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ALÜMİNYUM KÖŞESİ

Alüminyum Piyasaları Dalgalandı

ABD'den Çelik ve Alüminyum 
İthalatında Muaf Ülkelere de
Kota Açıklaması Geldi

Sektöründe Lider Ar-Ge Ekibiyle Arfen
Alüminyum Gelecek İçin İlerliyor!

Trump’ın Çin'den sonra en büyük alüminyum üreticisi olan 
Rus devi Rusal'a karşı yaptırımlar uygıulanacağını açıklam-
asının ardından küresel alüminyum piyasalarında fiyatlar 
hızlıca arttı. Nisan ayı başnda 2000 USD olan alüminyum 
fiyatları  % 20 artışla 2400 USD’nin üzerine çıktı. Ardından 
Amerika’nın yaptırımların uygulanmasını bir süre erteleme-
si ile fiyatlar biraz gevşese de LME Aluminyum fiyatları Mart 
ayın sonundaki 2000 USD civarındaki seviyelerin üzerinde 
seyretmeye devam etti.
Alüminyum pazarında 1990'ların başından beri görülmey-
en kargaşaya ilişkin olarak sektörüm önde gelen şirket 
temsilcileri Trump yönetimini suçladı. Alüminyum fiyatların-
da kısa sürede yaşanan dalgalanma ve belirsizliğn sektöre 
zarar verdiği bunun devam etmesinin daha büyük zarar-
lara yol açacağı ifade ediliyor.
LME Alüminyum fiyatlarının Nisan ayındaki seyrini özetle-
mek  gerekirse;  Nisan ayına 2000 USD seviyesinden 
başlayan LME Aluminyum fiyatları  9 Nisan’dan başlayarak 
hızlıca yükseldi ve 10 gün içinde 2600 USD seviyelerine 
yaklaştı  ardından gelen düzeltme haraketi ile 24 Nisan’dan 
itibaren 2200-2400 aralığında seyretmeye devam etti. 

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Navarro, ithalat tarifelerin-
den muaf tutulan ülkeler için de kota sistemi uygula-
nacağını söyledi  ABD'den çelik ve alüminyum ithalatı tarife-
siyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray'ın Ticaret 
Danışmanı Peter Navarro, ABD'nin uygulamaya kolduğu 
çelik ve alüminyum ithalat tarifelerinden muafiyet elde 
eden ülkelerin hala bir ithalat kota sistemine konu olacak-
larını söyledi. Navarro, "Ulusal güvenlik çerçevesinde 
sanayimizi savunduğumuzdan emin olmak için kotalar ve 
diğer sınırlamalar uygulayacağız" dedi.

LME depolarına teslim edilen ve çekilen alüminyum 
miktarına bakıldığında yüksek fiyat seviyeleri olan 2400 
USD ve üzerinin sürdürülebilir olmadığı fiyatların muhte-
melen 2100-2400 aralığında gerçekleşeceği tahminleri ağır 
basıyor.  Diğer taraftan LME Aluminyum fiyatlarının 2000 
USD seviyesinin altına düşme olasılığı ise 2017 yılı küresel 
büyüme hzının 2016’ya gre daha yüksek tahmin edilmesi 
nedeniyle oldukça zor görünüyor.
ABD hükümetinin 2018 yılı Mart ayı başında Aluminyum 
ithalatına % 10 Çelik ithaatına % 25 vergi koymasına 
rağmen  Dünyanın en büyük alüminyum üreticisi Çin’in 
nisan ayında alüminyum ve çelik ihracatındaki görülen artış 
dikkat çekici oldu. Bilindiği üzere Çin toplam küresel 
alüminyum üretiminde % 50’den fazla sahip bir ülke.
Diğer taraftan Nisan ayında Roterdam Aluminyum taşıma 
endeksi de yükseliş kaydetti. Fiziki teslimatta LME 
Aluminyum fiyatına eklenen Roterdam endeks değerindeki 
artış sanayicinin girdi maliyetlerini zorlayabilir. 

Her ürünüyle katma değer yaratmayı hedefleyerek, daima ileride ve öncü olmak için aralıksız 

çalışıyor. Sürekli gelişim ve yenilikçi felsefesiyle üretim teknolojisinde gücüne güç katıyor. 

Müşteri-satış-üretim odağında hizmet veren ve dünyada konvansiyonel metotlarla üretilen ve 

sürekli döküm tekniği ile üretiminin “neredeyse imkansız” olduğu düşünülen yeni nesil teknolojik 

alaşımları üretebiliyor. Dünyanın sayılı kuruluşları ile yürütülen uzun soluklu ürün geliştirme 

faaliyetlerinden elde edilen deneyimler, uluslararası kongre ve sempozyumlarda da makale olarak 

sunuluyor ve tüm dünya ile paylaşılıyor. Ar-Ge departmanı, endüstriyel ölçekte üretim öncesi 

müşteri talebine uygun prototip ürün üretme esnekliği sayesinde, ürünün pazara çıkma sürecini 

kısaltarak, önemli avantajlar elde edilmesini sağlıyor. Bu sayede Arfen Alüminyum dünya devlerinin 

tedarikçi listelerinde yer almaya, Ar-Ge başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.
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