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Covid-19 salgınının etkileri altında zorlu bir yıl geçiren demir, nikel ve alüminyum piyasaları aşıların hızlı bir şekilde piyasaya 
sürülmesi ve küresel piyasalarda ekonomik hareketliliğin geri dönmesi ile 2021 yılının başlarında hızlı bir toparlanma 
yaşadı. Çin’in diğer ülkelere kıyasla daha hızlı toparlanması ve bu kapsamda alt yapı projelerine kaldığı yerden devam etme 
amacı ile yerel piyasayı teşvik etmesi, talep tarafında hızlı bir artış sağladı. Bunun yanında yine Çin’in enerji ve karbon 
salınımları konusunda yılın ikinci yarısında uygulamaya başladığı politikalar paslanmaz çelik ve alüminyum gibi ürünlerin 
üretimlerin kısıtlanmasına sebep olurken bu gelişme ise hammadde talebinde gözle görülür bir düşüş yaşanmasına neden 
oldu.  

Küresel madencilik endüstrisinde büyük bir ağırlığı olan Çin’de yaşanan gelişmelerin sonuçlarına ek olarak geçtiğimiz yıllarda 
imzalanan Paris Anlaşmasını takiben Avrupa Birliği’nin duyurduğu Yeşil Anlaşma yaklaşımı, iklim değişikliği ile mücadele 
kapsamında yeni bir yol haritası belirledi. Enerji dönüşümünü önceliklerinden biri olarak kabul eden bu yaklaşım yenilenebilir 
enerji kaynakları, enerji depolama sistemleri ve karbon salınımında ve fosil yakıtların kullanımı azaltma konusunda önemli bir 
yeri olduğuna inanılan elektrikli araçlarda kullanılan emtiaların tedarikinin tekrar büyük önem kazanmasına neden oldu.  

Ayrıca bu yaklaşım kapsamında maden üreticilerinin çevresel, sürdürülebilirlik ve yönetimsel alanlarda uyması gereken 
standartların ilerleyen dönemde tedarikçiler tarafından daha dikkatli bir şekilde inceleneceği ve bu şartları sağlamayan 
üreticilerin büyük baskı altında kalacağı tahmin ediliyor. Bu şartlar altında geri dönüşüm ile metal elde edilmesine yönelik bir 
ilgi artışı dikkat çekiyor. İlerleyen dönemde metal talebini karşılamak adına geri dönüşüm konunda çalışmaların hızlanacağı 
tahmin ediliyor. 

Paris Anlaşması ile bir süredir gündemde olan Yeşil Mutabakat ile somut adımların atılmaya başlandığı iklim değişikliği ile 
mücadele çalışmaları, maden piyasaları üzerinde varlığını göstermeye başlarken önümüzdeki dönemde de standartları 
belirleyecek belli başlı unsurlardan biri olacağı görülüyor. 

Alüminyum 
2021 yılının başından itibaren yüksek talep öncülüğünde artış gösteren alüminyum fiyatları güçlü talebe ek olarak Çin'deki arz 
kısıtlamalarının da devreye girmesi ile birlikte Ekim ayında geride bıraktığımız 10 yılın en yüksek seviyesine yükselerek ton 
başına 3.180 dolar seviyesine ulaştı. 

 

Otomobil parçalarından ev aletlerine kadar birçok kullanım alanı bulunan metalin 2020 yılı sonrasında tüketici talebi ve 
küresel ölçekte ekonomik aktivitenin geri gelmesiyle birlikte iyi bir performans gösterdiği tahmin ediliyor. Bunun 
yanında Yeşil Anlaşma sonrası dekarbonizasyona yönelik küresel enerji dönümü geçişinin de alüminyum talebinin 
artmasında etkisi olduğu tahmin ediliyor. Talep artışına neden olan unsurlara ek olarak, dünyanın en büyük alüminyum 
üreticisi olan Çin’in, 2021 yılının ortasında kirliliği azaltma ve ülke ekonomisini karbondan arındırma amacı ile reformları 
yürürlüğe alarak alüminyum ve çelik üretimi gibi enerji yoğun endüstriler için elektrik tüketimini sınırlandırmıştı. 
Gerçekleşen sınırlama ve Çin’de belli bölgelerde yaşanan elektrik kesintileri bazı alüminyum üreticilerinin üretimi kısmak 
zorunda kalmasına neden oldu. Bu şartlar altında 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla yaklaşık yüzde 10 daha fazla üretim yapan ülkenin, kısıtlamalardan sonra üretim miktarını düşürecek olmasının 
fiyatları rekor seviyelere çıkaran gelişmelerin başında geldiği tahmin ediliyor. 

Konteyner kıtlığı nedeniyle artan navlun ücretlerinin, alüminyum için nakliye maliyetlerinin yıl boyunca artmasına neden 
olduğunu ve bunun tüketiciler için daha uzun teslimat bekleme sürelerine yol açtığını bilinirken yaşanan bu durumun da 
Avrupa pazarında belirli bir arz sıkıntısına neden olduğu belirtiliyor. 



Enerji dönüşümü planları kapsamında alüminyumun önemli bir rolü olduğu bilinirken bu metale olan talebin 2050 yılına kadar 
yüzde 80 artış göstermesi bekleniyor. Talep artışına ek olarak arz kısmında yaşanan gelişmelerin önümüzdeki dönemde fiyat 
artışını da desteklemesi bekleniyor.  

Aynı zamanda büyük oranda geri dönüştürülebilir bir materyal olan alüminyumun 2050 yılına kadar artan talebin yaklaşık 
yarısını karşılayacak şekilde artış gösterebileceği de tahmin ediliyor. 

Demir  
Çin’in inşaat sektörünü destekleyen teşvik programları neticesinde 2021 yılının ilk yarısında demir talebi önemli bir artış 
göstermiş ve demir cevheri fiyatları son birkaç yılın en yüksek seviyelerine ulaşmıştı. Ancak çelik üretimini geçtiğimiz yılki 
seviyenin altında tutmak isteyen Çin’in piyasalara müdahalesi sonrası demir cevheri talebi 2021 yılının Temmuz ayından 
itibaren keskin bir şekilde düşüş gösterdi.   

Çin’in büyük inşaat ve altyapı projelerinin tamamlanmak üzere olması ve ülkenin inşaat sektörünün portfolyosunun gittikçe 
daralıyor olması gibi unsurlar göz önüne alındığında, inşaat sektörü kaynaklı bir talep artışının tekrarlanmasına pek ihtimal 
verilmiyor. Aynı zamanda çelik üretiminin de bir süre baskılanması ve Çin’in bu yaklaşımının en erken 2022 yılının ilk çeyreğine 
kadar devam etmesi bekleniyor. Çin’in demir talebi ile ilgili bir diğer beklenti ise geri dönüşümle elde edilen çelik üretiminin 
artış göstermesi sonucu, önümüzdeki 10 yılda çelik piyasalarının demir talebinde azalma görülmesi olarak karşımıza çıkıyor. 
Bu durum talep yönünden hali hazırda sıkıntı içerisinde olan piyasaların daha da zorlanması anlamına gelebilir. 

 

Arz kısmında ise Brezilya ve Avustralya’daki üreticilerin, üretim seviyelerini arttırmasının zaten talep olarak zayıflayan demir 
piyasalarındaki arz sıkıntısını iyice azalttığı görüldü. Bunun yanında Vale, Fostescue, BHP gibi büyük demir cevheri üreticilerinin 
ilerleyen yıllarda demir üretimlerini kademeli olarak arttırmaya yönelik planları olduğu da biliniyor.  

Arz ve talep tarafındaki bu gelişmeler demir cevheri fiyatlarının birkaç yıl gibi bir süre boyunca düşüş eğiliminde olma ihtimalini 
doğuruyor. Talepteki düşüşe rağmen şirketlerin arz artışına yönelik planlamaların ardında ise günümüzde demir cevherinin 
sunduğu yüksek kar oranının bir etkisi olduğu düşünülürken uzun vadede fiyatlara olumsuz etki yapacağı bilinse de büyük 
ölçekli üreticilerin kısa vadedeki kar oranları nedeni ile arz artışını hızlandırarak devam ettirecekleri tahmin ediliyor. Küresel 
maden üretimi konusunda bir öngörü paylaşan Fitch Solution, geçtiğimiz beş yıl boyunca yüzde 2 oranında daralan üretimin 
2025 yılına kadar ortalama yüzde 2,4 oranında artmasını ve 2025 yılında 5 yıl öncesine kıyasla ek 378 milyon ton üretim artışı 
görülebileceğini belirtti. 

Günümüz gerçekleri göz önüne alındığında, fiyatlar açısından olumsuz bir tablo karşımıza çıkıyor. Bunlara ek olarak ilerleyen 
döneme Çin’in Evergrande şirketinin yaşadığı finansal zorluklar karşısında tutumu ve küresel ekonomik gelişmelerin emtia 
fiyatları üzerindeki etkisi gibi unsurların beklentileri farklı noktaya götürebileceği tahmin ediliyor. 

Nikel 
Covid salgını nedeni ile yaşanan belirsizlikler ve arz zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeni ile belirsizlikler ile dolu olan 2020 
yılını yükselişle tamamlayan nikel piyasaları, 2021 yılının başlangıcı ile beraber dünyada Covid-19 aşılarının yaygın şekilde 
uygulanmaya başlaması, elektrikli araç bataryalarına yönelik talep artışı beklentileri ve paslanmaz çelik üretiminin yılın ilk 
çeyreğinde geçtiğimiz yılın 3 ayına kıyasla yaklaşık yüzde 25 artış göstermesi ile yıla hızlı bir giriş yaparak Şubat itibari ile yılın 
en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak fiyat istikrarını koruyamayan nikel ulaştığı yüksek seviyelerde tutunamayarak Mart ayının 
başında yılın en düşük seviyelerine geriledi. Bir süredir özellikle elektrikli araç piyasalarındaki beklentilere göre yön belirleyen 
nikel fiyatlarının yılın ilk döneminde gerçekleştirdiği keskin düşüşün temelinde bataryalarda kullanılan kalitedeki nikelin 
üretimine yönelik çalışmalar neticesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.  

Nikel, bataryalar da kullanımının günden güne artması ile dikkat çekiyor. Bunun yanında lityum-iyon pil bileşimlerinde nikel 
kullanımı arttıkça, elektrikli araç piyasalarının da artan bir talep kaynağı olmasına kesin gözle bakılıyor. Ancak pillerde 
kullanıma uygun kalitedeki nikelin azlığı, otomobil üreticilerini elektrikli araçları için lityum-demir-fosfat pillere itebileceği 
tahmin edilebiliyor.  Bu durum lityum-iyon pillerde kullanılan nikel talebi için olumsuz bir risk oluşturabilir. 



Küresel nikel cevheri üretimi 2020 yılında Endonezya’nın ihracat yasağı nedeni ile düşüş göstermişti. Özellikle ülkenin nikel 
endüstrisinin gelişmeye devam etmesi ve yüksek basınçlı asit liçi projelerinin geliştirilmesi ile nikel üretimi 2021 yılında 
toparlanma gösterirken ilerleyen yıllarda da artışa devam etmesi bekleniyor.  Bunun yanında Endonezya’nın yanında diğer 
ülkelerde de sıklıkla tercih edilmeye başlanan basınçlı asit liçi projelerinin ilerleyen süreçte çevresel çekincelerle baskı altında 
kalabileceği düşünülüyor. “Yeşil Mutabakat” kapsamında büyük ölçekli tedarikçilerin, özellikle elektrikli araç üreticilerinin 
nikel üretiminde proje ve operasyonların çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) referanslarının daha fazla incelemeye yöneleceği 
ve üreticilerin çevresel yeterliliklerinin giderek artan bir şekilde önemli tüketicilere kanıtlamak zorunda kalacağı tahmin 
ediliyor. Bu baskıların sonucunda ise geri dönüşüm sektörüne bir eğilim olacağı ve sektördeki payının giderek artacağı 
öngörülüyor. 

 

Nikel metali üretimi ise 2020 yılında 2,491 milyon ton olarak gerçekleşti. Uluslararası Nikel Çalışma Grubu’nun tahminlerine 
göre nikel metali üretimi 2021 yılında 2,639 milyon tona 2022 yılında ise 3,120 milyon tona ulaşması bekleniyor. Ancak kuruluş 
nikel kullanımının önümüzdeki yıllarda daha ivmeli artacağını öngörüyor. Kurulaşa göre nikel metali kullanımı 2020 yılında 
2,384 milyon ton olarak kaydedildi ve üretim tüketim dengesinde yaklaşık 100 bin ton fazla verdi. Kurum 2021 yılında 2,773 
milyon ton, 2022 yılında 3,044 milyon ton olması beklenen nikel kullanımı neticesinde üretim ve tüketim dengesinin negatife 
geçmesini bekliyor.  

Kısa vadede salgın etkisinin azalması ile artış gösteren paslanmaz çelik üretiminin istikrara kavuşması ve madenlerdeki 
üretimin artış göstermesi ile nikel fiyatlarının düşüş göstermesini bekleniyor. Buna paralel olarak Fitch Solutions ve Bloomberg 
gibi kurumlar 2021 ve 2024 yılları arasında yıllık ortalama nikel fiyatının istikrarlı bir şekilde artış göstermesini bekliyor.  
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