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2020’ye Hızlı Bir Bakış... 

 
 

2020’den öne çıkan satır başları 
 

● Yılın ilk yarısı bitmeden, polimerler 
çoğunlukla 11 yılın en düşüğünü gördü  

● Yılın ikinci yarısında pazara arz kaygıları 
hakim oldu, fiyatlar artışa geçti  

● 2020’nin yıldızı, yıllarca düşük seyreden 
fiyatların ardından PVC oldu 

● Fiyat artışları açısından en çarpıcı ikinci 
ürün; AYPE  

● Pandemi döneminin kaybedeni PET oldu  
● Ekonomiye yansımalar: 4. çeyrek de iyi 

gidecek mi?  
● Polimer ticareti: Ciddi bir olumsuz etki 

var mı? Herkes için değil 
● 2020’nin son çeyreği: İkinci dalgaya 

rağmen önceki yıllar gibi değil 
● Petrokimya piyasalarında 2020’nin büyük 

olayları nelerdi? 
 
Çin’de ‘coronavirüs salgını’ diye bir şey dünya 
genelinde manşetlere düştüğünde takvimler 
Ocak ayını gösteriyordu. İşte o zamanlar ilk kez 
bu kelimeyi duymuştuk ve başımıza 
geleceklerden tamamen habersizdik.  
 
Yine Ocak ayının ikinci yarısında, Çin Yeni Yılı 
tatilinin hemen öncesindeki dönemde bu 
salgının tatil sonrasındaki görünümü etkileyip 
etkilemeyeceğine dair naif görüşler 
bildiriliyordu.  
 

Bu salgının bir pandemiye dönüşeceğini ve 
global pazarları 2020 yılının tamamında 
ekonomik, sosyal ve hatta siyasi olarak 
sarsacağını kim tahmin edebilirdi?  
 
Yine salgının çıkış noktası olan Çin, virüsün 
yayılmasını engellemek adına iş yerlerini 
kapanmaya ve vatandaşlarını evde tutmaya 
zorlayarak geniş çaplı karantina önlemleri alan 
ilk ülke oldu. Tabi ki, bu durum Çin’in emtia 
pazarlarına anında yansımaya başladı.  
 
Şubat ayında Çin’deki vakaların sayısı pik 
yaparken, diğer ülkeler bu yaklaşan büyük 
dalga ile nasıl başa çıkacaklarını pek bilmeden 
meraklı ve ihtiyatlı bir şekilde bu gelişmeleri 
izliyorlardı.  
 

1. Yılın ilk yarısı bitmeden, polimerler 
çoğunlukla 11 yılın en düşüğünü gördü 

 
Mart ayına gelindiğinde, artık bu salgın sadece 
Çin’in sorunu olmaktan çoktan çıkmıştı. 
Haberlerde izlediğimiz diğer tüm hikayeler artık 
önemini kaybetmiş, tüm gözler Asya’nın kalanı 
ile Avrupa’da artan coronavirüs vaka sayıları ve 
başlayan yeni salgınlara çevrilmişti.  
 
11 Mart 2020’de, Dünya Sağlık Örgütü 
coronavirüsün yayılımını pandemi olarak kabul 
etti ve bu salgını COVID-19 olarak isimlendirdi.  
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Akabinde özellikle İran, İtalya ve Güney Kore’de 
COVID-19 enfeksiyon büyüme eğrisi herkesin 
gündemindeydi.  
 
Maalesef, dünyanın geri kalanı bu global sağlık 
kriziyle mücadele etmede Çin kadar hazırlıklı ve 
çabuk davranamadı. Zira bir sonraki ay tüm 
kapanış ve karantina önlemlerine rağmen vaka 
ve ölüm sayıları, hızlı bir şekilde Çin’de bildirilen 
sayıları hızlıca ve çokça geçerek geride bıraktı.  
 
Şaşılacak bir şekilde Çin bu krizi birinci çeyreğin 
sonu itibarıyla kontrol altına almayı başardı. Aynı 
zamanda polimerler ve monomerlerin de 
aralarında bulunduğu emtia piyasaları 10 yıldan 
daha uzun sürenin en düşüklerini gördü. Ancak, 
dünyanın geri kalanı için film daha yeni 
başlıyordu.  
 
Nisan ayında pandeminin merkez üssü, ABD idi. 
Coronavirüs Çin üzerinde etkisini göstermeye 
başladığı ilk andan itibaren, petrol fiyatlarının 
varil fiyatı 60$’dan gerilemeye başladı . Yine Mart 
ayında uçuşların askıya alınması ve seyahat 
kısıtlamaları ile birlikte petrol tüketiminin 
yaşadığı düşüşe paralel olarak, fiyatlardaki düşüş 
eğilimi de hız kazanmıştı.  
 
Ancak, bunların hepsi Nisan ayındaki büyük 
haber piyasaları vurmadan önceydi. NYMEX’de 
Amerikan petrolü WTI (West Texas 
Intermediate) vadeli kontratlarındaki düşüş öyle 
hızlandı ki; 20 Nisan’da WTI kontratlarının varil 
fiyatı eksi 37$/tona kadar gerileyerek tarihi bir 
ana imza attı. Bu durum arz fazlası ve ABD’de 
fiziksel depolama alanının kalmamasından 
kaynaklanmaktaydı.  
 
Mart ve Nisan aylarında hızla artan vaka sayıları 
dünya genelinde çok sayıda ekonomiyi durmaya 
zorladıysa da, Mayıs ayında bulaşma eğrisi 
düzleşmeye ve yeniden açılma gayretleri ile 
gevşetilen yaptırımlar şekillenmeye başladı. 
 
Yeniden açılan ekonomilerin emtia piyasalarına 
yansıması da Mayıs ayı boyunca oldukça netti. 
Nitekim petrol tarihi düşük seviyelerinden 
toparlanmaya başladı. Aynı zamanda bu, 
Çin’deki polimer piyasalarını sonraki altı ay 
boyunca sürecek belirgin bir artış  eğilimine itti.  

2. Yılın ikinci yarısına arz kaygıları hakim 
oldu, fiyatlar artışa geçti 

 
Kademeli olarak dönen talep polimer 
piyasalarında umut vaat ederken, tüm dünya 
piyasalarında artış eğilimi başladığında 
takvimler Haziran ayını gösteriyordu. 
 
Haziran’da sadece iyileşen talep değil, azalan 
stoklar da global piyasalarda artışları tetikledi.  
 
Fiyatlara bakıldığında, piyasalar yılın ikinci 
yarısına artan arz kaygıları nedeniyle artış 
eğilimiyle başladıktan sonra, fiyatlar Temmuz ve 
Ağustos’ta gücünü korudu. ABD’de kasırga 
sezonu Ağustos sonunda kendini hissettirmeye 
başlayınca, arz kaygıları halihazırda sıkışık 
seyreden piyasada daha da belirgin hale geldi. 
 

3. 2020’nin yıldızı, yıllarca düşük 
seyreden fiyatların ardından PVC oldu 

 
Artış eğilimi özellikle PVC için hız kazanmaya 
başladığında Eylül ayıydı. 2020 PVC piyasaları 
için inanılmaz zamanlara tanıklık etti. Zira fors 
majör açıklamaları ve duruşlar ABD, Avrupa ve 
Asya’da piyasaları alt üst etti.  
 
Devlet teşvikleri sayesinde inşaat ve boru 
sektörlerinin dönüşü de talebi canlandırdı.  
 
Son çeyrek yaklaşırken artışlar diğer 
polimerlerde bir miktar sendelediyse de, Kasım’a 
kadar PVC piyasaları Hindistan, Türkiye, Çin ve 
Güneydoğu Asya’da mütemadiyen artarak 
neredeyse 10 yılın en yükseğine ulaştı. Zira aşırı 
sıkışıklık nedeniyle hem Asya hem de Avrupa’da 
fiyatlar 7 ay art arda yükselerek, en uzun süreli 
artış eğilimine imza attı.  
 

4. Fiyat artışları açısından en iyi ikinci 
ürün; AYPE 

 
Benzer arz kaygıları AYPE fiyatlarında da dünya 
genelinde artışları tetiklerken, artışların miktarı 
diğer PE türlerinden de oldukça fazlaydı. 
Normal şartlarda AYPE, LAYPE ve YYPE üzerinde 
bir miktar prim taşır. Ancak pandemi 
başlamadan önce üç ürün de neredeyse aynı 
seviyelerden işlem görmekteydi.   
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İki ya da üç yılın ardından, bu sıkışıklık AYPE 
fiyatlarını yeniden diğer ürünlerin üzerine taşıdı.   
 

5. Pandemi döneminin kaybedeni PET 
oldu  

 
Pandeminin neden olduğu düşüşleri telafi 
edemeyen tek ürün PET oldu. Daha ziyade, PET 
fiyatları 11 yılın en düşük seviyelerini gördükten 
sonra kısmen gevşeme eğilimli seyretti.   
 
Yılın ikinci yarısında tedarik sorunlarından çeken 
diğer polimerlerin aksine, PET fiyatlarının artışa 
geçemeyişinin ardında, global olarak arzın 
yeterli, talebinse kısıtlı olması yatıyordu.  
 

6. Ekonomiye yansımalar: 4. çeyrek de 
iyi gidecek mi? 

  
Haziran ayında karantinaların bitmesini takiben 
emtia piyasaları iyileşmeye başladıysa da, global 
ekonomiler pandemiden ilk yarıda ciddi zarar 
gördü. Bu duruma tek istisna ikinci çeyrekte 
büyümeye dönen Çin oldu. 
 
Kısıtlamaların gevşetilmesi ve ekonomilerin 
yeniden açılması üçüncü çeyrek ekonomik 
performansı üzerinde de makes buldu, zira çok 
sayıda ülke ve birlik yeniden büyümeye döndü. 
Bu durum aynı zamanda birinci ve ikinci 
çeyrekte finansal sonuçları belirgin ölçüde zarar 
gören petrokimya üreticilerinin üçüncü çeyrek 
sonuçlarını da etkiledi.  
 
Üçüncü çeyrekteki bu canlı büyümeyi takiben, 
son çeyrekteki büyümenin halen riskli olduğunu 
belirtmekte fayda var. Zira hızla artan vaka 
sayıları ve daha kısıtlı olsa da yeniden gelen 
kısıtlamalar toparlanmanın hızını kesecektir.  
 
Son çeyrekte yeniden hızlanan pandemiye 
rağmen, petrokimya şirketlerinin finansal 
sonuçları ilk yarıdaki kadar kötü olmayabilir. Zira 
türev piyasalarında fiyatlar son çeyrek süresince 
kısıtlı tedarik nedeniyle çoğunlukla artış 
eğilimini muhafaza ettiler. 
 
 
 
 
 

*Hindistan’ın mali yılı 1 Nisan’da başlar. 1, 2 ve 3.çeyrek için kullanılan 
veriler diğerleri ile uyuşması açısından sırasıyla  Ocak-Mart, 
Nisan-Haziran ve Temmuz-Eylül dönemlerini kapsamaktadır. 
 

7. Polimer ticareti: Ciddi bir olumsuz etki 
var mı? Herkes için değil 

 
Büyük ekonomilerin ilk yarıdaki daralması 
polimer ticaretini de sekteye uğrattı. Pandemi 
özellikle otomotiv, havacılık, inşaat ve tekstil 
sektörlerinde ciddi zararlara sebep olurken, aynı 
zamanda plastikler için talebi de baltaladı. Her 
ne kadar üçüncü çeyrekte gevşetilen 
kısıtlamalar bu sektörleri bir nebze toparladıysa 
da, bazı ülkeler ve birlikler 2020’nin ilk üç 
çeyreğinde toplam polimer ticaretlerinde bir 
önceki senenin aynı dönemine kıyasla düşüşü 
engelleyemedi.  
 
Avrupa Birliği’nin Şubat 2020 itibarıyla 
İngiltere’nin birlikten ayrılmasını takiben kalan 
27 üye ülkesi, polimerlerin hem ithalatında hem 
de ihracatında gözle görülür bir düşüşe sahne 
oldu. Ülke bazında ana ihracatçılardan biri olan 
Suudi Arabistan için de Global Trade Tracker’ın 
partner ülkelerden yansıttığı veri, ülkenin Ocak 
ve Eylül arasındaki ihracatlarında çarpıcı bir 
düşüş yaşadığını gösteriyor.  
 
Ancak, aynı süreçte bazı ülke ve birliklerin ithalat 
ya da ihracatlarını artırdığını da görüyoruz. ABD, 
Güney Kore, ASEAN birliği ve Hindistan ilk üç 
çeyrekte ihracatlarını yükseltmeyi başardılar. Bu 
arada, Çin ve Türkiye’nin ithalatları ise ilk üç 
çeyrekte önceki yılın aynı dönemine kıyasla 
kayda değer miktarda artarak yeni rekorlara 
ulaştı.   
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GSH Artışı 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 
ABD 5.0% -31.4% 33.1% 
Çin -10.0% 11.7% 2.7% 
Almanya -1.9% -9.8% 8.20% 
Hindistan* 0.7% -25.2% 23.1% 
İtalya -5.5% -13.0% 16.1% 
Brezilya -2.5% -9.7% Henüz yok 
Rusya -0.9% -3.2% Henüz yok 
Güney Kore -1.3% -3.2% 1.9% 
Endonezya -2.4% -4.2% 5.05% 
Türkiye -0.1% -11.0% 15.6% 
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Pandemi her ne kadar bazı sektörleri vurduysa 
da, sağlık ve hijyen sektörleri ve tabii ambalaj 
sanayisi pandemiyle mücadele amaçlı 
geliştirilen çözümlerden destekle güçlü talep 
gördü. Bu durum, büyük ölçüde poliolefinler için 
ihracatlarını ve ithalatlarını artırmayı başaran 
ülkeler ve birliklere de yansıdı.  
 

* S. Arabistan için partner ülkelerden alınan yansıtılmış veri 
kullanılmıştır (GTT) 
** Hindistan verilerinde Eylül ayı eksiktir. 

 
8. 2020’nin son çeyreği: İkinci dalgaya 

rağmen önceki yıllar gibi değil 
 
Ancak son çeyrek tüm dünya genelinde - Çin 
hariç - coronavirüste ikinci dalga kaygıları 
arasında başladı. Kasım ayında ikinci dalga 
özellikle Avrupa, Amerika, Hindistan ve Asya’nın 
bazı bölgelerinde en yoğun zamanlarından birini 
gördü.   
 
Yine de 2020’nin son çeyreği diğer yıllar gibi 
değildi. Zira süregelen arz sıkıntıları pazarları 
büyük ölçüde artış eğiliminde tutmaya devam 
etti. Beklenmedik bir dizi bakım duruşu, fiyatları 
mütemadiyen yukarı çekti. Bu sıkışıklığın 
ortasında, ana ihracatçı ülkelerin özellikle de 
ABD’nin yıl sonu stoktan çıkma faaliyetleri de 
gerçekleşmeyince, arzda beklenen o rahatlama 
gelmedi. Bu nedenle, fiyatlar üzerinde hissedilen 
belirgin hiç bir düşüş baskısı görülmedi.  

 
 
 

9. Petrokimya piyasalarında 2020’nin 
büyük olayları nelerdi? 

 
Saudi Aramco 11 Aralık 2019’da o çok beklenen 
halka arzını Suudi borsası Tadawul’da 
gerçekleştirdikten sonra, şirket Ocak 2020’de bu 
arzdan 29,4 milyar dolar değerinde rekor bir 
miktar topladığını duyurdu.  
 
Bu haberi takiben Mart ayında, Avrupa 
Komisyonu’nun Saudi Aramco’nun SABIC’ten 
%70 hisse alımını onayladığı haberi geldi. Söz 
konusu anlaşma 2019’un Mart ayında 
imzalanmıştı. Aramco’nun SABIC’teki bu 
çoğunluk hissesini satın almasına dair süreç 17 
Haziran’da tamamlandı.  
 
2020’nin ortalarında ise, İngiltere merkezli enerji 
ve petrokimya şirketi BP, yeniden yapılandırma 
planları kapsamında aralarında aromatik ve 
asetil tesisleri, teknolojileri ve lisanslarının 
bulunduğu petrokimya faaliyetlerini 5 milyar 
dolar karşılığında INEOS’a sattığını duyurdu.  
 
Polimerlerdeki yeni yatırımlara bakıldığında ise, 
COVID-19’un planları ve faaliyetleri dünya 
genelinde vurduğu görülüyor. Kasım ayında 
BASF, Hindistan Mundra’da büyük bir PDH 
tesisi, PP üretimi ve akrilik zinciri kompleksi 
geliştirmeye yönelik planlarını askıya aldıklarını 
açıkladı. Söz konusu proje, aynı zamanda 
ADNOC ve Borealis’in de dahil olduğu ortak bir 
girişimdi.  
 
Dikkat çeken önemli bir gelişme ise, Avrupa’nın 
2018’de plastik atıklarla mücadele stratejisinin 
bir neticesi olarak 2020 süresince geri dönüşüm 
faaliyetlerine son hız devam ediyor oluşuydu. 
Kıtayı daha döngüsel bir ekonomi yapmayı 
hedefleyen bu strateji, AB pazarı dahilindeki 
tüm plastik ambalajların 2030’a kadar yeniden 
kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir olmasını 
gerektiriyor.  
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İhracat (Polimerler) 1.-3. Çeyrek Toplam Yıllık Değişim 
ABD 11,862,000 8.8% 
Güney Kore 6,727,771 8.8% 
EU27 ve İngiltere 22,757,503 -7.7% 
ASEAN 13,599,474 4.0% 
Tayvan 4,060,259 -6.0% 
Suudi Arabistan 10,170,344 -12.0% 
Hindistan** 2,314,025 18.0% 
İthalat (Polimerler) 1.-3. Çeyrek Toplam Yıllık Değişim 
Çin 22,811,900 14.0% 
Türkiye 4,036,683 11.0% 
EU27 ve İngiltere 23,074,634 -12.0% 
Hindistan** 3,086,130 -19.0% 
ASEAN 7,545,467 -9.0% 

http://www.chemorbis.com/


 

Geri Dönüştürülmüş Polimerler 
Aylık Raporları 
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2020 süresince geri dönüşüm yatırımları ile ilgili Plastik 
Haberleri 

09/ 01/2020 İngiltere merkezli Vanden Recycling, 
Türkiye'de ofis açtı 

09/ 01/2020 Japon Mitsubishi, TAylandlı PET 
üreticisinden ilave hisse satın aldı 

16/ 01/2020 Nestlé’den plastik geri dönüşümüne 2 milyar 
dolarlık yatırım 

23/ 01/2020 Equipolymers’tan, yeni geri dönüştürülmüş 
PET türünde ilk üretim 

14/ 02/2020 INEOS, bir dizi yeni geri dönüştürülmüş PE 
türünü piyasaya sürecek 

17/ 02/2020 İtalyan Versalis, geri dönüşüm alanında yeni 
teknoloji geliştirecek 

20/ 02/2020 İngiliz Viridor, P&G için geri dönüştürülmüş 
YYPE sağlayacak 

26/ 02/2020 ABD’li Direct Pack, Meksikalı PET geri 
dönüşüm şirketini satın aldı 

06/ 03/2020 ABD’li Vinmar’dan, Hint geri dönüşüm 
şirketine yatırım 

10/ 03/2020 Indorama, Filipinler’de R-PET tesisi inşa 
edecek 

16/ 03/2020 Köksan, kimyasal R-PET seri üretimine 
başladı 

24/ 03/2020 Indorama, 2025 itibarıyla 50 milyar PET şişe 
dönüştürmeyi hedefliyor 

10/ 06/2020 Taylandlı Indorama, Brezilya’da PET geri 
dönüşüm tesisi satın aldı 

24/ 06/2020 Agilyx ve TechnipFMC’den geri 
dönüştürülebilir stiren için iş birliği 

14/ 07/2020 Polisan Hellas, portföyüne Polipet Eco 
serisini ekledi 

04/ 08/2020 İtalyan Versalis, %75 geri dönüştürülmüş 
plastik içeren PS üretecek 

04/ 08/2020 Indorama, Polonyalı R-PET üreticisini satın 
alacak 

05/ 08/2020 Remondis ve Morssinkhof, PET geri 
dönüşüm alanında girişim kurdu 

08/ 09/2020 INEOS ve Saica Natur’dan, geri 
dönüştürülmüş polimerlerde iş birliği 

23/ 09/2020 Borealis ve MENSHEN, ambalaj sektörü için 
ürün yelpazesi geliştirdi 

23/ 09/2020 Dow ve Luhai’den Çin’de geri dönüşüm 
alanında iş birliği 

25/ 09/2020 ITOCHU, Borealis ve Borouge'dan 
Japonya’da R-PP alanında ortaklık 

14/ 10/2020 Total ve Plastic Energy, kimyasal geri 
dönüşüm alanında iş birliği yapacak 

21/ 10/2020 Repsol ve ELIX Polymers, geri 
dönüştürülmüş stirenikler için anlaştı 

https://www.chemorbis.com/en/monthly-reports#recycled-polymers
https://www.chemorbis.com/en/monthly-reports#recycled-polymers
http://www.chemorbis.com/


 

PP 2020 Özeti 

 

 

 
PP pazarından öne çıkan satır başları 

 
● Çoğu PP fiyatı pandemi nedeniyle 11 yılın 

en düşük seviyesine indi  
● Düşüş eğilimi en fazla 3 ay sürdü  
● Tüm PP piyasaları Haziran ile yükseldi 
● Avrupa hariç tüm piyasalar pandemi 

kaynaklı kayıplarını geri aldı 
● Çin, Güneydoğu Asya ve Türkiye 

pandemi öncesi seviyelerine döndü  
 

1. Çin: PP kaybettiğinden fazlasını 
kazandı 

 
Çin PP piyasası 2020’nin ilk üç ayında 
pandemiye ilk tepki olarak toplam %25 düşüş 
kaydetti. Bu düşüşler bir önceki yılın devamı 
niteliğini taşıdı, zira fiyatlar halihazırda Mayıs 
2019’dan beri kademeli olarak düşüş eğilimi 
izliyordu.  
 
Mayıs sonuna doğru, ithal homo PP piyasası 
700$/tonun altına inerek 2008’den beri görülen 
en düşük seviyelerine geriledi. PP piyasası Nisan 
itibarıyla kayıplarını geri kazanmak üzere yukarı 
döndü.  
 
Piyasa Temmuz ayında toparlanarak pandemi 
öncesi seviyelerine döndü. Artış eğilimi 
Ağustos’ta yeniden başladı ve 

Ulusal Gün tatilinin ardından Eylül ayında hız 
kazandı.  
 
Sıkışan arz ve canlı talep, ithal homo PP 
fiyatlarını Aralık ayının başında neredeyse 3 yılın 
zirvesine taşıdı. Piyasa dibi gördüğü Mart ayının 
sonundan bu yana %57 arttı ve artış eğiliminde 
üst üste 8. aya girdi.  

ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 
 

2. Güneydoğu Asya: Sıkışık arz ön plana 
çıktı 

 
Güneydoğu Asya’da durum neredeyse Çin PP 
piyasasıyla aynıydı. Aradaki tek fark, piyasanın 
dibi gördüğü Nisan sonunda seviyelerin Çin’deki 
kadar düşük olmamasıydı. Bu nedenle, 
Güneydoğu Asya’da düşüş eğilimi Çin’e nazaran 
daha hafif hissedildi.   
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Arzın yılın ikinci yarısında da sıkışık olması 
satıcıların elini güçlendirdi. İthal piyasa Nisan 
ayında 12 yılın en düşük seviyelerini gördükten 
sonra Aralık ayı itibarıyla %47 arttı ve Mayıs 
2019’dan beri görülen en yüksek seviyelerine 
çıktı.  

 
ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 
 

3. Avrupa: Pandemi kaynaklı düşüşlerini 
telafi edemedi  

 
Kuzeybatı Avrupa ve İtalya PP piyasaları 2019’un 
2. yarısından beri süregelen düşüş eğilimini 
takiben, Ocak ayından Mart sonuna kadar %20 
daha düşüş kaydetti. Düşüşler özellikle 
pandeminin piyasaları vurduğu Nisan ve Mayıs 
aylarında hız kazandı. Piyasalar Haziran ayında 
yukarı dönmeden önce 2009’dan beri görülen 
en düşük seviyelerine indi.  
 
Ancak, PP piyasasındaki artış eğilimi diğer 
global pazarlardaki kadar güçlü olmadı. Zira 
fiyatlar Haziran ve Temmuz’da sadece toplam 
%14 arttıktan sonra, Ağustos’da stabilize oldu. 
Her ne kadar satıcılar Eylül, Ekim ve Kasım’da 
fiyatlarını artırma girişiminde bulundularsa da, 
bu zam talepleri pazarda hazmedilmedi. Daha 
ziyade, artış eğilimi maliyet cephesinden gelen 
destek yokluğu ve artan COVID-19 vakaları 
nedeniyle sendeledi.  
 
Ancak, arz kaygılarının şiddetlenmesiyle pazar 
Aralık ayında ciddi artışlara hazırlandı. Hayata 
geçmesi durumunda, bu zam talepleri pazarın 
pandemi nedeniyle yaşadığı kayıplarını telafi 
etmesine yardımcı olabilir.  
 

 
ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 
 

4. Türkiye: Artış eğilimi, düşüş 
eğiliminden uzun sürdü 

 
Türkiye’de PP piyasaları yılın ilk ayına güçlü 
başlamıştı. Şubat ayında ise Çin’in kurduğu 
düşüş baskısı belirginleşti. Çin’i takiben, Türkiye 
Nisan ayına kadar sürecek bir düşüş eğilimine 
girdi ve ortalama ithal fiyatları toplamda %25 
geriledi. Ancak, fiyatlar dip yaptıktan sonra artışa 
geçmesi için bir ay kadar daha zaman geçmesi 
gerekti.  
 
Türkiye’de PP piyasaları Nisan ayında dip 
yaptığında fiyatlar 4 yılın en düşüğündeydi. 
Halbuki diğer polimerler çoğunlukla 10 yılın en 
düşük seviyelerini görmüştü.   
 
Mayıs ayına güçlü başlayan PP piyasaları, yıl 
sonuna kadar sürecek artışlara sahne olmaya 
hazırlanıyordu. Ekim sonunda, piyasalar 
pandemi kaynaklı kayıplarını telafi etmiş ve 
hatta Kasım’da pandemi öncesindeki seviyelerin 
üzerine tırmanmıştı.  
 
Bu arada Eylül ayında Suudi Arabistan’dan arzın 
azalabileceğine dair kaygılar oluştu. Zira Suudi 
Arabistan’ın Türk mallarına uyguladığı 
gayriresmi ambargoya misilleme olarak dahilde 
işleme belgelerinin yenilenmesinde güçlükler 
bildirildi. Yıl sonuna doğru çok sayıda işleyici 
Suudi malı bağlamak konusunda tereddütlerini 
bildirir olmuştu.  
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ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 

5. Orta Doğu: Toparlanma geç geldi 

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
PP piyasaları, 2020’ye düşüş havasında başladı. 
Düşüşler, bölgede artan COVID-19 vakaları ile 
birlikte Nisan ve Mayıs aylarında hız kazandı. 
Diğer önde gelen piyasalar, Haziran’da artışa 
geçerken, Orta Doğu piyasaları, düşüş yönlü 
eğilimi takip etmeye devam etti.   

Temmuz ayında artışa geçtiklerinde de diğer 
global piyasalardaki gibi belirgin bir yükseliş 
yaşanmadı. Kasım ayına kadar, çoğunlukla stabil 
fiyatlar görüldü. BAE piyasaları, Kasım ayında 
bile belirgin bir artış görmedi. Buna karşılık, 
Suudi Arabistan piyasaları, önceki düşüşlerinin 
bir kısmını telafi eden ciddi bir artış gördü.  

 
ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 
 

6. Mısır: PP piyasası kayıplarını telafi etti 
  
Mısır’da, PP piyasası Ocak’tan Mayıs ortasına 
kadar global pazarlara paralel olarak %15 geriledi 
ve 2009’dan bu yana en düşük seviyelerini 
gördü. Bu düşüşü yıl sonuna kadar devam 
edecek bir artış eğilimi takip etti . Kasım ayında, 

fiyatlar Şubat-Mayıs arasındaki düşüşlerini telafi 
etti ve bir yılın en yükseğine ulaştı.    
 
Bu arada yurtiçi pazar genel eğilimin aksine bir 
yön izledi. Yurtiçi üreticiler Mayıs’a kadar 
fiyatlarını stabil tuttu ve Ekim ortasına kadar da 
stabil ve gevşeme yönlü fiyatlar uyguladılar. 
Yurtiçi fiyatlar Ekim ortasından yıl sonuna kadar 
ise artıştaydı. Aralık başında, yurtiçi pazar 
neredeyse 2020’ye başladığı seviyeye geri 
gelmişti. 

 
ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 
 

7. Afrika: Nijerya’da yurtiçi fiyatlar genel 
eğilimin aksine gitti  

 
Batı Afrika’da, Nijeryalı yurtiçi üreticinin liste 
fiyatları pandemiden neredeyse hiç etkilenmedi. 
Daha ziyade Temmuz’dan itibaren artışa geçti 
ve yılı Temmuz 2019’dan bu yana en yüksek 
seviyede bitirdi.  
 
İthal piyasalar ise global gelişmelere daha 
hassastı. Doğu Afrika ve Batı Afrika’daki ithal 
fiyatlar Mart, Nisan ve Mayıs’ta %17 düştü. Artışa 
ise Temmuz ve sonrasında geçebildi. Yıl sonuna 
gelindiğinde ithal fiyatlar pandemi kaynaklı 
düşüşlerini telafi etmişti.  

 
ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 
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PE 2020 Özeti

 
 
PE pazarından öne çıkan satır başları   

● PE, yılın ilk yarısı gelmeden son 11-12 yılın 
en düşüğünü gördü 

● Halihazırda son 10 yılın en düşüğündeki 
fiyatlar, beklenenden az geriledi  

● Avrupa hariç tüm bölgeler, pandemi 
düşüşlerini geri aldı  

● Arz sorunları, AYPE’ye YYPE ve AYPE 
üzerindeki primini geri kazandırdı 

● AYPE son 2-3 yılın en yükseğinde 
● LAYPE, YYPE’den daha rekabetçi 

seviyelerde 

 

1. Çin: İlk çeyrekteki kısa düşüşlerin 
ardından, PE pandemiye kafa tuttu 

Çin PE piyasaları, PP piyasaları gibi, kısa süreli 
artışları saymazsak, 2018’in ikinci yarısından beri 
düşüş eğilimindeydi. PE fiyatları, coronavirüs 
haberinin piyasalara ulaştığı Ocak ayından önce, 
son 11 yılın en düşük seviyesinden toparlanmaya 
çalışıyordu. Bu nedenle, PE piyasalarının Şubat 
ayında salgına ilk tepkisi oldukça temkinli oldu. 
Ancak düşüş eğilimi, Mart ayında ivme kazandı.  

Piyasaların dip yaptığı Mart sonunda, fiyatlar 
toplamda %25 düşmüş bulunuyordu. Bu ayrıca, 
ChemOrbis’in kaydettiği en düşük seviyeydi.   

Toparlanma, Nisan ayında başladı. Bunu, yıl 
sonuna kadar süren istikrarlı bir yükseliş takip 
etti. Fiyatların önceki düşüşlerini silmesi uzun 
sürmedi; piyasalar, Haziran ayında pandemi 
öncesi seviyelerine tekrar ulaştı.  

Üstelik, ABD’den PE ihracatının Körfez Kıyısı’nı 
peş peşe vuran kasırgalar nedeniyle ciddi şekilde 
gerilemesi ile birlikte yukarı yönlü gidişat 
Ağustos ayından sonra hız kazandı.  

Özellikle Çin’de AYPE fiyatları, Eylül ve Aralık 
ayları arasında İran’dan sevkiyatların aksaması 
nedeniyle, LAYPE ve YYPE üzerinde ciddi bir 
prim kazandı. Aradaki fark, 250$/tona kadar 
ulaştı.   

İthal AYPE fiyatları, yılın sonu yaklaşırken son üç 
yılın en yüksek seviyesine tırmandı. YYPE ve 
LAYPE fiyatları da Aralık başında son 15 ayın en 
yükseğine ulaştı. Önceki yılların aksine, yıl sonu 
stok eritme faaliyetlerinin bir parçası olarak 
piyasalara akın etmesi beklenen Amerikan PE, 
son çeyrekteki sıkışıklığı rahatlatamadı. Bunun 
yerine piyasa, sıkışık ithal arz ve yükselen navlun 
ücretleri nedeniyle, Aralık ayında ilave artış 
gördü. 
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ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 

2. Güneydoğu Asya: Çin’in izinde 

Güneydoğu Asya PE piyasalarındaki eğilim, Çin’e 
oldukça benzerdi. Ancak, yılın ilk yarısındaki 
düşüş miktarı, Çin kadar  belirgin değildi. 
Özellikle AYPE fiyatları, %10 seviyesinde görece 
ufak bir düşüş kaydetti. Söz konusu gerileme, 
AYPE için global piyasalarda kaydedilen en ufak 
düşüş miktarı oldu. 

Yukarı yönlü eğilim de Çin piyasasına paralel 
seyretti. Fiyatlar, Aralık’ta YYPE ve LAYPE için 
son 15 ayın en yükseğine yaklaşırken, AYPE de 
yaklaşık son iki yılın zirvesini gördü.   

AYPE ve diğer PE türleri arasındaki fark da 
malsızlık nedeniyle belirgin bir biçimde açıldı. 
Güneydoğu Asya’da ithal AYPE fiyatları, Kasım 
ortasında, YYPE ve LAYPE fiyatlarının yaklaşık 
200$/ton üzerinde  yer aldı. Bu, 2011’den bu yana 
görülen en yüksek farka işaret ediyor.  

 
ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 

3. Avrupa: AYPE, iki yılın ardından 
yeniden prim kazandı 

Nisan ayında Çin, dip yaptıktan hemen sonra 
yükselişe geçmişti. Ancak Avrupa’da düşüş 
eğilimi daha yeni başlıyordu. 

Bu eğilim, 2019’un ikinci yarısında başlayan 
düşüş yönlü havanın devamı niteliğindeydi ve 
Haziran 2020 tarihine kadar sürdü. Yurtiçi 
fiyatlar, üç ay içerisinde %18-19 düşerek son 11 
yılın en düşük seviyesine geriledi.  

Diğer önemli pazarların aksine, YYPE ve LAYPE 
fiyatları, Haziran’dan Eylül'e kadar olan üç aylık 
dönemde, önceki düşüşlerini geri alamadı. 

Fiyatlar, bir miktar artış görse de, üçüncü ve 
dördüncü çeyrekte pandemi öncesi seviyelere 
ulaşamadı.  

Ancak AYPE, istisna oluşturdu. Bu tür için azalan 
arz, Mart ve Haziran arasındaki düşüşleri 
durdurdu ve fiyatları, yılın geri kalanında daha 
yüksek seviyelere çıkardı. Böylece AYPE, 
kayıplarını tümüyle geri alan tek PE türü oldu. 
Üstelik, AYPE fiyatları, 2018’den beri ilk defa 
YYPE ve LAYPE üzerinde prim kazandı. AYPE, 
bunun öncesinde, YYPE ve LAYPE ile başa baş 
seviyelerde ve hatta onların altında 
seyrediyordu.  

  
ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 
 

4. Türkiye: 11 yılın en düşüğünden 2 yılın 
en yükseğine 

Türkiye, 2020’ye artış havasıyla başlasa da yukarı 
yönlü eğilim, Asya piyasalarının salgının baş 
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gösterdiği Şubat ayında düşüşe geçmesi ile 
birlikte kısa sürdü. İthal YYPE ve LAYPE fiyatları, 
yaklaşık %25 gerilerken; AYPE fiyatlarındaki 
düşüş %20 seviyesinde gerçekleşti.   

Fiyatlar, piyasaların dip yaptığı Mayıs ayı başında, 
2009’dan bu yana kaydedilen en düşük 
seviyelerindeydi. Bu seviyeleri, ufak iniş-çıkışlara 
rağmen büyük ölçüde devam edecek olan bir 
artış eğilimi izledi. .  

Kasım ayının sonunda, ithal AYPE fiyatları son iki 
yılın en yükseğine ulaşırken; YYPE ve LAYPE de 
son 15 ayın en yükseğine çıktı. Benzer bir durum, 
Çin’de de görülmüştü.   

AYPE fiyatları, global sıkışıklığa paralel olarak, 
diğer PE türleri üzerinde de prim kazandı. Ancak 
bu prim, en yüksek seviyesine ulaştığında dahi 
ortalamada 200$/tonun biraz altında seyretti ve 
Çin’de AYPE’nin sahip olduğu prime ulaşamadı.  

Suudi Arabistan’ın Türk mallarına uyguladığı 
gayriresmi ambargonun yankıları ilk olarak 
Eylül’de duyuldu. Türkiye’deki bazı işleyiciler, bu 
durumun bir yansıması olarak, dahilde işleme 
belgeleriyle Suudi Arabistan’dan hammadde 
çekmekte sorun yaşadıklarını bildirdi. Bu durum, 
Suudi Arabistan’dan malların azalacağına dair 
endişe yarattı. Bunu, Türkiye’nin Ekim sonunda 
AYPE üzerinde başlattığı damping soruşması 
takip etti.   

 
ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 
 

5. Orta Doğu: Daha az düştü, daha çabuk 
toparlandı 

 
Suudi Arabistan pandeminin etkisiyle Nisan ve 
Mayıs’ta %9-11 gibi nispeten daha ufak bir düşüş 

kaydetti. Bunun ardında fiyatların 2018’in ikinci 
yarısından bu yana kademeli olarak düşüyor 
oluşu yatıyordu. Mayıs sonunda dibe 
varıldığında, fiyatlar ChemOrbis kayıtlarına göre 
tüm zamanların en düşük seviyesindeydi.  
 
Fiyatların kayıplarını telafi etmesi de uzun 
sürmedi. YYPE ve LAYPE yılı bitirdiklerinde 15 
ayın en yükseğine yakındı.  
 
AYPE’de ise, artışlar çok daha keskindi. Fiyatlar 
Nisan’da dip yaptıktan sonra Aralık ayına kadar 
toplam %35 arttı ve 2 yılın en yükseğine ulaştı. 
Diğer global pazarlara benzer şekilde, AYPE 
fiyatları üç yıl aradan sonra diğer ürünlerin 
üzerine yükseldi ve aradaki fark 200$/tona kadar 
ulaştı.  
 
BAE pazarı da çok benzer bir resim çizdi. AYPE 
pandemi sürecinde diğer pazarlara kıyasla çok 
daha ufak bir artış kaydetti.  

 
ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 

6. Mısır: Çin’in gölgesinde 

Mısır’da ithal piyasa, 2020 boyunca global eğilimi 
takip etti. Düşüş eğilimi, Şubat ayında başladı 
ancak Mart ve Nisan aylarında hız kazandı. 
Piyasa, dip yaptığında ithal fiyatlar son 11 yılın en 
düşük seviyelerindeydi.  

Piyasa, yılın geri kalanında önceki düşüşlerini 
geri alırken; AYPE diğer türlere kıyasla daha 
belirgin bir artış gördü. AYPE fiyatları, diğer 
global piyasalarda da olduğu gibi, iki yılın 
ardından primini geri kazandı. 
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ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 

7. Afrika: Büyük artışlar, Nijerya pazarını 
3 yılın en yükseğine taşıdı  

Nijerya’da yurtiçi piyasa, ChemOrbis verilerine 
göre halihazırda düşük seviyelerde yer 
aldığından, fiyatların pandemi kaynaklı 
gerilemeye tepkisi sınırlı oldu. Global piyasalar, 
yılın ikinci yarısında artışa geçerken, Nijeryalı 
yurtiçi üretici ELEME, Ağustos ayı itibarıyla 
tekliflerini belirgin oranda artırdı. Dip seviyenin 
ardından %55’lik bir zam görüldü ve piyasa yılı 
neredeyse  son üç yılın en yüksek seviyesinde 
tamamlamaya hazırlandı. 

Bu arada, Güney Afrika ve Doğu Afrika’da ithal 
piyasalar, global gelişmelere daha duyarlıydı. 
Piyasalar, global düşüş eğilimi boyunca hafif 
gerilerken, yılın ikinci yarısında önceki 
düşüşlerini geri aldı. Benzer şekilde, AYPE 
fiyatları, bu süreçte ciddi artışlar kaydetti.  

ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 
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2020 süresince LDPE Üretim Haberleri Listesi 

18/ 11/2020 SICAK GELİŞME: INEOS, Köln’den AYPE 
tedarikinde fors majör ilan etti 

12/ 11/2020 LyondellBasell, Fransa’daki AYPE tesisini 
devreye aldı 

04/ 11/2020 SICAK GELİŞME: SABIC, İngiltere’de AYPE 
fors majörü ilan etti 

23/ 10/2020 Taylandlı PTT, AYPE tesisini bakımın 
ardından devreye aldı 

23/ 10/2020 Sasol, kasırganın ardından Louisiana’daki 
bazı tesislerini devreye aldı 

15/ 10/2020 İran’dan arz sınırlı; Çin’de AYPE, LAYPE ve 
YYPE’den daha keskin artış gördü 

09/ 10/2020 ABD’de Delta Kasırgası Louisiana’ya yaklaştı, 
bazı tesisler durduruldu 

07/ 10/2020 LyondellBasell’in Fransa’daki AYPE tesisinde 
üretim sorunu bildirildi 

18/ 09/2020 Taylandlı PTT’nin AYPE duruşu bu hafta sonu 
başlıyor 

10/ 09/2020 ABD’li Westlake, Louisiana’da üretime Eylül 
sonunda dönecek 

08/ 09/2020 ABD’de tesis güncellemesi: Teksas üretime 
döndü,Louisiana’da kesinti sürüyor 

02/ 09/2020 SICAK GELİŞME: Westlake ve Chevron, 
ABD’den PE tedarikinde FM ilan etti 

01/ 09/2020 SICAK GELİŞME: Sasol, ABD’den PE 
tedarikinde fors majör ilan etti 

27/ 08/2020 Laura Kasırgası Meksika Körfezi’ni vurdu, 
yeni tesis duruşları geldi 

26/ 08/2020 ABD’de, Laura Kasırgası öncesi durdurulan 
petrokimya ve rafineri sayısı artıyor 

04/ 06/2020 Türkiye’de oyuncular: AYPE tedariki sıkışık 

12/ 05/2020 Borealis’in İsveç’teki krakerinde fors majör 
ilan ettiği bildirildi 

11/ 05/2020 Formosa, ABD’de yeni AYPE tesisinin 
faaliyete geçişini tekrar erteledi 

14/ 04/2020 Çin’in PP ve PE piyasaları, tesis duruşlarından 
destek görüyor 

03/ 04/2020 İran’dan Türkiye’ye vagonla polimer sevkiyatı 
yapılmaya başladı 

06/ 03/2020 Taylandlı PTTGC’’nin AYPE tesisinde üretim 
kesintisi 

http://www.chemorbis.com/


 

PVC 2020 Özeti

 
 

PVC pazarından öne çıkan satır başları  
 

● Fiyatların halihazırda düşük olması aşağı 
yönlü eğilimi  sınırladı  

● Global PVC piyasaları Nisan veya Mayıs 
ayında dibi gördü  

● Artış eğilimi artan arz endişeleriyle 
Ağustos sonrası hız kazandı  

● Arz endişeleri 4. çeyrekte arttı  
● Avrupa hariç tüm pazarlar 10 yılın en 

yükseğine yaklaştı  
● Avrupa’daki zamlar nispeten hafif kaldı  
● Global piyasalar Aralık’ta üst üste  7. aya 

ulaşan en uzun artış eğilimine işaret etti  
 

1. Çin, Güneydoğu Asya ve Hindistan: 
İthal teklifler 6 yıl sonra 1000$/tonun 
üzerine çıktı  

 
Çin, Güneydoğu Asya ve Hindistan’da haftalık 
ortalama PVC K67 fiyatları Mart’ın başından 
Nisan’ın ortasına kadar %30’u aşkın bir düşüşe 
sahne oldu. Fiyatlardaki sert düşüş, özellikle 25 
Mart tarihinde karantinanın ilk kez uygulandığı 
kilit Hindistan pazarı ve diğer bölgelerden 
talebin önemli ölçüde azalmasıyla paralellik 
gösterdi.  
 
Bahsi geçen üç ana bölgede fiyatlar, Nisan 
ayının sonuna doğru 2008 yılının  Aralık 

sonundan bu yana görülen en düşük 
seviyelerine inmişti.  
  
Nisan sonunda gevşetilen kısıtlamalar 
doğrultusunda Çin’de talebin kademeli bir 
şekilde iyileştiği görüldü. Hindistan’da Mayıs başı 
gibi talebin normale dönmesi de Asya 
piyasalarında pozitif hava estirdi. 
 
Talepteki toparlanma ve sıkışan arzın desteğiyle 
Çin, Güneydoğu Asya ve Hindistan PVC 
piyasaları 2. çeyreğin başından bu yana 
%80’den fazla artışa sahne oldu. 
 
Asya piyasalarında artışlar özellikle Ağustos 
sonrası ivme kazandı. Kasırgalar nedeniyle 
yalnızca ABD’de değil, aynı zamanda Avrupa ve 
Asya’da da birçok tesiste fors majör ilan 
edilirken, aynı zamanda çok sayıda plansız duruş 
yaşandı. 
 
Kasım itibarıyla üç pazar da yükselen navlunlar 
ve arz sorunlarınden destekle 10 yılı aşkın bir 
sürenin en yükseğine ulaştı.  
 
Çin ve Güneydoğu Asya’da haftalık ortalama 
fiyatlar Ekim’de 2014’ten beri ilk kez 
1000$/tonun üzerine çıktı ve Kasım ayının sonu 
itibarıyla sırasıyla CIF 1130$/ton ve 1190$/tona 
yükseldi. 
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Bu arada, Hindistan’ın ithal piyasası Ekim ayında 
1000$/ton eşiğini kırdı. Hindistan 2014 yılından 
bu yana birkaç kez 1000$/tonun üzerini görmüş 
olsa da, bu seviyeleri koruyamamıştı. Ancak, bu 
sefer ortalama ithal fiyatlar Kasım ayını CIF 
1300$/ton gibi rekor bir seviyeyle kapadı. Bu 
arada, Çin ve Hindistan piyasaları arasındaki fark 
150$/tonu geçti.  
 
Öte yandan, birçok Çinli üretici Mayıs ayında 
Amerikan malları üzerinde antidamping 
soruşturması açtırdı. Tüccarlara göre, ABD’li PVC 
üreticileri stoklarını eritmek amacıyla o 
dönemde agresif teklifler veriyordu. Stoklar, 
COVID-19’un talebi vurduğu dönemde yüksek 
üretim oranları nedeniyle stoklarda birikmeye 
neden olmuştu.   

 
ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 
 

2. Avrupa: PVC artış eğilimi diğer global 
pazarların gerisinde kaldı 

 
İtalya ve Kuzeybatı Avrupa’da, spot PVC fiyatları 
2020’ye zayıf başladıktan sonra Mayıs ayında 5 
yılın en düşük seviyelerine geriledi.  
 
PVC fiyatlarını rekor düşük seviyeye çeken esas 
faktörler arasında, talepte süregelen zayıflık ve 
Mayıs etilen kontratındaki 100€/tonluk sert 
düşüş gösterildi.  
 
Ocak’tan Mayıs’a kadar, Avrupa’da etilen kontrat 
fiyatları toplam 350€/tonluk bir düşüşe sahne 
oldu. 
 
Ancak, Mayıs sonu itibarıyla bir dizi Avrupa 
ülkesinin kısıtlamaları kaldırmasıyla düşüş 
eğilimi dağılmaya başladı.  Haziran başında, 
bölgede PVC fiyatları 5 yılın en düşük 
seviyelerinden toparlandı. Artışlar, yükselen ham 

petrol ve nafta fiyatları ışığında 60€/ton artan 
Haziran etilen kontratı  doğrultusunda geldi.  
 
Karantina uygulamalarının kaldırılması ile 
iyileşen talep, PVC piyasalarını yaz boyunca 
desteklemeye devam etti ve artış eğilimi bakım 
duruşlarının bölgede PVC arzını sınırladığı Eylül 
ayından Ekim ayına kadar olan dönemde daha 
da belirginlik kazandı.  
 
Sıkışıklık kaynaklı artış eğilimi Kasım ayında spot 
fiyatları 2 yılın en yüksek seviyelerine taşıdı. Bu 
dönemde, belirli PVC uygulamalarına yönelik 
talep sezonsal beklentinin aksine canlı 
seyretmeye devam etti. Öte yandan, bazı 
oyuncular ikinci dalga ve bölge genelinde tekrar 
tırmanan virüsün ve yeniden uygulanan 
önlemlerin, güçlü ancak bir nebze hız kesen 
sezonsal talebi  tehdit edebileceği konusunda 
uyarıda bulundu.  
 
Mayıs ayında dibi gördükten sonra Kasım 
itibarıyla yurtiçi PVC fiyatlarının %40’tan fazla 
artması ve piyasanın Aralık’ta üst üste 7. ay 
artışlara hazırlanıyor olmasına rağmen 
Avrupa’da artışların miktarı diğer global 
pazarların epey gerisinde kaldı. Bu durum 
çoğunlukla Avrupalı PVC üreticilerinin ihracat 
piyasalarına satışlarında halihazırda iyi 
netbackler elde etmiş olmasından kaynaklandı.  
 
Ek bilgi olarak, Avrupa Kasım ayında 4 milyar 
dolarlık ABD malına ilave vergi getireceğini 
açıkladı. PVC için de tahminen %25’lik ilave vergi 
getirileceği ifade edildi.  

 
ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 
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3. Türkiye: 7 ay süren en uzun artış 
eğilimi 

 
Türkiye’nin ithal PVC piyasası iki aylık düşüşün 
ardından Nisan sonu ve Mayıs başında 2008’den 
beri görülen en düşük seviyelerine indi.  
 
Hindistan’ın yokluğunda Güney Koreli 
tedarikçilerin mallarını Türkiye’ye 
yönlendirmeleri ve izledikleri agresif politika, 
Avrupalı ve ABD’li tedarikçiler üzerinde baskı 
kurdu. Artışlara doymuş piyasada Nisan’dan 
Mayıs başına kadar hızlı indirimler  hakim oldu. 
 
Mayıs ortasından sonuna kadar işletim 
oranlarındaki düşüşler, talepteki kademeli 
iyileşme ve artan maliyetler global piyasalarda 
fiyatların toparlanmasına zemin hazırladı. 
Türkiye PVC piyasası da bu eğilime uyum 
sağladı ve aynı dönemde 12 yılın en düşük 
seviyelerinden toparlandı. Kurban Bayramı’nın 
ardından artışlar devam etti ve ithal fiyatlar 
Ağustos’ta pandemi öncesi seviyelerine döndü.  
 
Türkiye PVC piyasaları sonbahara güçlü başladı, 
zira artan arz sıkışıklığı ithal fiyatları Eylül ayında 
9 yılın en yüksek seviyelerine taşıdı. Kasım 
ayında, Türkiye’deki PVC oyuncuları 
ChemOrbis’in veri toplamaya başladığı 2008’den 
beri görülen en uzun artış eğilimine tanık oldu.  
 
Türkiye’de PVC, piyasanın dibi gördüğü Mayıs 
başından beri %108 veya 700$/ton yükseldi.  
 
Hindistan’da olduğu gibi, Türkiye’nin ithal PVC 
piyasası da 2014’ten beri ilk kez haftalık 
ortalamada 1000$/ton seviyesinin üzerinde 
tutunmayı başardı. Ekim ayında bu eşiği 
gördükten sonra, gümrüğe tabi ve gümrükten 
muaf PVC Kasım sonu itibarıyla CIF 1350$/tonun 
üzerine çıktı ve 12 yılın zirvesine yükseldi. 
 

ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 
 

4. Mısır: 11 yılın en düşüğünden 12 yılın en 
yükseğine 

 
Mısır PVC piyasaları da 2020’de globalde hakim 
olan dalgalı seyirden nasibini aldı. İthal piyasa, 
fiyatların 2009’dan beri görülen en düşük 
seviyelere indiği Nisan sonunda dip yaptı. Bu 
durumun esas nedeni olarak, pandeminin talebi 
vurmasıyla global piyasalara akın eden agresif 
Amerikan teklifleri gösterildi.  
 
Birçok oyuncu, Mısır ve Orta Doğu pazarlarının 
Amerikan tedarikçilerden düzenli aylık 
kotalarının üç kat fazlasını aldıklarını bildirdi. 
Kamu ve özel inşaat sektörleri pandeminin 
yarattığı engellerin yoğun baskısı altında 
kalırken, Mısır piyasaları Ramazan Bayramı’na 
tarihi düşüklerle ilerledi. 
 
Tatilin ardından Mısır piyasaları da global eğilimi 
takip etti ve ufukta toparlanma göründü. 
Piyasada dengeyi sağlamak için daha fazla 
tedarikçinin kotaları kısması ile fiyatlar Mayıs 
ortasında yukarı döndü. Talep COVID-19’un 
etkisiyle durağan seyrini korusa da, PVC fiyatları 
dibi gördükleri Nisan ayından Haziran ayına 
kadar olan süre zarfında %35’lik bir artışa sahne 
oldu.  
 
Azalan arz, yaz ayları boyunca piyasada ilave 
artışları körükledi. Oyuncular, düzenli ABD’li 
tedarikçilerinden kotaların önemli ölçüde 
azalması nedeniyle sonbahar itibarıyla fiyatlarda 
120-135$/tonluk keskin artışlar bildirdi.  
 
Arap menşeli olmayan PVC üzerinde %2 ilave 
gümrük vergisi uygulanması da Amerikan PVC 
fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Bu uygulama, 
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yurtiçi üreticilerin ithal teklifler karşısındaki 
rekabet gücünü artırmayı amaçlıyordu. PVC 
üzerindeki %2 vergiye ek olarak, Mısırlı yetkililer 
etilen diklorürü (EDC) ek vergilerden muaf tuttu.   
 
Kasım itibarıyla, Mısır’da ithal PVC fiyatları dibi 
gördükleri Nisan ayından beri yaklaşık %116 
artarak 2008’den beri görülen en yüksek 
seviyelerine çıkmış durumdaydı. 

 
ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 
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Ağustos 2020 sonrası PVC Üretim Haberleri Listesi 

24/ 11/2020 Mısır'da, önde gelen PVC üreticileri arz 
sıkışıklığını masaya yatırdı 

19/ 11/2020 Asahimas, Endonezya'da yeni PVC tesisinin 
faaliyete geçisini erteledi 

27/ 10/2020 Vynova, Avrupa'daki iki PVC tesisinde 
üretime döndü 

15/ 10/2020 Endonezyalı Asahimas, VCM tesisinde bakım 
duruşuna başladı 

14/ 10/2020 Kem One, Fransa'dan PVC tedarikinde fors 
majör ilan etti 

14/ 10/2020 Oyuncular: Shin Etsu, Hollanda'da PVC fors 
majörü ilan etti 

25/ 09/2020 Kem One puts European customers on 
allocation, seeks large hikes for October 

21/ 09/2020 Vinnolit, Almanya'daki PVC tesisinde üretimi 
sonlandıracak 

21/ 09/2020 Formosa'nın Tayvan'daki PVC duruşu Eylül 
sonuna kadar devam edecek 

15/ 09/2020 Mısırlı EPC, yeni PVC tekliflerini açıkladı; 
devreye alım için tarih verdi 

10/ 09/2020 ABD'li Westlake, Louisiana'da üretime Eylül 
sonunda dönecek 

08/ 09/2020 ABD'de tesis güncellemeleri: Teksas üretim 
döndü, Louisiana'da kesinti sürüyor 

02/ 09/2020 SICAK GELİŞME: Inovyn, Avrupa'dan PVC 
tedariki üzerinde fors majör ilan etti 

01/ 09/2020 SICAK GELİŞME: Westlake, ABD'den VCM ve 
PVC tedarikinde fors majör ilan etti 

17/ 08/2020 Formosa Plastics, ABD'den PVC tedarikinde 
fors majör ilan etti 
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PET 2020 Özeti

 
 

PET pazarından öne çıkan satır başları  
 

● Pandemi PET piyasalarını altüst etti  
● Toplu görüşmeler ve çoğu etkinliğin 

iptali talebi baltaladı  
● COVID-19 kısıtlamaları yüksek sezon 

üzerinde ciddi baskı kurdu  
● PET fiyatları Aralık ayına kadar 

toparlanamadı  
● Şişelik PET’te gidişatı pandemiden 

toparlanma hızı belirleyecek  
 

1. Çin ve Güneydoğu Asya: Yüksek sezon 
olmadı. Tünelin sonunda ışık var mı?  

 
ChemOrbis Fiyat Endeksi, FOB Çİn bazındaki 
şişelik PET fiyatlarında zayıf eğilimin 
pandemiden önce başladığını gösteriyor.  
 
COVID-19’un Mart’ta tüm dünyaya yayılması, Çin 
piyasasını ChemOrbis’in veri toplamaya 
başladığı 2008’den beri görülen en düşük 
seviyelerine çekti.  
 
Birçok büyük etkinliğin iptal edilmesi ve 
uçuşların durdurulması şişelik PET tüketimini 
önemli ölçüde etkiledi. Bu durum, Çin 
piyasalarında yüksek sezonun normalden daha 
zayıf seyretmesine neden oldu.  
 

Güneydoğu Asya piyasaları da Ocak ayından 
yazın sonuna kadar benzer bir eğilim izledi. 
Veriler, yüksek sezon olarak bilinen yaz aylarında 
piyasanın nadiren ve sınırlı toparlanma 
gösterdiğini ortaya koyuyor. Durağan geçen yaz 
aylarının ardından, fiyatlar Eylül’den Kasım 
başına kadar ortalama bir seyir izledi.   
 
Hammadde zincirinin Kasım ayı başındaki 
müjdeli aşı haberine tepkisi olumlu oldu. Global 
piyasalarda da hava bu haberle birlikte gelen 
normalleşme sinyalleri doğrultusunda iyileşti. 
Konteyner sayısındaki azalma ve navlun 
ücretlerindeki sert artışlar piyasa üzerindeki 
baskıyı daha da artırdı. Bölgede hava, Bölgesel 
Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) 
anlaşmasının imzalanmasından da ilave destek 
gördü. Dev anlaşma ile, taraf ülkeler arasında 
ticari bariyerlerin azaltılması ve böylelikle 
bölgede ticari faaliyetlerin artırılması 
hedefleniyor.  
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ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 
 

2. Avrupa: 10 yılın en düşük 
seviyelerinden soluk alabilecek mi? 

 
Kuzeybatı Avrupa ve İtalya’da şişelik PET fiyatları 
yılın ilk beş ayında süregelen düşüş eğiliminin 
ardından Haziran’da yukarı dönmeye başladı. 
Geleneksel yüksek sezonun başlamasıyla PET 
fiyatları son yılların en düşük seviyelerinden hafif 
toparlandı. Ancak, fiyatların yaz tatillerinin 
ardından gerilemesiyle birlikte bu 
toparlanmanın kısa soluklu olduğu görüldü. 
ChemOrbis verileri, piyasaların Eylül sonu 
itibarıyla yeni rekor düşük seviyelere indiğini 
gösterdi.  
 
Piyasa Ekim ayında toparlandıysa da, Kasım 
işlemleri çoğunlukla stabil seviyelerden 
tamamlandı. Aralık ayında, tırmanan navlun 
ücretleri ve sıkışan ithal arz fiyatlar üzerinde 
yukarı yönlü baskı uyguladı. Ancak, piyasa 2020 
boyunca verdiği kayıpların tamamını geri 
almaktan hala uzak görünüyor.   

ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 
 
 
 

3. Türkiye: Virüsün vurduğu pazar 12 yılın 
en düşük seviyelerinden toparlanıyor 

 
Türkiye PET piyasası, talebin beklentilerin altında 
kalmasıyla normalden daha zayıf bir yüksek 
sezona sahne oldu.  
 
Ağustos sonu itibarıyla, Türkiye’deki ithal şişelik 
PET fiyatları ChemOrbis’in veri toplamaya 
başladığı 2008’den beri görülen en düşük 
seviyelerine indi. Daha sonra fiyatlar bir şekilde 
toparlandı ve Aralık ayı için artış sinyalleri verdi. 
Yine de, İthal piyasanın önünde 2020’de verdiği 
kayıpları geri alabilmesi için uzun bir yol var.  
 
Türkiye’de ithal PET tekstil cips ve POY fiyatları 
Ocak-Haziran dönemi arasında ithal PET 
tekliflerinin izinden giderek %30’dan fazla düşüş 
kaydetti. Petrol fiyatları Nisan ayında 0$/varilin 
altını gördükten sonra kademeli olarak 
toparlandıysa da, Türkiye PET tekstil piyasası 
Ekim’in başına kadar durağan seyretti. Sıkışan 
arz ve yükselen navlun ücretlerinin desteğiyle 
Ekim ayı artışla başladı. Ancak, Türk lirasındaki 
sert düşüş ve ilave COVID-19 önlemlerinin 
alınacak olma ihtimali piyasa görünümü üzerine 
gölge düşüren başlıca faktörler arasında yer aldı.  

 
ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 
 

4. Mısır: 10 ayın ardından rekor 
düşüklerden toparlandı  

 
Mısır’ın ithal PET piyasası yüksek sezonun 
normalden zayıf seyrettiği bir diğer global pazar 
oldu. Ticari faaliyetler Mart ayından Haziran 
ayına kadar gece sokağa çıkma yasağı, toplu 
görüşmelerin yasaklanması ve restoranların 
kapanması gibi önlemlerden olumsuz etkilendi.  
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Kısıtlamalar kaldırıldığında, uçuşlar normale 
döndüğünde ve turistik mekanlar açıldığında 
dahi talep durağan seyrini korudu. ChemOrbis 
Fiyat Endeksi’nin haftalık ortalama verileri, ithal 
şişelik PET tekliflerinin Ocak ortasından Kasım 
başına kadar %20’den fazla düştüğünü ve Eylül 
sonunda tüm zamanların en düşük seviyelerine 
indiğini gösteriyor. Öte yandan, bazı satıcılar 
Kasım’da zam girişiminde bulundu. Üreticilerin 
marjı, son haftalarda yükselen navlunlar ve 
petroldeki artışlar arasında sıkıştı. Ancak, talebin 
durumu endişe yaratmaya devam etti.  

ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 
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PS & ABS 2020 Özeti

 
 

PS & ABS pazarlarından öne çıkan satır 
başları  

 
● Global piyasalar COVID-19 baş gösterene 

dek  kısa bir artış eğilimi izledi  
● 1. ve 2. çeyrek, petrol ve talepteki sert 

düşüş nedeniyle durgun geçti  
● PS ve ABS piyasaları pandemi pik 

yaptığında rekor düşüklere indi  
● Kısıtlamalar hafifledi, Nisan/Mayıs 

itibarıyla ufak artışlar görüldü  
● Hammaddelerdeki toparlanma 3. 

çeyrekte piyasayı destekledi  
● Artışlar, tırmanan navlun ve sıkışıklık 

nedeniyle son çeyrekte hız kazandı  
● ABS, Ağustos sonrası PS’e kıyasla daha 

keskin zamlar gördü 
 

1. Çin ve Güneydoğu Asya: İthal pazarlar 
son yılların en yüksek seviyesine çıktı 

 
Çin ve Güneydoğu Asya’da ithal PS ve ABS 
fiyatları, Ocak ayının sonundaki Çin Yeni Yılı 
tatilinin ardından düşüşe geçti. Mart itibarıyla, 
COVID-19’un etkisi özellikle pandeminin çıkış 
yeri olan Çin ve Güneydoğu Asya’da daha fazla 
hissedilmeye başladı. Karantina önlemleri 
nedeniyle biriken siparişler stoklarda artışa 
neden oldu ve bu stokların eritilmesi gitgide 
zorlaştı.  
 

Asya’da ithal fiyatlar, azalan maliyetler ve 
yükselen stoklar nedeniyle Mart sonunda 11 yılın 
en düşük seviyelerine indi.  
 
Ancak, piyasalar Çin’de iyileşen ekonomik 
faaliyetler ve gevşetilen karantina önlemleri 
doğrultusunda Nisan’da mütevazı artışlar 
görmeye başladı. Çin’den gelen pozitif 
ekonomik verilerin yanı sıra, stiren ve petrol 
fiyatlarındaki artışlar da PS piyasasını destekledi.   
 
Daha sonra artışlar sonbahara taşındı. Artış 
eğilimi Ekim başındaki Çin Ulusal Gün tatili 
öncesinde hız kesse de, piyasa oyuncuları tatil 
sonrası güçlü bir fiyat politikası izlemeyi tercih 
etti. 
 
Kasım’da stiren fiyatlarındaki sert artışlar, Çin ve 
Güneydoğu Asya PS piyasalarında zamları daha 
da körükledi. Piyasayı destekleyen bir diğer 
faktör olarak, bir dizi planlı ve plansız bakım 
duruşu sonucunda sıkışan arz gösterilebilir.  
 
ChemOrbis verileri, Asya’da ithal PS fiyatlarının 
Aralık itibarıyla Mart’ta dip yaptığı seviyelerine 
kıyasla %80 sıçradığını gösteriyor. Zam 
miktarları, talebin daha hızlı toparlanması ve 
duruşlar nedeniyle sıkışan arzın desteğiyle diğer 
global piyasalardaki artışları geride bıraktı.  
 

 
 

 
Copyright © ChemOrbis Elektronik Pazaryeri A.S. Page 23/26 
All rights reserved www.chemorbis.com 

http://www.chemorbis.com/


 

ABS fiyatlarındaki artışlar PS’teki zamları 
özellikle Ağustos ayından sonra geride bıraktı. 
ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, ABS fiyatları 
2009’dan, PS fiyatları ise 2014’ten beri görülen 
en yüksek seviyelerinde yer aldı.  

 
ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 
 

2. Avrupa: Fiyatlar 2. çeyrekten itibaren 
yavaş ama emin adımlarla yükseldi 

 
Kuzeybatı Avrupa ve İtalya’da, PS piyasaları 
2020’ye güçlü başladı. Ancak, talep Şubat 
itibarıyla artan vakaların baskısını hissetmeye 
başladı ve hammadde fiyatları petroldeki 
çakılmanın etkisiyle sert düştü. 
 
Asya piyasalarında olduğu gibi, ithal PS ve ABS 
fiyatları Nisan’da rekor düşük seviyeleri gördü.  
 
Piyasa, artan hammadde maliyetleri, otomobil 
üretimindeki toparlanma ve önlemlerin 
hafifletilmesiyle iyileşen talebin desteğiyle 
Haziran itibarıyla yön değiştirdi. Fiyatlar, alıcıların 
direncine rağmen yaz aylarının tamamında 
çoğunlukla artış eğilimi izledi. Avrupa PS 
piyasası Eylül-Ekim döneminde durağan 
seyretse de,  spot monomer maliyetlerinde 
süregelen artış ve sıkışan arz Kasım ayına 
girerken piyasada güçlü bir hava estirdi. 
 
Avrupa PS ve ABS piyasaları spot monomer 
maliyetlerinde süregelen artışların desteğiyle 
Aralık ayında ilave artışlar görmeyi dahi 
bekliyordu. Asya’dan ithal malın yokluğu ABS 
arzındaki sıkışıklığı körüklerken; PS tedariki ise 
devreye alımların ardından dahi normal 
seviyelerine dönemedi.  
 
Öte yandan, Avrupa’daki toparlanma Asya 
piyasalarına kıyasla daha yavaş gerçekleşti. 

Veriler, Kasım sonu itibarıyla PS fiyatlarında 
yükselişin piyasanın dip yaptığı Nisan başından 
bu yana %20’yi bulmadığını, ABS fiyatlarının ise 
%25’ten fazla arttığını ortaya koyuyor. Asya’da da 
olduğu gibi, ABS piyasaları nispeten daha 
belirgin artışlara sahne oldu.  

ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 
 

3. Türkiye: Bir dizi zorluğa rağmen 
piyasalar düze çıktı  

 
Pandeminin global piyasalarda şok etkisi 
yaratmasıyla, Türkiye’nin ithal PS ve ABS 
piyasaları ilk çeyreği benzer bir şekilde geçirdi. 
 
Şubat’tan itibaren kademeli olarak gerileyen 
fiyatlar, Mayıs’ta son 10 yılın en düşüğüne indi. 
 
Bu durum, aynı dönemde kademeli bir şekilde 
yükselen Çin ve Güneydoğu Asya piyasalarına zıt 
düştü. Düşüşlerde pandemi sebebiyle önemli 
ölçüde azalan talep büyük bir rol oynasa da, Türk 
lirasının rekor değer kaybı da etkili oldu. 
Ocak’tan Mayıs başına kadarki dönemde, Türk 
lirası ABD doları karşısında %20 civarında değer 
kaybetti. 
 
Liradaki dalgalanma devam ederken, fiyatlar 
spot monomer maliyetlerindeki artışlar ve 
sıkışan arzın desteğiyle Haziran’da yön 
değiştirdi. Liradaki değer kaybı nedeniyle alıcılar 
direnç gösterse de, artış eğilimi 3. çeyreğe 
taşındı. Yükselen navlun ücretleri ve azalan 
tedarik, Kasım ayında PS ve ABS piyasalarına 
belirgin artışlar getirdi. 
 
ABS fiyatları Kasım sonu itibarıyla haftalık 
ortalamada bir aydan biraz uzun bir sürede  %22 
artarken, PS fiyatları %15’ten fazla artış gördü.  
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Asya’da olduğu gibi, ABS fiyatlarındaki artış 
PS’teki zamları aştı. Endekslere bakıldığında, 
Türkiye’de ABS 7 yılın zirvesinde yer alırken, 
PS’in 2 yılın en yükseğinde seyrettiği görüldü. 

ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı tarafından oluşturuldu 
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CHEMORBİS POLİMER FİYAT 
TAHMİN RAPORLARI

 
 
ChemOrbis Fiyat Tahmin Raporları, polimer 
piyasalarının gelecekteki yönelimini bilmek için 
ihtiyacınız olan tüm bilgileri içerir. 
 

 
   

 Fiyat Tahmin Raporlarının Faydaları Nelerdir? 
 

● piyasa trendlerini, arz-talep dengesini ve 
hammadde maliyetlerini takip etmenize, 

● gelecek aylara ait fiyat tahminlerini 
görmenize, 

● pazarın mevcut konumunu 
değerlendirmenize, 

● kısa/orta vadeli planlama ve bütçe 
çalışmalarınızda referans olarak 
kullanmanıza, 

● daha güvenli alım-satım yapmanıza ve 
karar alma süreçlerinin kolaylaşmasına 
imkan tanır. 

 
Fiyat Tahmin Raporları Neleri İçeriyor? 
 

● Türkiye PP, PE ve PVC piyasalarındaki 
önemli gelişmeleri ve cari fiyatları (PS, 
ABS ve PET için sadece Avrupa raporları 
bulunmaktadır), 

● önümüzdeki 12 aylık fiyat tahminlerini, 
● polimer arz ve talebini 
● polimer-monomer marjlarını ve 
● global fiyat trendlerini içerir. 

 
 
👉 Ücretsiz Fiyat Tahmin Raporu Talebinde 
Bulunmak İçin Tıklayın 
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