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2021'de Resin Piyasalarında Neler Yaşandı?

2020’ye kıyasla daha çalkantılı bir yıl

Pandemi ilk olarak 2020 yılında piyasaları
alt üst ederken hepimiz, 2021’in daha
çalkantılı bir yıl olacağını bilmeden eşi
benzeri görülmemiş bir yılı geride
bıraktığımızı varsayıyorduk.

2021 yılının ilk çeyreğinde, özellikle Avrupa ve
Kuzey Amerika’da aşıların sunulmasıyla birlikte
ekonomiler yeniden açılmaya ve normale
dönmeye başladı. Hükümetler ekonomilerini
canlandırmak amacıyla 2020 yılının ikinci
yarısından itibaren para politikalarını büyük
ölçüde gevşetirken, özellikle batıda 2020 yılının
dördüncü çeyreği ve 2021 yılının birinci
çeyreğinde talep beklenmedik bir atak yaptı.

Plastik hammadde talebindeki güçlü
toparlanmaya, bitmek bilmeyen tesis duruşları
ve üretim sorunları nedeniyle kronikleşen arz
sıkışıklığı eşlik ederken; navlun krizi tüm
bunların üzerine tuz biber oldu.

Tüm bu faktörler “plastik hammadde
piyasalarında kusursuz bir fırtına” yarattı.
Akabinde tüm zamanların en yüksek fiyatlarına
şahit olunurken, büyük dalgalanmalar da
beraberinde geldi.

Hammadde piyasalarında sonu gelmeyen
tedarik sorunları

Plastik hammadde piyasalarındaki oyuncular,
2021 yılının büyük bir bölümünde malsızlıkla
boğuştu.

Peki, hammadde tedarikini her yerde bu
kadar sıkışık kılan neydi? Hem de faaliyete
geçen tüm yeni kapasitelere rağmen?

Bu sıkışıklığın ardında yatan temel sebep, doğal
afetler ve kazaların neden olduğu beklenmedik
üretim kesintileriydi.

Arz 2020 yılının dördüncü çeyreğinde
halihazırda sıkışıktı. Zira ABD’deki kasırga sezonu
petrokimya üretimini ciddi şekilde vurmuş, son
20 yılın en yıkıcı kasırgaları olan Laura ve Delta
büyük hasarlara sebep olmuştu.

Polietilen (PE), polipropilen (PP) ve PVC gibi
başlıca hammaddeler için önde gelen bu büyük
ihracatçının yokluğu piyasaları sarstı. Yalnızca
ABD’de değil, Avrupa ve Asya genelinde önde
gelen hammadde tedarikçilerinde de yaygın
üretim sorunları ve fors majörler söz konusuydu.

2021 yılı, bu arz sıkıntılarının gerginliği  ortasında
oyuncuların tesislerin devreye alınmasıyla
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birlikte tedarikte rahatlama görme umudu ile
başladı.

Ancak, Şubat ayında şiddetli bir kış fırtınasının
ABD’de üretimi felç etmesi bu beklentileri suya
düşürdü. Petrokimya üssünde üretim, donma
seviyesinin altındaki sıcaklık dereceleri nedeniyle
uzun bir süre sekteye uğradı ve dünya genelinde
arz kıtlığı sorununu derinleştirdi. Söz konusu
tesislerin devreye alımı da epey zaman aldı, zira
normal faaliyetlere geri dönüş Haziran ayını
buldu.

Yine Şubat ayında, Kuzeybatı Avrupa’da Rhone
Nehri üzerindeki gemi trafiği kesintiye uğradı ve
bu durum önde gelen tedarikçilerin fors majör
ilan etmesine neden oldu.

Mart ayında, Süveyş Kanalı’ndaki gemi trafiği,
dünyanın en büyük ultra büyük konteyner
gemilerinden biri olan Ever Given’ın yan
dönerek, dünyanın en kilit kanalında sıkışıp
kalmasıyla her iki yönde durdu. Gemiyi yerinden
oynatmak bir haftadan fazla sürdü ve bu da
halihazırda pandeminin kesintiye uğrattığı
tedarik zincirleri için daha fazla sorun anlamına
geliyordu.

Temmuz ayında ise, Kuzeybatı Avrupa’yı şiddetli
bir sel vurdu ve yeni bir dizi fors majör ortaya
çıktı. Bunu takiben Eylül ayında ABD’de üretimi
yeniden sekteye uğratan Ida Kasırgası geldi.
Ancak bu, önceki yıl yaşanan kadar yıkıcı bir
kasırga olmadı.

Ekim ayında, Çin’in Shanxi eyaletinde şiddetli
seller meydana geldi. Kömür madenlerini büyük
ölçüde devre dışı bırakan bu olay, kömür
fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Çin, elektriğinin
%65’ini ve plastik hammaddelerin önemli bir
yüzdesini - özellikle PVC’de %80’e varan bir
oranda - kömürden ürettiğinden, kömür kıtlığı
arz sıkıntısını perçinledi.

Bu arada Çin’in, 2021 yılı boyunca muazzam
miktarlarda yeni plastik hammadde kapasitesi
eklediğini belirtmekte fayda var. Bununla
birlikte, söz konusu yeni tesisler dünya
genelinde hiç bitmeyen üretim sorunlarının
gölgesinde kaldılar.

Derinleşen navlun krizi, fiyatları uçurdu

Global piyasalar 2020 yılının son çeyreğinde
talep patlaması yaşamaya başladı. Bunun
nedeni, büyük ölçüde ekonomik faaliyetlerin
teşvik paketleri sayesinde ilk yarının sonlarını
takiben toparlanmaya başlamasıydı. Bu arada,
pandemiyi hızlıca kontrol altına alma kabiliyeti
nedeniyle Çin’den ihracat çok daha erken
canlandı.

Buna karşın, taşımacılık şirketleri geçen yılın ilk
yarısında pandeminin göbeğinde açık deniz
gemilerinin sayısını azaltmıştı ve sonrasında
oluşan talep patlamasına yetişemedi.

Diğer deyişle, geçen yılın sonlarında navlun
dengesi halihazırda bozulmuştu ve fiyatlar
istikrarlı şekilde yükselmekteydi.

Yükseliş, Aralık 2020'de ivme kazandı ve 2021’in
Şubat ayına dek sürdü. Söz konusu tarihte
gevşeme başlamadan hemen önce fiyatlar,
2020’nin ikinci yarısından itibaren toplam %175
civarında kümülatif bir artışa işaret etmekteydi.

O zamanlar herkesin konteyner navlun
fiyatlarının emsalsiz bir şekilde arttığını
düşündüğü dönemlerdi. Ancak, çok
geçmeden bunun sadece başlangıç olduğu
anlaşıldı.

Mayıs 2021 itibarıyla, navlun oranlarında yükseliş
bu kez daha güçlü döndü. Sonraki 5 ayda %120
daha artan ücretler Eylül ayında pik yaptı. O
zamandan bu yana bir ölçüde gevşemiş olsa da,
navlun bedelleri halen çok yüksek.
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Ticaret daha bölgesel hale geldi

2021, birçok önde gelen bölgede plastik
hammadde fiyatlarının, kesintiye uğrayan
tedarik zinciri ve biriken talep sebebiyle rekor
seviyelere ulaştığı ezber bozan bir yıldı.

Bu yüksek fiyatların en dikkat çeken tarafı ise;
global tedarikçilerin, devam eden taşımacılık
sorunları ve hızla artan navlun oranları nedeniyle
farklı bölgelerde doğan arbitraj fırsatlarından
tam olarak yararlanamaması oldu.

Üst üste gelen zorlu hava koşullarından ağır
darbeler alan ABD, genel ihracatında 1. ve 3.
çeyrekte yıllık bazda %19 düşüş yaşadı. Ülkedeki
tedarikçiler Çin, Türkiye ve Hindistan da dahil
olmak üzere kilit piyasalarda önemli bir pazar
payı kaybettikten sonra, esas olarak Meksika,
Kanada ve Brezilya gibi daha yakın
destinasyonlara odaklanmaya devam ettiler.

ABD İhracatları (PP, PE, PVC) 2021 1 ve 3.Çeyrek

Ülke Toplam miktar Değişim (Yıllık)

Dünya 3,799,478,493 -19%

Meksika 860,833,184 3%

Kanada 828,405,990 20%

Çin 217,391,896 -56%

Kolombiya 127,081,313 -9%

Brezilya 160,353,968 22%

Belçika 113,865,046 14%

Türkiye 56,207,796 -42%

Şili 96,438,990 0%

Hindistan 67,299,649 -54%

Kaynak:  Global Trade Tracker (GTT)

Önde gelen hammadde üreticilerinden Çin ve
Güney Kore, ABD’nin aksine ihracatlarını artırdı.
Ancak, en önemli rotaları Vietnam ve Hindistan
gibi yakın piyasalardı.

Ticaretin daha bölgesel hale gelmesi, dünyanın
en büyük ikinci plastik hammadde ithalatçısı
olan Türkiye’de de kendini gösterdi. ChemOrbis
İthalat İstatistikleri; Güney Kore, ABD ve
Hindistan dahil olmak üzere derin deniz
tedarikçilerinin burada bir miktar pazar payı

kaybettiğini, İran ve Rusya gibi yakın kaynakların
ise öne çıktığını gösteriyor.

Türkiye'nin Polimer Tedarikçileri

2020 2021 1-3.çeyrek

1 Suudi Arabistan Suudi Arabistan

2 Güney Kore İran

3 ABD Güney Kore

4 Mısır Rusya

5 Belçika ABD

6 Rusya Mısır

7 İran Belçika

8 Fransa Çin

Enerji krizi ve ham petrol, polimer
piyasalarındaki ‘kusursuz fırtınayı’ destekledi

Ham petrol fiyatlarındaki toparlanma, piyasanın
çok kısa bir süre de olsa sıra dışı bir şekilde eksi
değerleri gördüğü Nisan 2020’den sonra hız
kazandı. 2021’e 55-58$/varil aralığında başlayan
petrol kontratları Ekim-Kasım döneminde
80-85$/varile kadar yükseldi.

OPEC’in üretimi hızlandırmayıp kademeli olarak
artırma planına bağlı kalmakta ısrar etmesi
petroldeki toparlanmaya ilave bir destek sağladı.
Ayrıca enerji krizine dair endişeler alevlendi; zira
Çin ve Hindistan Ekim ayında kritik bir kömür
kıtlığıyla yüz yüze geldi. Avrupa da yakıt ve doğal
gaz kıtlıklarıyla mücadele etti. Bu durum, hem
WTI hem de Brent petrolünü 2014’ten beri
görülen en yüksek seviyelere çıkardı.

Bu bağlamda, Ekim ayında Kem One,
LyondellBasell, Alpek Polyester dahil birçok
Avrupalı üretici polimer resin fiyatlarına ek enerji
ücretleri uyguladı. Şirketler, buna gerekçe olarak
doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki ani ve hızlı
artışların marjlarda yol açtığı ciddi erozyonu
gösterdi.
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ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı ile oluşturuldu

PP’de 2021 Yılına Bakış

● Avrupa: Tedarik problemleri PP
fiyatlarını rekor yükseklere taşıdı

Bölgedeki üreticilerin düşük olan stok seviyeleri
ve lojistik aksamaların tetiklediği tedarik kıtlığı,
Avrupa PP piyasalarının ilk olarak Mart ayında
tüm zamanların rekorunu kırmasına neden oldu.
Birikmiş talep de tedarik kısıtlamalarını
pekiştirdi. Ocak ayından Mayıs’a kadar toplam
%74-78 artış görüldü ve bunun büyük bir kısmı 1.
çeyrekte gerçekleşti. PP fiyatları Haziran ayında
zirvelerinden inse de, düşüş epey sınırlı oldu.
Öyle ki, fiyatlar yılın geri kalanı boyunca tüm
zamanların zirvesine yakın kaldı.

ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı ile oluşturuldu

Avrupa’daki şişkin PP fiyatları, 2. ve 3. çeyrekte
diğer önemli piyasalardan bu bölgeye arbitraj
kapısını açtı. Avrupa, bölgedeki en cazip
piyasalardan olsa da, ateş pahası navlun fiyatları
ve diğer lojistik aksamalar Avrupa ve diğer
piyasalar arasındaki fiyat farkını bozmadı.

● Türkiye: İthal PP fiyatlarında tarihi
dalgalanma

İthal PP fiyatları 2021 yılına artış eğilimli başladı
ve Mart ayında tüm zamanların zirvesine çıktı.
Sadece yılın ilk üç ayında, fiyatlarda %65 artış
oldu ve bunu, pikin ardından %34 oranında bir
düşüş takip etti.

Piyasa, Haziran ortasında kendini toparladı ve
Kasım ayına kadar yeniden  %46 oranında artış
gördü. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ne göre, bu
değişim 2008 krizini dahi aştı ve PP piyasasının
bir yıl içerisinde gördüğü en büyük
dalgalanmaya işaret etti.

ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı ile oluşturuldu

● Çin: PP piyasası kendine yeter hale
gelmeye hazırlanıyor

Avrupa veya Türkiye’den farklı olarak, Çin’in ithal
PP piyasası 2021 yılında tüm zamanların en
yüksek seviyesine çıkmadı. İthal fiyatlar
%15-20’lik nispeten sınırlı dalgalanmalar yaşadı
ve sadece 2018’den beri görülen en yüksek
seviyeye ulaşabildi. 1. çeyrekteki ilk yükseliş
eğilimi, küresel tedarik sıkıntısı ve yükselen
navlun fiyatlarından kaynaklanırken, 3. çeyrek
sonunda PP fiyatlarını tekrar yükselten kömür
krizi oldu.

ChemOrbis İstatistik Sihirbazı’na hızlı bir bakış
gösteriyor ki, Çin’in 2021’de faaliyete geçen yeni
kapasiteler sayesinde kendi ihtiyacından
fazlasını karşılayabilme kabiliyeti, PP
piyasasındaki dalgalanmayı dizginledi.
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ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı ile oluşturuldu

Kümülatif PP ithalatları, Ocak-Ekim döneminde
geçen yılın aynı dönemine kıyasla %30 düşerek
3,8 milyon tona geriledi. Aynı zaman zarfında,
Çin homo PP ihracatlarını önceki yılın
seviyelerine kıyasla üçe katlayarak 1 milyon
tonun üzerine çıkardı.

ChemOrbis Üretim Haberleri Pro’nun da
gösterdiği üzere, Çin 2021 boyunca 9 milyon
tondan fazla yeni PP kapasitesini faaliyete
geçirmeyi planladı. Bu miktarın en az yarısının
artık tamamen işlevsel olduğu ve piyasayı
beslediği düşünülüyor.

Bu durum, Çin’in ithalatlarının 2022 yılında daha
da düşeceğini gösteriyor ve ülke şüphesiz
yükselen ihracat kabiliyeti sayesinde küresel
piyasalarda çok daha agresif hale gelecek.

PE’de 2021 Yılına Bakış

● Avrupa: AYPE fiyatları rekor seviyelere
alıştı

PE piyasaları 2021’in ilk 4 ayında üç haneli artışlar
kaydetti. Fiyatlar Haziran 2015’teki zirveyi aşarak
Mart başında tüm zamanların en yüksek
seviyesine ulaştı. Bu durumun temel sebebi,
ithallerin yokluğu ve birçok duruştan
kaynaklanan tedarik darlığıydı. AYPE, LAYPE ve
YYPE film fiyatları, 2021’in ilk üç ayında %50-60
oranında yükselirken; Ocak-Mayıs arasında ise
toplam %70-90 arttı.

ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı ile oluşturuldu

Haziran itibarıyla, PE piyasaları art arda 7 ay
süren artışların ardından yön değiştirdi. Zira
rekabetçi ithal tekliflerin baskısı büyüdü.
Bölgedeki fors majörler ve ithalat eksikliği
nedeniyle AYPE en sıkışık tür olurken, İtalya’daki
YYPE ve LAYPE fiyatları agresif Avrupa dışı
menşelerin baskısı altında kaldı. Bu nedenle,
AYPE Mayıs’tan Temmuz’a kadar %16’lık nispeten
ufak bir düşüş kaydetti. Bu arada, İtalya’da YYPE
ve LAYPE fiyatları ise 3. çeyrekte %23 indi.

3. çeyrekteki toplam düşüş yine ölçülü oldu; zira
rekabetçi ithal menşeler uzun süreli bir etki
yaratmadı. Öyle ki, önceden sipariş edilen ithal
malların gecikmesi Avrupa’da spot tedariki
sıkışık tuttu. 4. çeyrekte, PE piyasaları Kasım’da
yükselmelerinin ardından Aralık ayında bir
nebze gevşedi.

● Türkiye: AYPE haricinde PE
dalgalanmaları sınırlı oldu

Türkiye’de ithal PE fiyatları, aynı tedarik sıkıntıları
ve lojistik aksaklıklar nedeniyle zirveler ve dipler
gördü. Ancak bu dalgalanmalar PP’ye kıyasla
ufak çaplı oldu.

ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı ile oluşturuldu
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Fiyatlar 2014 yılından beri görülen en yüksek
seviyelerine ulaştı; diğer deyişle 2008 rekorlarını
kıramadı. Global piyasalarda olduğu üzere; AYPE
2021 yılında fiyat artışlarında başı çekerken, YYPE
ile LAYPE arasındaki fark rekor yükseklere çıktı.

● Çin: AYPE’nin, LAYPE ve YYPE
üzerindeki primi rekor kırdı

AYPE’nin LAYPE ve YYPE üzerindeki primi 2021
yılında tüm dünyada rekor yüksekliklere ulaştı.
Bunun nedeni, otoklav tesislerde üretim yapan
dönüşümlü üreticilerin, AYPE maliyetine daha
fazla etilen vinil asetat (EVA) üretmesi ve böylece
karlarını artırmasıydı.

2020’nin 4. çeyreğinde daha sert artışlar
kaydetmeye başlayan AYPE, o zamandan beri
diğer PE türleri üzerinde prim sahibi. AYPE’nin
primi, Çin’de yıl boyunca 300-400$/ton kadar
yükseldi. Yeni kapasiteler özellikle YYPE olmak
üzere ithalat talebine büyük zarar verdi. Zira
Ocak-Ekim arasında ithalatlar yıllık bazda %27
düşüş kaydetti. Bununla beraber, AYPE ve LAYPE
ithalatları fazla etkilenmedi; zira sırasıyla %8 ve
%16’lık düşüşler gösterdiler.

ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı ile oluşturuldu

PVC’de 2021 Yılına Bakış

● Avrupa: PVC piyasalarında 18 ay süren
en uzun soluklu yükseliş

Avrupa’da yurtiçi spot PVC fiyatları Haziran
2020’den itibaren aralıksız artışlar kaydetti ve
Ocak 2021’den bu yana yeni rekorlar kırdı.

Bu en uzun soluklu artışın ardında, Avrupa’daki
sonu gelmeyen bakım duruşları ve fors
majörlerin yanı sıra, lojistik sorunlar neticesinde

yaşanan teslimat gecikmelerinin ithalatı
baltalaması gibi pek çok faktör yatıyor.

ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı ile oluşturuldu

Türkiye, Hindistan ve Çin’in dahil olduğu önde
gelen diğer piyasalarda ikinci çeyrekte ve
dördüncü çeyreğin sonunda görülen aşağı yönlü
düzeltmelerin aksine, Avrupa artış eğilimine ara
vermedi.

Bu durum büyük ölçüde Türkiye ve Hindistan’da
PVC fiyatlarının Avrupa’ya kıyasla daha keskin
artmasından kaynaklandı. Arz sıkışıklığı ve artan
talep, PVC piyasalarını yıl boyu rekor seviyelerde
tuttu.

● Türkiye: PVC fiyatları tüm diğer
pazarların üzerinde yer aldı

PVC piyasaları, 2020’nin son çeyreğinde artmaya
başladı ve 2021 yılına halihazırda rekor
seviyelerde başladı. Piyasa, fahiş fiyatlar Temmuz
ayına kadar aşağı yönlü düzeltme görmeden ve
2021 zamlarını büyük ölçüde geri vermeden
önce, Mart-Nisan döneminde pik yaptı.

Ancak, pazar Ağustos ayında tekrar artış
eğilimine döndü ve PVC fiyatları Ekim ayında
“yeni” tüm zamanların zirvesine ulaştı. Bunun
ardından, fiyatlar yıl sonuna kadar köpük atmaya
devam etti.
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ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı ile oluşturuldu

Dünya genelinde PVC fiyatları, çözülemeyen arz
problemleri nedeniyle 2021 yılı boyunca tüm
zamanların zirvelerine ulaşsa da, Türkiye global
piyasalardaki en pahalı ithal fiyatları görmesi
itibarıyla sıra dışı bir tablo çizdi.

Avrupalı ve ABD’li tedarikçilerin yanı sıra yakın
bir kaynak olan Mısır’ın da teklif vermemesi ve
yurtiçi üretimin sınırlı oluşu, Türkiye’de PVC
fiyatlarını uzun bir süre şişkin tuttu. Bu da fiyat
dalgalanmalarını beraberinde getirdi.

● Hindistan: Pandemi kaynaklı sorunlar
ve kömür sıkışıklığı arasında PVC iniş
çıkışları

Hindistan’da PVC trendi, iki pik ve dip görülmesi,
aynı zamanda tüm zamanların rekorlarını kıran
fiyatlar ile Türkiye’ye benzerlik gösterdi.
Dünyanın en büyük PVC ithalatçısı olan
Hindistan, arz sıkışıklığı nedeniyle ilk tavan
seviyesine Mart ayı ve Nisan başında ulaştı.

Bununla birlikte, Nisan ayının ilerleyen
günlerinde ve Mayıs ayında, pandeminin ikinci
dalgası talebe dünyanın başka hiçbir ülkesinde
olmadığı kadar ağır bir darbe vurdu.
Pandeminin neden olduğu yaraların iyileşmesi
Haziran ayının sonlarını buldu ve Temmuz
ayında fiyatlar toparlandı.

ChemOrbis.com Fiyat Sihirbazı ile oluşturuldu

Temmuz ayında, geciken yüklemelerle giderek
kötüleşen arz endişelerinin yeniden ortaya
çıkması, ikinci artış eğilimini körükledi ve fiyatlar
“yeni” bir tüm zamanların zirvesine ulaştı. Çin ve
Hindistan’da görülen kömür sıkışıklığı da Kasım
ayına kadar zamları destekledi. Çin hükümetinin
kömür fiyatlarına müdahale etmesi ülkedeki
PVC fiyatlarında düşüşe yol açarken, bu durum
Hindistan’da da aşağı yönlü bir eğilimin fitilini
ateşledi.

2021’de resin piyasalarından satır başları için
aşağıdaki listeye hızlıca göz atın👇
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2022: Piyasaları yine zorlu bir yıl mı bekliyor?

Ekonomi: En büyük riskler neler?

Global ekonomi 2021 yılında büyüdü. Her ne
kadar para politikalarının şişen fiyatları
düşürmek için sıkılaştırılacağı öngörülse de,
önümüzdeki yıl da global ekonomide güçlü bir
toparlanma olası gözüküyor. Ancak
ekonomistler; Omicron, her tarafta kendini
gösteren enflasyon gerçeği, Fed’in faiz artışları,
Çin’de Evergrande krizi ve jeopolitik endişeler
gibi birçok zorlu faktöre de dikkat çekiyor.

Omicron ve ilave karantina önlemleri,
ekonomiler üzerinde baskı kurup büyümeyi
yavaşlatabilir. Talep, bu durumda doğal
olarak zayıflayacaktır; iş gücünün azalması
ve ilave lojistik sıkıntılarla birlikte global arz
sorunlarının da süreceği tahmin edilebilir.

Ekonomistler, enflasyonun 2022 içerisinde bir
miktar gerileyeceğini öngörse de, enflasyon
tehdidinin devam etmesi bekleniyor. Fed’in
enflasyonu dizginlemek amacıyla uygulayacağı
olası faiz artışları ve ABD hükümetinin
harcamaları kısma planları da piyasalar için
tehdit oluşturuyor. Zira bu olasılıklar, ABD
ekonomisi için daha uzun vadede resesyon riski
taşıyor. Fed’in olası faiz artırımları, gelişmekte
olan ekonomilerde ciddi daralmalara yol açabilir.
ABD’deki yüksek faiz oranları, genellikle doları
desteklerken gelişmekte olan ekonomilerde

sermaye çıkışlarına — ve bazı durumlarda kur
krizlerine — yol açabilir.

Çin ekonomisindeki büyüme, halihazırda
üçüncü çeyrekte durma noktasına geldi. Çin’in
ekonomik büyümesi, Evergrande kriziyle emlak
sektöründe yaşanan düşüş, yinelenen Covid
karantinaları ve enerji sıkışıklığı nedeniyle
dünyanın alışkın olduğu %6’lık hızın aksine %0,8
seviyesinde gerçekleşti. Enerji krizi, bir miktar
rahatlasa da; emlak sektöründeki kriz ve
hükümetin sıfır-vaka politikası, büyümedeki
yavaşlamanın devam edebileceğine işaret
edebilir. Bu durum, global ölçekte de tedirginlik
yaratacaktır.

Çin ve Tayvan arasındaki gerilim gibi bazı
jeopolitik sorunlar da ekonomik büyüme
üzerinde etkili olabilecek etkenler arasında. Söz
konusu gerilimin nasıl sonuçlanacağını
kestirmek zor olsa da, ekonomiye doğrudan
köstek olacağı tahmin ediliyor.
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Tedarik zincirindeki aksamalar ve lojistik krizi: Kaos sürecek mi?

Piyasalar, 2021 yılında tedarik zincirinde
öngörülemez ve eşi benzeri görülmemiş
kırılmalar ve lojistik zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Son birkaç aydır limanlardaki doluluğun bir
nebze rahatladığı aşikar. Drewry’ye göre global
navlun ücretleri yıllık bazda %300’den fazla artış
kaydederek Eylül ayında tüm zamanların
zirvesini gördükten sonra hızlı tırmanışına ara
verdi. Navlun ücretleri, şimdilerde Eylül ayında
pik yaptıkları seviyenin %11 altında yer alsa da,
geçen yılın aynı dönemine kıyasla halen %170
daha yüksek seviyelerde bulunuyor.

Piyasa kaynakları; liman operatörleri,
lojistik sağlayıcıları ve sanayicilerin
yığılmaları gidermede yavaş yavaş ilerleme
kaydettiklerini ve sevkiyatlardaki sıkışıklığın
rahatladığını bildiriyor. Peki sevkiyatlar
artık sorunsuz mu ilerleyecek? İşte bu pek
olası değil.

Bloomberg’e göre, pandemiden önce Asya’daki
bir fabrikadan malın teslim alınışından itibaren
ABD’nin Batı Kıyısı’ndaki limanlara varması ve
sonrasında demiryolu veya tır ile bir depoya

çekilmesi 45 gün sürüyordu. Oysa bugün, söz
konusu süre 105 günü buluyor. Navlun
ücretlerinin tatillerin yol açtığı yoğunluğun
geçmesiyle gevşemesi beklenir; ancak, fiyatlar
halen rekor seviyelere yakın seyrediyor.

Kaynaklar, lojistik sektöründe uzun vadeli altyapı
iyileştirmelerinin zaman alması ve talebin
yavaşlamaması sebebiyle, bu krizin kısa sürede
çözülmesini beklemiyor. Özellikle de yeni
varyantlar nedeniyle kısıtlamaların geri döndüğü
bir senaryoda. Lojistik sektörünün yüksek talebi
karşılamak için mevcut altyapısının sınırlarını
zorlamaya devam etmesi gerek.

Bloomberg’e konuşan bir sektör uzmanı, lojistik
darboğazların uzun vadeli çözümünün daha
büyük gemilere izin veren tasarımların yeniden
düzenlenmesi, terminal ve tersane alanı ve daha
fazla vinç eklenmesi ile iç tesisler ve erişim
noktaları inşa edilmesi de dahil olmak üzere
limanlarda iyileştirme yatırımları yapılmasından
geçtiğini dile getiriyor. Uzman, “Altyapı
yatırımları çözüme yardımcı olacak; ancak, bu
süreç 10 ay değil 10 yıl sürebilir,” diyor.
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Ham petrol: Talep kaygan zeminde yol alıyor

Yeni varyantın talep görünümü üzerindeki
etkisine dair farklı görüşler bildiriliyor.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve ABD Enerji
Enformasyon İdaresi (EIA), vaka sayılarındaki hızlı
artış ve seyahat kısıtlamaları ışığında Mart ayına
kadar olan petrol talep tahminlerini düşürdü.

Piyasaların boğuştuğu enflasyon, tedarik
zincirindeki darboğazlar, devam eden ticaret
sorunları ve bunların sanayi ve nakliye
cephesindeki yakıt gereksinimlerine etkisi gibi
faktörler de enerji tüketim tahminleri üzerinde
baskı kurdu. Bu nedenle, EIA ham petrol
fiyatlarının 2022 boyunca kademeli bir şekilde
63-68$/varil kadar düşük seviyelere ineceğini
tahmin ediyor.

IEA ve EIA’nın aksine, OPEC 2022 yılının 1. çeyreği
için talep tahminini yukarı çekti. Öyle ki, örgüt
Omicron varyantının petrol talebi üzerindeki

etkisinin “dünya Covid-19 ve buna bağlı
zorluklarla baş etmekte daha donanımlı bir hale
geldiği için hafif ve kısa soluklu” olacağını
savunuyor. OPEC, talep tahminlerindeki
büyümeyi dünyanın en büyük petrol alıcısı olan
Çin’de ve OECD üyesi olmayan diğer Asya
ülkelerinde tüketimin artacağı beklentisine
bağlıyor.

OPEC tahminlerinin aksine, sıfır-Covid politikası
ve Omicron varyantına bağlı olarak
getirilebilecek yeni kısıtlamalar nedeniyle Çin’in
1. çeyrekte petrol tüketiminin azalacağını
öngören raporlar da mevcut. Şubat ayındaki
Pekin Olimpiyatları da, hükümetin mavi
gökyüzü hedefinin bir parçası olarak çelik
üretiminden petrol işlemeye kadar endüstriyel
faaliyetler sekteye uğrayacağından ötürü petrole
yönelik talebin azaltacağını öne sürüyorlar.

Copyright © ChemOrbis Elektronik Pazaryeri A.S. Page 14/19
All rights reserved www.chemorbis.com

http://www.chemorbis.com


PP piyasalarında 2022 beklentileri: Yeni kapasitelerin ardındaki sorular

2021, devasa miktarda yeni kapasitenin usul usul
ama emin adımlarla öne çıktığı bir yıl oldu.
ChemOrbis Üretim Haberleri Pro'ya göre, 2021'de
%85'i Asya'da olmak üzere 14 milyon tondan
fazla toplam kapasitenin faaliyete geçmesi
planlandı. Bu yıl yalnızca Çin, 9 milyon tondan
fazla PP kapasitesinin üretime başlamasını
planlarken, Güney Kore 2,8 milyon tonla onu
takip etti.

Ancak bu yeni kapasiteler konusunda bir
parantez açmalıyız. Öncelikle, çoğunlukla
kömürden olefin ve poliolefin teknolojisine
dayanan bu kapasiteler, Çin'in kömür üretimi
konusundaki çevre düzenlemeleri nedeniyle
sürekli olarak sekteye uğramakta. Çin'in 'çift
kontrol’ ve enerji kısıtlamalarının bir parçası
olarak, bu tesisler tam olarak faaliyete
geçmeyebilir veya ticari üretime başlamaları
ilave zaman gerektirebilir.

Piyasa kaynakları, Çin'in arz durumunu
dengelemek için bazı eski tesisleri elden
geçirme olasılığına da işaret ediyor.

Bununla birlikte, yeni kapasitelerin etkisi - her ne
kadar sınırlı olsa da - 2022'de, özellikle de yılın
ikinci yarısında belirgin olmaya devam edecek.

Önde gelen bir PP ihracatçısı haline gelen Çin,
devam eden lojistik sıkıntılara rağmen önemli

miktarda malı piyasaya sürecek ve rekabet
kesinlikle kızışacak!

ChemOrbis İstatistik Sihirbazı, 2021’de Çin’in PP
ithalatı için şimdiden yıllık %30'luk bir düşüş
gösterirken, ihracatın ise üç katına çıkarak 1
milyon tonu aştığını ortaya koyuyor. Tabi ki
planlanan toplam 9,4 milyon tonluk tüm yeni
kapasite hemen piyasaya sürülecek ve Çin PP
ithalatını hemen durduracak diye bir durum söz
konusu değil.

Ancak Çin'in PP talebindeki artışın yeni inşa
edilen kapasiteler tarafından kolayca
absorbe edilebileceği ve Çin'in kümülatif PP
ithalatının 2022'de - bu yılki düşüşün
üzerine - %30 daha düşerek 3 milyon ton
eşiği civarında seyredebileceği yönünde bir
senaryo oluşturulabilir.  Bu arada ihracat
da en az iki katına çıkabilir.

Ülke bazında; Vietnam, Türkiye ve hatta
Hindistan, Çin'in ihracat fırtınasından en çok
etkilenen destinasyonlar olacak. İstatistikler
halihazırda 2021'de Vietnam'a yapılan PP
ihracatında yıllık %35'lik bir artış gösteriyor. Çin
için artan stok baskısını azaltabilecek ana ve en
yakın rotanın Vietnam olması hiç de sürpriz
değil. Hatta, Vietnam'a yapılan ihracatta bu yılki
artış, listenin geri kalanına kıyasla minimal
olarak kabul edilebilir.
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PP'de kendi kendine yeten bir pazar olan
Hindistan’ın 2021'de Çin’in ikinci en büyük
ihracat hedefi olması ise sıra dışıydı. Hindistan,
Çin'in toplam PP ihracatının %9'unu oluşturdu
ve 2020'deki 3.000 tonluk küçük bir hacimden
Ocak-Ekim döneminde 115.000 tonun üzerine
çıktı.

Bu ülkeleri, Ocak-Ekim 2021 döneminde her biri
Çin'den yaklaşık 64.000 ton PP ithal eden
Pakistan, Türkiye ve Bangladeş izledi. Çin'in en
büyük PP ihracat rotaları listesinde altıncı sırada
yer alan Brezilya, aynı zaman diliminde 44.000
ton ile uzak bir destinasyon olarak öne çıktı.

Bu arada unutulmamalı ki, Çin 2021'de ardı
arkası gelmeyen navlun kargaşası, nakliye
izdihamları ve tüm zamanların en yüksek lojistik
maliyetlerinden bağımsız olarak -yakın veya
uzak- bu noktalara ihracatını artırmayı başardı.

Çin'in gelecek yıl ihraç PP piyasalarında daha ne
kadar agresifleşeceği, lojistik kaosun gidişatına
ve yeni varyantların etkisine bağlı olacak.

Ancak Çin'in fiyatlandırma konusunda
bugünden daha fazla söz sahibi olacağını
tahmin etmek zor olmasa gerek.
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PE piyasalarında 2022 beklentileri: Piyasada rekabet kızışacak

PE’nin de yeni kapasiteler konusunda PP’den
pek aşağı kalır yanı olmadığı görülüyor. Her iki
ürün için de arzın talepten fazla büyüyeceği
düşünülüyor. Ancak PE’de yeni kapasitelerin
PP’ye nazaran mütevazı olması, bu ürünün PP
kadar baskı altında olmadığını ortaya koyuyor.

ChemOrbis Üretim Haberleri Pro’ya göre, üç PE
türü olarak AYPE, LAYPE ve YYPE için 2021
yılında global pazarlarda 8 milyon tonu biraz
aşkın yıllık kapasitenin faaliyete geçmesi
planlandı. Bu yeni PE kapasitelerinin yaklaşık
%41’i Çin’de yer alırken, %23’ü Güney Kore’de ve
%15’i ise ABD’de faaliyete başlayacak.

Çin’in PE iştahının halen yüksek olduğu dikkate
alındığında bu ürün için fazla ihracat yapması
beklenmiyor. Elbette ülkenin stoktan çıkması
gerektiği dönemlerde kolayca re-export
faaliyetine geçebilecek olması bu senaryonun
dışında tutuluyor. Çin halen önemli bir PE alıcısı
olsa ve bu tablo global tedarikçiler üzerinde
daha az baskı yaratsa da, PE ithalatları yeni
kapasitelerin etkisiyle 2021’in Ocak-Ekim
döneminde yıllık bazda %20 düşüş gösterdi.

Diğer deyişle, Çin’de pazar payını kaybetmeye
başlayan global tedarikçiler, şimdi ihracat
kotalarını yönlendirebilecekleri alternatif
rotaların arayışında. Çin’in önde gelen PE
tedarikçileri Orta Doğu’da konuşlanmış

durumda; bu ülkeler Suudi Arabistan, İran,
Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olarak
sıralanıyor. 2021 yılında Çin’e ihracatları düşen
tüm bu ülkeler, 2022 yılında daha belirgin
kayıplar vermeye hazırlanıyor. Söz konusu Orta
Doğulu tedarikçiler için başlıca alternatif rotalar
Türkiye ve Belçika olurken, onları Mısır izledi.

Çin’in dördüncü veya beşinci en büyük
tedarikçisi olan Güney Kore de, bu ülkeye yıllık
ihracatında %15’lik bir kayıp yaşadı ve haliyle
rotasını Vietnam, Belçika ve Rusya’ya çevirdi.

Aslında, yeni kapasiteler barındıran ABD’nin de
dünya pazarları için önde gelen bir PE tedarikçisi
olduğu aşikar. Ancak, 2021 yılındaki ihracat
performansı tedarik zincirindeki bitmek
bilmeyen aksamalar nedeniyle beklentinin
altında kaldı. 10 milyon ton PE ihracat kapasitesi
bulunan ABD’nin, 2022’nin ilk çeyreğinde yeni
bir ciddi doğa olayı yaşanmadıkça Avrupa,
Türkiye ve Güneydoğu Asya pazarlarında
dizginleri yeniden ele alacağı düşünülüyor.

Özetle Orta Doğu, ABD ve Güney Koreli önde
gelen PE tedarikçileri Çin’deki kayıplarını telafi
etmek adına satış mücadelesine girişebilir. Bu
tedarikçiler arasında Avrupa, Türkiye, Vietnam,
Güney Amerika ve Afrika’daki
fiyatlandırmalarda yaşanacak muhtemel
çekişme dikkatle izlenecek.
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PVC piyasalarında 2022 beklentileri: Pandemi öncesi fiyatlara dönüş mümkün
görünmüyor

PVC’nin performansı 2020 yılının ilk yarısında
dikkat çekmeye başlamıştı. 2021 yılı boyunca da
fiyatlar cesur zamlar kaydetmeyi sürdürdü. Asya
ve Türkiye piyasaları aşağı yönlü düzeltmeler
gördüyse de, Avrupa bu eğilime kafa tuttu ve
tam peş peşe 18 ay boyunca yükseliş ivmesini
kaybetmedi.

PVC fiyatları, bir şekilde PP ve PE piyasalarından
farklı olarak, dünya genelinde sürekli rekor
yükseklere tırmandı. Poliolefin piyasaları da tüm
zamanların veya son yılların en yüksek
seviyelerine ulaştı; ancak yükseldikleri eşikler
geçmişte bir biçimde tanık olunan rakamlardı.

Oysa, PVC pandemi öncesinde hiç görülmeyen
zirvelere kadar çıktı ve oradan da inmedi.
Geçmişte en ucuz polimer olarak bilinen PVC,
bazı bölgelerde PP ile PE fiyatlarının dahi
üzerine çıktı ve pandemi dönemine en pahalı
polimer olarak damgasını vurdu.

Örneğin, en büyük PVC alıcısı olan
Hindistan 2008 ile 2020 yılları arasında
minimum 700$/ton ila maksimum
1100$/ton arasında değişen bir grafik izledi.
2021 yılına gelindiğinde ise, ithal PVC
fiyatları lig atladı; zira CIF 2050$/tonda
zirveyi ve 1400$/tonda dibi gördü.

Şüphesiz, buradaki çözülemeyen düğüm PVC
arzının üretim sorunları ile mütemadiyen
sekteye uğramasıydı. Alıcılar bitmek bilmeyen
tedarik sorunları eşliğinde sürekli bir mal
bulabilme mücadelesi verdiler.

Her ne kadar Asya ve Türkiye pazarları aşağı
yönlü düzeltmelerle köpük atsa da, piyasalar
halen 2020 seviyelerine yaklaşmış dahi değil.
Pandemi öncesi seviyelere dönebilmesi için
Hindistan’ın 500$/ton daha inmesi ve Türkiye ile
Avrupa’nın ise sırasıyla 1000$/ton ve 1000€/ton
daha düşmesi gerekli.

PVC pandemi öncesi seviyelere geri
dönebilir mi? Pek mümkün görünmüyor

Şimdilerde üretim kesintileri azalmış ve arz
sorunlarının etkisi hafiflemiş olsa da, sektör
oyuncuları fiyatlarda yeni rekorlara alışmış gibi
görünüyor. Tam 18 ay boyunca, işleyiciler son
derece yüksek fiyatlardan PVC temin etti ve
işlenmiş ürünlerini de buna göre fiyatladı.

Benzer şekilde, PVC üreticileri de uzun vadede
fiyatlarda sert bir inişe izin vermeyecektir. Hele
de Avrupa’da uygulanan ek enerji maliyetleri
dikkate alınırsa. Elbette bu senaryoda, yeni Covid
varyantlarının ortaya çıkması veya yaygın
kapanmaların talebi vurması gibi ihtimaller
dikkate alınmıyor.
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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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