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ÇİMENTO SEKTÖRÜ

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
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TABLO 1: EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012)

Kaynak: International Cement Review

TABLO 2: EN ÇOK TÜKETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012)

SEKTÖRÜN GENEL DURUMU
Dünyada çimento üretim artışı hızlanarak devam
ederken 2012 yılında dünya üretimi 3,7 milyar tona
ulaşmıştır. Dünyada en çok çimento üretimi yapan
ülkeler sırasıyla 2,2 milyar Mt ile Çin, 247 milyon
Mt ile Hindistan ve 74 milyon Mt ile Amerika Birleşik Devletleri’dir (Tablo 1). Türkiye ise üretim bakımından 69 milyon Mt ile dünyada beşinci, Avrupa’da ise birinci sırada yer almaktadır. Tüketim verileri incelendiğinde dünyada yine en çok tüketim
yapan ilk üç ülke sırasıyla 2,1 milyar Mt ile Çin, 242
milyon Mt ile Hindistan ve 79 milyon Mt ile Amerika Birleşik Devletleri iken Türkiye ise tüketim bakımından 58 milyon Mt ile dünyada 7. sırada bulunmaktadır (Tablo 2).

Kaynak: International Cement Review

TABLO 3: ÇİMENTO İHRACATI YAPAN ÜLKELER (2012)

Kaynak: International Cement Review

TABLO 4: ÇİMENTO İTHALATI YAPAN ÜLKELER (2012)

Ülkeler ithalat ve ihracat hacimleri bakımından incelendiğinde, İran 2012 yılında yaklaşık 14 milyon
Mt ile dünyanın önde gelen ihracatçısı konumunda,
Türkiye 13 milyon Mt ile ikinci sıradayken, dünyada
toplam çimento üretiminin yarısından fazlasına sahip olan Çin 12 milyon Mt ihracat ile üçüncü sırada
yer almaktadır (Tablo 3).
İthalat verileri incelendiğinde, dünyada çimento
ithalatı bakımından lider konumda olan ülke 11
milyon Mt ile yeniden yapılandırma dolayısıyla
Irak’tır (Tablo 4).

Kaynak: International Cement Review
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TABLO 5

DÜNYA’DA ÇİMENTO
Dünya’da çimento üretimine bakıldığında, üretim son
10 yılda yaklaşık iki katına çıkarak 1.8 milyar tondan
(2002) 3.7 milyar tona (2012) ulaşmıştır (Tablo 5). Dünyada ki çimento üretimi ve tüketiminde aslan payına
sahip olan Çin, dünyada ki toplam çimento talebinin
yaklaşık %58’ni oluşturmaktadır. Hindistan ve Amerika
ise tüketim bakımından Çin’in ardından gelmektedirler. Gelişmekte olan ülkelere bakıldığında, talepteki
büyüme hemen hemen sabit kalırken, gelişmiş ülkelerin çimento talebinde 2008’den itibaren daralma gözlenmiştir. 2013 yılında ise gelişmekte olan ülkelerde ki
talep artışıyla dünya tüketimi yaklaşık 4 milyar tona
ulaşmıştır. Dünya çimento sektöründe ki en son gelişme ise çimento sektöründe dünya devi olan iki şirketin Holcim ve Lafarge’ın birleşmesidir.

TABLO 6

TÜRKİYE’DE ÇİMENTO

TABLO 7: ÇİMENTO ÜRETİMİ (Türkiye)

Türkiye çimento sektöründe ki üretimine 1911 yılında
başlamakla birlikte, 1970’lere kadar üretimin talebi karşılayamamasından dolayı ithalat yapmaya da devam
etmiştir. 1978 yılında ihracat yapmaya başlayan Türkiye
çimento Pazarı 2001 krizinden dolayı gerileme kaydetse
de (-0,26%) kısa sürede toparlanıp 2007 yılında %15’lik
büyüme göstermiştir. Genel olarak bakıldığında, çimento sektöründe üretim, büyümenin olumsuz yıllarını müteakiben yavaşlamıştır. Bugün, Türk çimento sektörünün ithalatta ki payı az olmakla birlikte dünyanın 54
ülkesine ihracat yapmaktadır. Ancak 2008 yılında gerçekleştirilen fazla üretim ve kriz sebebi ile beklenenden
az tüketim arz fazlasına neden olmuş ve piyasa fiyatlarının düşmesine neden olmuştur. 2013 yılında ise çimento üretimi 76 milyon ton olarak gerçekleşirken tüketim ise 63,5 milyon ton seviyesindedir. Türk çimento
sektöründe toplamda 67 tesis faaliyet göstermektedir.
Kaynak: T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Kaynak: TÇMB
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TABLO 8: ÇİMENTO ÜRETİMİ

Kaynak: TÇMB, Bloomberg

GRAFİK 1: TÜRKİYE’DE ÇİMENTO ÜRETİMİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (ÜRETİM)

Türkiye’de çimento sektöründe üretimin en fazla olduğu bölgeler Marmara ve Akdeniz Bölgesi olup toplam Türkiye
üretiminin %46’sını oluşturmaktadırlar. Marmara Bölgesi’nde
faaliyet gösteren çimento şirketleri; Akçansa, Aslan, Bolu,
Limak ve Nuh Çimento’dur. Akdeniz Bölgesi’nde ise Çimsa
Adana, ve Limak öne çıkmaktadır. Üretim bakımında ikinci
önemli bölge ise Türkiye üretiminin %15’ini oluşturan İç Anadolu Bölgesi. Burada faaliyet gösteren şirketler ise Çimsa,
Bolu ve Limak’tır.

TABLO 9: TÜRKİYE Üretim-İç Satış-Dış Satış (2013)

Kaynak:TÇMB
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SEKTÖRÜN SWOT ANALİZİ
SEKTÖRÜN GÜÇLÜ YANLARI (S)

SEKTÖRÜN ZAYIF YANLARI (W)




En önemli yapı maddesi olması



Oligopolistik piyasaya sahip olması

Çimento sektörünün en büyük özelliği ulaşım maliyetlerinin yaklaşık
300 km’den sonra üretim maliyetini aşması.


FIRSATLAR (O)


Yüksek ihracat potansiyeli

Türkiye çimento sektörü 70 milyon ton klinker, 100
milyon ton çimento kapasitesi ve 80 milyon ton satış
hacmine sahiptir. Tükettiğinden daha fazlasını üretebilen sektör yapısı ve çimento talebi fazla olan ülkelerle
komşuluğu sebebiyle ihracat potansiyeli yüksektir.

Yüksek ulaşım maliyetleri

Hava şartlarına bağlı olması

İnşaat sektörüne bağlı olarak gelişmekte olan çimento üretimi inşaat sezonunun genellikle yaz ayları olması sebebiyle genellikle
sadece kış aylarında gerçekleşmekte olup Mayıs Ekim aylarında
satılmaktadır.
TEHDİTLER (T)


Ekonomik durgunluk

Irak’ın yeniden yapılandırılması ve Rusya’da krizin etkisinden sıyrılarak inşaat sektörünün canlanması bunun
yanı sıra 2018 yılında Rusya’da yapılacak olan Futbol
Şampiyonası hazırlıkları sebebiyle bu bölgelere ithalatın artmasını beklemekteyiz.

2008 kriziyle zayıflayan Avrupa Bölgesi’nde meydana gelen ekonomik durgunluk inşaat başlangıçlarını etkilemiş ve çimentoya olan
talebin azalmasına neden olmuştur. Avrupa’dan gelen büyüme,
enflasyon ve işsizlik verilerine bakıldığında ekonomik durgunluğun
hala devam etmekte olduğu görülmektedir. 2014 yılında da ekonomide iyileşme gözükmediği takdirde bu durum çimento sektörünü
olumsuz yönde etkileyecek ve Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihracatının azalmasına neden olacaktır.







Irak ve Rusya pazarında ihracat potansiyelinin
meydana gelmesi

Kentsel dönüşüm ve altyapı gereksinimi

Piyasada likiditenin azalması

Türkiye’de önümüzde ki 10 yıl için kentsel dönüşüme
her yıl 4 milyar dolar harcanması planlanmaktadır.
2013 yılında 253.000 ev kentsel dönüşüme katılmış
olup bu sayının 2014 yılında 500.000’e çıkacağı öngörülmektedir ve 20 yıllık hedef 6,5 milyon evin kentsel
dönüşüme katılmasıdır. 10 yıllık süreç için yaklaşık 300
milyon m3 hazır beton gereksinimi ortaya çıkmıştır.

2008 krizinden sonra ekonomisini düzeltmek adına genişlemeci
politika izleyen ABD’nin bu politikası en çok gelişmekte olan ülke
piyasalarını canlandırmıştı. Amerika’nın 2013 yılının son çeyreğinde
ekonomide düzelmeyle birlikte varlık alım programında azaltıma
gitmesi ve 2014 yılında tamamen bitireceğinin sinyallerini vermesi
gelişmekte olan piyasalarda kötü algılanacak dolayısıyla çimento
sektörünü de olumsuz yönde etkileyecektir.





Sektörde yabancı yatırımların artış potansiyeli

Gelişmiş ülkelerin sanayileşme ve kentleşme sürecini
tamamlamasından dolayı çimento talebinin azalması
ve buna karşılık gelişmekte olan ülkelerin tüketim miktarının yıldan yıla artış göstermesi gelişmiş ülke çimento üreticilerinin talebin fazla olduğu gelişmekte olan
ülke pazarlarına yatırım yapmaya itmiştir.

Üretim maliyetlerinde ki artış (enerji kaynaklı)

Enerji ve yakıt çimento üretim maliyetlerinin %50’sinden fazlasını
oluşturmakla birlikte Türkiye’nin enerji yönünden dışa bağımlı bir
ülke olması ve yüksek enerji fiyatları, çimento üretiminin maliyetini
arttıran en önemli unsurlardır.


Kapasite arttırımı sonucu meydana gelebilecek arz fazlası
ile fiyatların düşmesi

Sektörün en önemli sorunlarından olan kapasite fazlası talep eksikliği nedeniyle çimento fiyatlarında önemli miktarlarda düşüşe sebep olmaktadır. Bu durum şirketlerin karlılığını düşürmektedir.
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SONUÇ
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği verilerine göre, Türkiye’nin çimento üretimi 2013 yılında
2012 yılına göre %12 artarak 54 milyon ton seviyesinden 76 milyon tona yükselmiştir. İhracat rakamı ise 2012 yılında 13 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bölge bazında Türkiye’deki üretim yüzdeleri sırasıyla Marmara (%23), Akdeniz (%23), İç Anadolu (%15), Karadeniz (%13), Güneydoğu
Anadolu (%10), Ege (%9) ve Doğu Anadolu (%7) olarak gerçekleşmiştir. 2013’te yapılması planlanan ve başlanan altyapı ve kentsel dönüşüm gibi projeler ile birlikte Türkiye’de iç talep artarken
ihracatın da önümüzde ki senelerde Ortadoğu’ya ve Avrupa’ya azalmasını, ancak Kuzey Afrika ve
Rusya’ya artmasını beklemekteyiz. Çimento sektörüne yatırım artılarından bir diğeri ise, Türk çimento sektöründe ki şirketlerin düzenli olarak %4 ile %12 arasında temettü dağıtmasıdır. Yatırım
eksileri düşünüldüğünde ise 2013 yılının sonlarında arttırılan mortgage oranlarının Türkiye’de inşaat sektöründe yavaşlamaya yol açacağını düşünmekteyiz. Tüm bu bilgilere dayanarak Çimento
sektörünün 2014 yılında 2013 yılı kadar olmasa da büyüyeceğini ve yatırım için uygun bir sektör
olduğunu düşünüyoruz.
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