ORBIS ÇELİK ENDEKSİ ve ÇELİK REFERANS FİYATLARI
METODOLOJİ VE TANIMLAR
GENEL
SteelOrbis çelik piyasalarını dünya çapında takip ederek data toplayan, piyasanın satıcı, üretici
ve aracı konumundaki tüm oyuncularıyla iletiĢime daima açık olan, tarafsız ve bağımsız hizmet
sağlayıcısıdır.
Çelik fiyatları ve piyasa bilgileri SteelOrbis’in güçlü iliĢkileri ve deneyimi eĢliğinde, dünyanın dört
bir köĢesindeki öncü sektör oyuncularından büyük bir gizlilik ile toplanmaktadır. Depolanan
bilgiler ve endeks modelimizde sunulan veriler uluslararası ve yerel piyasalarda yapılan gerçek
bağlantılardan, alıcı ve satıcılardan teyit edilmek suretiyle çıkarılmıĢtır.
SteelOrbis, tüm değerlendirme ve hesapların yapılıĢında dikkate alınan kriterlerin açıklanması ve
teyit edilmesi amacıyla; Orbis Çelik Endeksi ve Çelik Referans Fiyatları adı altında yayınlanan
çelik fiyat serilerinin tümünü kapsayan bir metodoloji ve açıklamalar rehberi sunmaktadır.
Bu döküman, düzenli olarak güncellenir, SteelOrbis aboneleri ayrıca www.steelorbis.com
adresinde yer alan SteelOrbis websitesi üzerinden ve tüm diğer SteelOrbis yayınları aracılığı ile
haberdar edilir.
SteelOrbis tarafından yayınlanan fiyat verileri için alım/satım yapılabilir fiyatlar veya ürünlerin
açık piyasada alım/satım iĢlemi gören fiyatları baz alınır.
ALIM/SATIM YAPILABĠLĠR FĠYAT
Alım/satım yapılabilir fiyat piyasadaki mevcut teklif ve/veya talep fiyatları anlamındadır.
SteelOrbis bu ürünlerin iĢlemlerine hiçbir Ģekilde taraf değildir ve bu tür ticari iĢlemlerde hiçbir
maddi kazancı bulunmamaktadır.
ALIM/SATIM ĠġLEM FĠYATLARI
Alım/satım iĢlem fiyatı belirtilen bir ürün için yapılan bağlantıya istinaden ödenen tutardır.
SteelOrbis, her bir çelik ürünü ve hammaddesi için tipik ve tekrar edilebilir bir fiyat
hesaplayabilmek amacıyla, her bir alım/satım iĢleminin içinde bulunduğu durumu tamamıyla
tespit etmeyi amaçlar.
SteelOrbis, iyi niyet çerçevesinde kendi değerlendirmelerine dayalı fiyat bigileri sağlar.
SteelOrbis referans fiyat serileri, belirtilen dönemde hiçbir emtianın matematiksel ya da ağırlıklı
ortalamasını yansıtmaz.
DEĞERLENDİRMELER
Güçlü bir analiz sürecini takiben, teklif ve talepler kadar piyasadaki arz ve talep dengesini de
hesaplamalarımıza dahil ederek, her bir ürün için haftalık alım/satım yapılabilir fiyat değerlerine
karar vermekteyiz.
Bu yolla elde edilen alım/satım yapılabilir iĢlem fiyatları kalite, ebatlar ya da malzemenin diğer
özellikleri, sevkiyat dönemleri, sipariĢ miktarı, teslimat Ģartları, yükleme ve tahliye Ģartları ve
her spesifik kontrat için fiyat hesaplamalarını etkileyebilecek diğer sipariĢ koĢulları gibi birçok
faktörden etkilenebilir. Emtianın görünür değeri bu tür ekstra opsiyonellikler taĢıması
durumunda, SteelOrbis bu tür harici unsurları emtianın değerinden ayrıĢtırmak amacıyla kendi
editoryal değerlendirmesini kullanabilir veya bu bilgiyi hiç kullanmamaya karar verebilir.
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Bazı fiyatlar baz fiyat olarak verilmiĢtir, tedarikçiler bu baz fiyata kendileri hesaplayarak sevk
edilecek çelik için farklı spesifikasyonlar, ebatlar ve fiziksel toleranslara yönelik gerekli ekstraları
ekleyebilirler. SteelOrbis, her bir ürün için en doğru piyasa değerini tespit edebilmek amacıyla
daima birçok farklı bağlantı bilgisi edinmeyi amaçlar ve bir sipariĢte yer alan olağandıĢı
spesifikasyonlar, ebatlar ve/veya fiziksel toleranslardan kaynaklanan farklılıkları hesaplamaların
dıĢında bırakır.
SteelOrbis fiyat
gerçekleĢtirilir.
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Orbis Çelik Endeksi haftalık değiĢimleri yansıtması için her haftanın sonunda güncellenir. Endeks
değeri Ocak 2005 = 100 olarak belirlenmiĢtir.
BĠLGĠLERĠN DOĞRULANMASI
SteelOrbis, piyasa analistleri ve/veya muhabirleri tarafından raporlanan tüm alım/satım iĢlemleri
ve teklif ve/veya talep fiyat bilgilerinin teyidini arar. SteelOrbis elde edilen bilgileri hem alıcı,
hem satıcı, hem de geniĢ çaptaki piyasa kaynaklarıyla kontrol edecektir.
SteelOrbis yalnızca güvenilir kaynaklardan edinilen bilgileri kullanır ve güvenirliği Ģüpheli olan
bilgileri değerlendirmeye almaz.
TESLĠM ġEKĠLLERĠ
Orbis Çelik Endeksi ve Çelik Referans Fiyatları aksi belirtilmediği takdirde daima piyasada
INCOTERM’lere göre yapılmıĢ alım/satım iĢlemleri ve/veya teklifler ve/veya talepler bazındadır.
INCOTERM’ler Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayınlanır. INCOTERM’ler dahil olmak
üzere tüm ICC yayınlarına ait metinlerin telif hakları, tamamen ya da kısmi olarak ICC’ye aittir.
ÖDEME ġARTLARI
Ödeme koĢulları aksi belirtilmediği takdirde, fabrika çıkıĢı veya depo çıkıĢı için ön ödeme veya
peĢin ödeme olup, ithal edilen ürün ve/veya hammaddelerin tesliminden itibaren 60 gün içinde
yapılan standart ticari uygulamaya göredir. Alım/satım iĢlemleri standart dıĢı koĢullarda rapor
edildiğinde, SteelOrbis bu koĢulları o döneme ait faiz oranlarını kullanarak söz konusu ürün için
piyasanın tipik ödeme koĢullarına göre normalize eder.
MĠKTAR / SĠPARĠġ BOYUTU
SteelOrbis her bir Çelik Referans Fiyatı için tipik bir miktar / sipariĢ boyutu belirler. Standart dıĢı
boyutlarda alım/satım iĢlemleri söz konusu olduğunda, SteelOrbis bu iĢlemlere ait fiyatları, o
döneme ait piyasaya hâkim navlun oranlarını kullanarak tipik sipariĢ boyutlarına uyarlar.
SEVKĠYAT / TESLĠMAT SÜRESĠ
SteelOrbis fiyatları, sevk veya teslim edilecek her bir emtia için gerçekleĢen alım/satım fiyatı
ve/veya malzemenin alım/satım yapılabilir değerine istinaden, değerlendirilen mal ve piyasanın
tipik yükleme ve teslimat programına göre yansıtmayı amaçlar.

Referans fiyatlar ve endekslere ait tanımlar için lütfen Veri sayfalarına bakınız.
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