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ABD’de İthal Sıcak Sac Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor
(Steelorbis )
13 Temmuz tarihinde sona eren haftada, ABD iç piyasasında Güney Kore, Türkiye, Mısır ve
Almanya’dan ithal sıcak sac teklifleri ABD Körfez limanlarında teslim 849-860$/mt DDP
aralığında yer alıyordu. Geçtiğimiz hafta ise, söz konusu fiyatlar 22$/mt geriledi.
Piyasa kaynakları, bu fiyat düşüşüne Güney Kore’nin öncülük ettiğini belirterek, Güney
Koreli üreticilerin vergilere değil kotalara tabi olduklarını ve bu yüzden satabildikleri kadar
satmaya çalıştıklarını, böylelikle global piyasada sıcak sacın hangi fiyatlardan satıldığını
göz önüne alarak ABD’ye 827$/mt seviyesinden teklif verdiklerini ve satışlarının da iyi
gittiğini ifade etti.
Fakat ABD iç piyasasında yerli sıcak sac fiyatlarının halen 970-1.014$/mt fabrika çıkışı
aralığında yer aldığı göz önüne alındığında, ithal alımlar limanlara ulaşmaya başladığında iç
piyasa fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşacağına dair endişelerin arttığı belirtiliyor.
Başka bir piyasa kaynağı, piyasada yılın sonunda ne olup olmayacağına etki eden bir sürü
faktör olduğunu belirterek, bir öngörüde bulunmanın zor olduğunu söyledi. Her şey olduğu
gibi kalırsa, yerli sıcak sac fiyatlarının 110$/mt düşebileceğini, fakat kongre 232. Madde
vergilerinin geri çekilmesini sağlarsa, bu sene fiyatlarda gözlenen tüm artış boşa gideceğini
ifade etti.

ABD Yerel Hat Borusu Piyasasında Fiyatlar Gücünü Koruyor
(Steelorbis )
Geçtiğimiz hafta ABD yerel API X-52 hat borusu piyasasında fiyatlar son yılların en yüksek
seviyelerinde, 1.543-1.598$/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya devam etti.

Cuma gününü ortasında, Brent petrol fiyatları varil başına 73,03$ seviyesinde, ABD Batı
Teksas petrolü fiyatları ise varil başına 69,46$ seviyesinde yer aldı. Donald Trump’ın ABD
Merkez Bankası’nın faiz artırma kararını eleştirmesi doların güç kaybetmesine neden oldu
ve bazılarına göre bu durum petrol fiyatlarının daha da yükselmesinin önüne geçti.

Başka bir piyasa kaynakları ise, global piyasalarda devam eden ticaret savaşlarının artan
petrol fiyatlarını nasıl etkileyeceğini sorguluyor. Bazıları kısa vadede ticaret savaşlarının
sebep olduğu endişelerin petrol fiyatlarının daha da yükselmesinin önüne geçeceğini
düşünüyor. Mevcut petrol fiyatlarının enerji borusu alan ve satanlar için iyi seviyelerde
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olduğu ve petrol fiyatlarının gücünü korumasının enerji borusu talebini de sabit tuttuğunu
belirtiyor.

Ayrıca, Amerika Uluslararası Çelik Enstitüsü (AIIS) ve bağlı iki şirketi 232. Madde
vergilerinin geri çekilmesi için mahkemeye başvurdu. Enstitünün vergileri kaldırtmakta
başarılı olması durumunda, Kore’den ithal API X52 hat borusu tedarikine yönelik endişeler
de ortadan kalkacak. ABD piyasasına Kore’den ithal hat borusunun tekrar girmesi de spot
piyasada yerli hat borusu fiyatlarını baskılayacak.

Türkiye’de İthal Yassı Mamul Fiyatları Değişmedi
( Steelorbis )
Geçtiğimiz bir haftalık dönemde Türkiye’de ithal yassı mamul talebi zayıf seyrine devam
etti. Stokları iyi durumda olan Türk alıcıların alıma geçmek konusunda aceleci
davranmayarak global piyasaları izledikleri gözleniyor. Piyasa kaynakları kısa vadede yaz
döneminin de etkisiyle talepte bir canlanma beklenmediğini ifade ediyorlar.
Bu tablo neticesinde, geçtiğimiz bir haftalık dönemde BDT’den Türkiye’ye verilen yassı
mamul tekliflerinde fiyatlar değişmedi ve fiyatlar sıcak saclar için 580-610$/mt CFR, soğuk
sac tekliflerinde ise 625-650$/mt CFR Türkiye seviyesinde seyrine devam ediyor.

Türkiye Yerel Kaynaklı Boru Piyasasında Bir Süredir Ertelenen Alımların
Gerçekleşeceği Düşünülüyor
( Steelorbis )
Geçtiğimiz bir haftalık süre zarfında Türkiye yerel kaynaklı boru piyasasında fiyatlar yatay
seyretmeye devam etti ve üreticilerin EN10219 standardına uygun S235 kalite sıcak sacdan
üretilmiş, 2-4 mm et kalınlığına sahip ERW boru ve kutu profil fiyatları 640-680$/mt fabrika
çıkışı aralığını korudu. Alıcıların ise yalnızca ihtiyaç dahilinde alım yaptığı görüldü.
Bir süredir beklemede olan Türk kaynaklı boru üreticileri, AB’nin bu haftanın ortasında
açıklanan koruyucu vergi soruşturmasına yönelik kararını yakından takip etti. AB’nin sonraki
200 iş günü boyunca yapılacak kaynaklı boru ithalatı için belirlediği kota, bu yılın ilk beş
ayında ihracatının %65’ini AB’ye gerçekleştiren Türk üreticiler tarafından düşük bulundu.
İhracat hacminin daralması durumunda iç piyasada arz fazlası oluşacak olması ve buna
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bağlı olarak iç piyasa fiyatlarının baskılanması ihtimali, Türk kaynaklı boru ihracatçıları
kadar iç piyasa satışlarına odaklı üreticileri de endişelendirdi.
Diğer yandan, söz konusu ihtimallerin daha uzun vadeli olduğu aktarılırken, AB’nin çelik
ithalatında uygulayacağı kotaya dair kararın netleşmesiyle birlikte kısa vadede Türkiye iç
piyasasında bir süredir ertelenen kaynaklı boru alımlarının bir miktar hızlanması bekleniyor.

Trump AB Ve ABD’nin Ticari Önlemleri Karşılıklı Kaldırmasını Önerdi
( Steelorbis )
25 Temmuz Çarşamba günü Beyaz Saray ve Avrupa Komisyonu başkanı Jean-Claude
Juncker ile AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmström arasında gerçekleşecek görüşme
öncesinde, ABD başkanı Donald Trump, ABD ve AB’nin karşılıklı olarak bütün vergi, bariyer
ve teşvikleri kaldırması gerektiğini söyledi.

Trump attığı tweet’te “Hem ABD hem de AB tüm vergi, bariyer ve teşvikleri kaldırsın! İşte o
zaman serbest piyasa ve serbest ticaret olur! Umarım bunu yaparlar, biz hazırız ama
onların da yapacağını sanmıyorum” dedi.

Juncker Alman televizyon kanalı ZDF’ye verdiği röportajda “Ticaret savaşını önlemenin
yollarını aramak ve anlatmak için geldik” diyerek eğer görüşmeler sonuç vermezse AB’nin
“hemen” misilleme yapmaya hazır olduğunu ekledi.

AB Çelik Boru Üretiminin 2018 Ve 2019 Yılında Hafifçe Artması Bekleniyor
( Steelorbis )
Avrupa Çelik Üreticileri Birliği'nin (EUROFER) Avrupa Ekonomik ve Çelik Piyasası
Görünümü 2018-2019/2018 Üçüncü Çeyrek Raporu'na göre, AB çelik boru üretimi bu yılın
ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %0,1 düşüş gösterdi. Üretimdeki artış,
2017 yılında AB’li imalatçıların sipariş defterlerini destekleyen boru hattı projelerinin bitmesi
sebebiyle durma noktasına geldi. AB çelik boru üretiminin ikinci çeyrekte ise yıllık %2,2
düşmesi bekleniyor.

5

EUROFER raporuna göre, uluslararası boru hattı projelerinden gelen talep artışının
yokluğunda, AB çelik boru sektöründeki üretim faaliyeti diğer çelik boru segmentlerindeki
talebe bağlı olmaya başladı.
2018 ve 2019 yıllarında AB’de çelik boru üretiminin hafifçe artması bekleniyor. Buna göre,
AB çelik boru üretiminin bu sene yıllık %0,7, 2019 yılında ise yıllık %0,5 artması bekleniyor.
Kanada Türkiye Ve Üç Ülkeden İthal Kaynaklı Boruya Antidamping Soruşturması
Başlattı
(Steelorbis )
Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Pakistan, Filipinler, Türkiye ve Vietnam’dan ithal
karbon çelikten kaynaklı boruya yönelik antidamping vergisi soruşturması başlattığını
duyurdu. CBSA’nın ön kararını 18 Ekim tarihine kadar açıklaması planlanıyor.
Söz konusu inceleme, Kanadalı çelik üreticisi Novamerican Steel Inc tarafından yapılan
başvuruya istinaden başlatıldı. Novamerican Steel, yaptığı başvuruda, söz konusu dört
ülkenin fiyatları düşürmesinin Kanada piyasasında fiyat baskısı, iş kaybı, karlılıkta azalma
ve kapasite kullanım oranlarının düşmesine neden olduğunu belirtti.
Soruşturmaya tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
7306.30.00.10, 7306.30.00.20 ve 7306.30.00.30 kodları altıda yer alıyor.

Cetveli’nde

ÇİB: Türkiye’nin İhracatı AB’nin Vergilerinden Etkilenmez
( Steelorbis )
Avrupa Birliği’nin ABD’nin getirdiği 232. Madde vergilerine karşı iç piyasasını korumak için
getirdiği geçici koruyucu önlemden Türkiye’nin AB’ye ihraç ettiği 14 ürün etkilenecek. Karar
göre, söz konusu ürünler için belirlenen kota aşıldığı takdirde daha soran yapılacak ithalat
için %25 vergi uygulanacak.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) verilerine göre bu 14 üründe Türkiye 2018 yılının ilk altı
ayında AB’ye 3,7 milyon ton ihracat gerçekleştirdi.

ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, “Önlem dahilinde de olsa Türkiye’nin AB’ye
ihracatı devam edecek. AB, 232. Madde uygulamasının yaratacağı etkinin iç pazarına karşı
tehdit oluşturacağı gerekçesiyle bu soruşturmayı başlattı. ABD’den farklı olarak AB, çelik
ithalatının tamamen durmasını istemiyor. Dolayısıyla bir kota uygulamasına gitti. Bu kota
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ürün özelinde ancak küresel olarak kondu. Türkiye’nin, konumu itibarıyla söz konusu
kotalardan olumsuz etkilenmeden ihracatını devam ettireceğini umuyoruz” dedi.

Aslan sözlerine şöyle devam etti: “AB’nin ithal çeliğe ihtiyacı var. Bunun farkında olan AB,
alımlarını kesin kota ile sınırlandırmadı, kota aşımında %25 vergi koydu. AB ile geçmişten
gelen köklü bir ticarete ve ortaklığa sahip Türkiye, çelik ürünlerinde aynı zamanda ithalatçı
konumda. Çelik ürünlerinde AB ile dış ticaret dengemize bakıldığında AB lehine bir durum
göze çarpıyor. Çelik ürünlerinde AB’den ithalatımız geçtiğimiz sene değerde 4,3 milyar
dolar gerçekleşerek aynı ürünlerde AB’ye ihracat rakamımızı geçti. AB’nin de korunma
önlemi uygulamak zorunda kalmasından çok memnun olduğunu düşünmüyorum. Ancak
232. Madde ile dünya ticaretinin dengesi bozulunca AB de önlem uygulama yoluna gitti.
232. Madde uygulaması biterse AB de koruma önlemini sonlandırır düşüncesindeyiz.”
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