamping vergisi idari soruşturmasının ön sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık soruşturmasında, Türk ihracatçıların normal değerde satış yaptıkları ya da
soruşturma döneminde ABD’ye gönderim yapmadıkları tespit edildiği için, Türk ihracatçılara
yönelik damping marjı sıfır olarak belirlendi. Avustralya ise, soruşturma süresince bilgi
vermeyerek iş birliği yapmayı reddettiği için en yüksek marja tabi oldu.
Geçici marjlar Güney Kore için %3,95-7,67 aralığında, Japonya için %0,54-7,64 aralığında
ve Avustralya için %99,2 olarak belirlendi.
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