
 

Fiyat Endeksi Metodolojisi 
 
Giriş 
 
 
ChemOrbis, polimer fiyatlandırmasına açıklık ve gerçeklik kazandırmaktadır. Hedefimiz, üyelerimizin 

uygun ve karlı ticari kararlar almalarını kolaylaştırmak amacıyla piyasadaki en güncel ve en doğru fiyat 

raporlarını eksiksiz ve sürekli olarak sunmaktır. 

Fiyat Endeksleri, üyelerimizin ticari kararlarında olduğu kadar, polimer piyasasındaki alıcı-satıcı ya da 

işleyici-nihai ürün tüketicileri arasındaki kontrat işlemlerinde de kullanılacak önemli bir araç olacaktır. 

Fiyatlar daima bahsi geçen işlemi gerçekleştiren asıl kaynaklardan temin edilmekte, yalnızca duyum 

niteliği taşıyan fiyatlar ise Fiyat Endeksine dahil edilmemektedir. Fiyatlar, polimer işlemlerinin hem 

alış hem de satış tarafında yer alan çok sayıda kaynaktan haftalık bazda alınmaktadır. 

ChemOrbis, fiyatlarda, kendi yargı ve hükümlerine dayalı değişiklik ve düzenleme yapmamaktadır. 

Bununla birlikte, bildirilen tüm fiyatlar,  Fiyat Endeksine alınmadan önce, net kazanç ve maliyet 

analizleri de dahil olmak üzere analitik olarak titizlikle incelenmektedir.  

Piyasadaki mevcut fiyatları derleme ve raporlama faaliyeti her bölgede yerleşik geniş bir ekip 

tarafından gerçekleştirilirken, Fiyat Endeksini oluşturma görevi, kalite garantisi sunan bağımsız bir 

Piyasa Bilgisi ekibi tarafından yerine getirilmektedir. ChemOrbis’i eşsiz kılan bir diğer özellik olan söz 

konusu çalışma anlayışı, olası sapmaları asgariye indirmekte ve gerçek bir tarafsızlık sağlamaktadır.  
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Fiyat Endeksi Metodolojisi 
 
Fiyat Endeksi, belirli bir hafta içerisinde piyasadan bildirilen doğru ve gerçek fiyat aralığını 

yansıtmaktadır.   

 
Fiyatlar, ticari işlemleri gerçekleştirilen asıl kişilerden alınmaktadır. Dolayısıyla, elde edilen bilgi, 

yalnızca ilgili teklifi veren ya da alan kaynak tarafından sağlanmaktadır. Duyum niteliği taşıyan ve 

gerçekliği olmayan fiyatlar ise Endekse dahil edilmemektedir. 

Başa Dön 



 
 
Fiyat aralıkları; verilen teklifleri, alınan teklifleri ve gerçekleşen işlemleri içerir. Verilen veya alınan 

herhangi bir teklif bulunmaması ve gerçekleşen herhangi bir işlemin bildirilmemesi durumunda; fiyat 

aralığı mevcut alış ve satış hedeflerini içerebilir.   

Fiyatlar, hem alıcı hem de satıcılardan alınmak suretiyle karşılıklı kontrol edilmekte ve teknik 

değerlendirme araçları kullanılarak doğruluğu sağlanmaktadır. 

Fiyat aralığında yer alan ithal seviyeler, işlem tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılacak olan 

yüklemelere ait fiyatlardır. 

Haftalara ait rakamlar, işlemin ChemOrbis’e bildirildiği tarihi değil, gerçekleştiği tarihi gösterir.  

Fiyat Endeksleri mevcut haftaya ait fiyatlar için günlük olarak yayımlanır. İçinde bulunulan haftaya ait 

fiyatlar piyasadan bildirilen yeni raporlar doğrultusunda gelecek haftaya dek değişikliklere tabi 

tutulabilir. Mevcut haftaya ait kesin veriler bir daha değiştirilmemek üzere bir sonraki haftanın Cuma 

günü son şeklini alacaktır. 

Fiyat Endeksi, yayımlanma tarihini takiben, üyelerinin tümüne açık ve yazılı beyanatta bulunmaksızın 

hiçbir koşulda değiştirilmez. Prensip gereği, eski veriler, Endeks rakamlarının yayımlanmasına 

müteakip saklanarak, üzerinde düzenleme yapılmasına izin verilmez. 

ChemOrbis, olağandışı addedilen, piyasada sadece belirli koşullarla bulunan ve oyuncuların tümü için 

geçerli olmayan ve fiyat aralığının oldukça dışında yer alan fiyatları kabul etmeme hakkını saklı tutar. 

Asgari mal tonajı 20 tondur. 

Türkiye Fiyat Endeksi ve ona bağlı olan veritabanı saklanarak, kullanıcıların geriye dönük Endeks 

rakamlarını inceleyebilmeleri amacıyla internet sitesinde arşivlenir. 

Çin Spot Fiyat Endeksi Metodolojisi 
 
Özellikler: 
 
Çin Spot Fiyat Endeksinde, aşağıdaki ürünler ve türler gösterilmektedir: 
 

• Polipropilen – Homo  
o Rafya + Enjeksiyonluk 

• Polipropilen – Blok KoPolimer 
o Enjeksiyonluk + Ekstrüksiyonluk  

• Etilen bazlı Poli Vinil Klorür  
o K67 

• Asetilen bazlı Poli Vinil Klorür  
o K67  

• Alçak Yoğunluklu Polietilen 
o Filmlik + Genel Amaçlı  

• Yüksek Yoğunluklu Polietilen 
o Filmlik 
o Şişirmelik 
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• Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen 
o Filmlik C4  

• Kristal Polistiren 
o Enjeksiyonluk 

• Antişok Polistiren 
o Enjeksiyonluk 

• ABS 
o Enjeksiyonluk (Natürel) 

• PET 
o Şişelik 

 
 

Tablo Kategorilerinin Tanımı  
 

İthal 
 
Raporlanan ithal fiyatların tamamı, CFR Çin Merkez Liman, peşin ödemeli bazına 
uyarlanır. Tabi olsa dahi fiyatlara, gümrük vergileri ile antidamping vergileri ve gümrükten 
çekme ve hamaliye masrafları dahil edilmez. Tüm fiyatlar söz konusu hafta için geçerli 
olan ortalama döviz kuru ile ABD dolarına çevrilir. Polistiren endekslerine, FCA Hong 
Kong bazındaki ithal fiyatlar da dahil edilir. 

 
Antrepo 
 
Raporlanan ithal fiyatların tamamı, FCA Çin Merkez Liman, peşin ödemeli bazına 
uyarlanır. Tabi olsa dahi fiyatlara, gümrük vergileri ile antidamping vergileri ve gümrükten 
çekme ve hamaliye masrafları dahil edilmez. Tüm fiyatlar söz konusu hafta için geçerli 
olan ortalama döviz kuru ile ABD dolarına çevrilir. 
 
Yurtiçi 
 
Raporlanan yurtiçi fiyatların tamamı, Çin Merkez Liman depo teslim, peşin ödemeli 
bazına uyarlanır. Tabi ise gümrük vergilerini ve antidamping vergilerini içeren fiyatlara 
gümrükten çekme ve hamaliye masrafları da dahil edilir.  KDV hariç fiyatlar, işlem haftası 
içerisinde geçerli olan ortalama döviz kuru ile ABD dolarına çevrilir. Fiyat aralıkları ayrıca, 
Çin’in yurtiçi üreticilerinin fiyatlarını ve distribütör piyasasındaki yurtiçi seviyeleri de içerir. 
 
 

İhracat 
 
İhracat fiyatlarının tamamı, FOB Çin, peşin ödemeli bazına uyarlanır.  

 
Güneydoğu Asya Fiyat Endeksi Metodolojisi 
 
Özellikler: 
 
Günaydoğu Asya Fiyat Endeksinde, aşağıdaki ürünler ve türler gösterilmektedir: 

• Homo-Polipropilen (PP)  
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o Rafya + Enjeksiyonluk  
• Polipropilen Blok Kopolimer (PPBC) 

o Enjeksiyonluk 
• Poli Vinil Klorür (PVC)  

o K67-68  
• Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE)  

o Filmlik  
• Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen (LAYPE)  

o Filmlik C4  
• Yüksek Yoğunluklu Polietilen(YYPE)  

o Filmlik  
o Şişirmeliik 

• Kristal Polistiren (GPPS)  
o Enjeksiyonluk 

• Antişok Polistiren  
o Enjeksiyonluk 

• ABS 
o Enjeksiyonluk (Natürel) 

• PET 
o Şişelik 

 
Malezya İthal Fiyat Endeksinin Özellikleri: 
 
 
Malezya İthal Fiyat Endeksinde, aşağıdaki ürünler ve türler gösterilmektedir: 
 
 

• Poli Vinil Klorür (PVC)  
o K67-68  

• Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen (LAYPE)  
o Filmlik C4  

• Yüksek Yoğunluklu Polietilen(YYPE)  
o Filmlik  

• PET 
o Şişelik 

 

Endonezya İthal Fiyat Endeksinin Özellikleri: 
 
Endonezya İthal Fiyat Endeksinde, aşağıdaki ürünler ve türler gösterilmektedir: 
 
 

• Homo-Polipropilen (PP)  
o Rafya  

• Yüksek Yoğunluklu Polietilen(YYPE)  
o Filmlik  

• Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen (LAYPE)  
o Filmlik C4  

• PET 
o Şişelik 
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Filipinler İthal Fiyat Endeksinin Özellikleri: 
 
Filipinler İthal Fiyat Endeksinde, aşağıdaki ürünler ve türler gösterilmektedir: 
 
 

• Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen (LAYPE)  
o Filmlik C4  

• Yüksek Yoğunluklu Polietilen(YYPE)  
o Filmlik 

• PET 
o Şişelik 

 
Tayland İthal Fiyat Endeksinin Özellikleri: 
 
Tayland İthal Fiyat Endeksinde, aşağıdaki ürünler ve türler gösterilmektedir: 
 

• Homo-Polipropilen (PP)  
o Rafya   

• Poli Vinil Klorür (PVC)  
o K67-68  

• Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE)  
o Filmlik  

• Linear Alçak Yoğunluklu Polietilen (LAYPE)  
o Filmlik C4  

• Yüksek Yoğunluklu Polietilen(YYPE)  
o Filmlik  
o Şişirmelik 

• PET 
o Şişelik 

 
Vietnam İthal Fiyat Endeksinin Özellikleri: 
 
Vietnam İthal Fiyat Endeksinde, aşağıdaki ürünler ve türler gösterilmektedir: 
 

• Polipropilen 
o Rafya 
o Enjeksiyonluk 

• Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE)  
o Filmlik  

• Linear Alçak Yoğunluklu Polietilen (LAYPE)  
o Filmlik C4  

• Yüksek Yoğunluklu Polietilen(YYPE)  
o Filmlik 

• PET 
o Şişirmelik 

 
Singapur İthal Fiyat Endeksinin Özellikleri: 
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Singapur İthal Fiyat Endeksinde, aşağıdaki ürünler ve türler gösterilmektedir: 
 

• Poli Vinil Klorür (PVC)  
o K67-68  

 
Hindistan İthal Fiyat Endeksinin Özellikleri: 
 

• Poli Vinil Klorür (PVC)  
o K67-68  

 
Yurtiçi 
 
Malezya Yurtiçi Fiyat Endeksinin Özellikleri:  
 
Malezya Yurtiçi Fiyat Endeksinde, aşağıdaki ürünler ve türler gösterilmektedir: 
 
 

• Homo-Polipropilen (PP)  
o Rafya + Enjeksiyonluk  

• Poli Vinil Klorür (PVC)  
o K67-68  

• Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE)  
o Filmlik 

• Linear Alçak Yoğunluklu Polietilen (LAYPE)  
o Filmlik C4  

• Yüksek Yoğunluklu Polietilen(YYPE)  
o Filmlik 
o Şişirmelik 

• PET 
o Şişelik 

 
Endonezya Yurtiçi Fiyat Endeksinin Özellikleri: 
 
Endonezya Yurtiçi Fiyat Endeksinde, aşağıdaki ürünler ve türler gösterilmektedir: 
 
 

• Homo-Polipropilen (PP)  
o Rafya  

• Poli Vinil Klorür (PVC)  
o K67-68  

• Linear Alçak Yoğunluklu Polietilen (LAYPE)  
o Filmlik 

• Yüksek Yoğunluklu Polietilen(YYPE)  
o Filmlik 
o Şişirmelik 

• PET 
o Şişelik 
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Tayland Yurtiçi Fiyat Endeksinin Özellikleri: 
 
Tayland Yurtiçi Fiyat Endeksinde, aşağıdaki ürünler ve türler gösterilmektedir: 
 
 

• Homo-Polipropilen (PP)  
o Rafya  

• Poli Vinil Klorür (PVC)  
o K67-68  

• Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE)  
o Filmlik  

• Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen (LAYPE)  
o Filmlik 

• Yüksek Yoğunluklu Polietilen (YYPE)  
o Filmlik 
o Şişirmelik 

• PET 
o Şişelik 

 

Vietnam Yurtiçi Fiyat Endeksinin Özellikleri: 
 
Vietnam Yurtiçi Fiyat Endeksinde, aşağıdaki ürünler ve türler gösterilmektedir: 
 

• Homo-Polipropilen (PP)  
o Rafya  

• Poli Vinil Klorür (PVC)  
o K67-68  

• Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE)  
o Filmlik 

• Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen (LAYPE)  
o Filmlik 

• Yüksek Yoğunluklu Polietilen(YYPE)  
o Filmlik  

 
Filipinler Yurtiçi Fiyat Endeksinin Özellikleri: 
 
Filipinler Yurtiçi Fiyat Endeksinde, aşağıdaki ürünler ve türler gösterilmektedir: 
 

• Poli Vinil Klorür (PVC)  
o K67-68  

• Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen (LAYPE)  
o Filmlik  

• Yüksek Yoğunluklu Polietilen(YYPE)  
o Filmlik 

 
Hindistan Yurtiçi Fiyat Endeksinin Özellikleri: 
 
 

• Poli Vinil Klorür (PVC)  
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o K67-68  

 
Tablo Kategorilerinin Tanımı  
 

Güneydoğu Asya İthal Fiyat Endeksi 
 
Raporlanan ithal fiyatların tamamı, CIF Güneydoğu Asya, peşin ödemeli bazına 
uyarlanır. Tabi olsa dahi fiyatlara, gümrük vergileri ile gümrükten çekme ve hamaliye 
masrafları dahil edilmez. 

 
Malezya İthal Fiyat Endeksi 
 
Malezya ithal fiyat endeksi, ülkenin batısına uyarlanır. Singapur’dan Malezya’ya verilen 
DDU bazındaki fiyatlar, alınan toplam yol hesaplanarak CIF Port Klang, peşin ödemeli 
bazına uyarlanır. 

 
Endonezya İthal Fiyat Endeksi 
 
Endoneya ithal fiyat endeksi, CIF Java bölgesi bazına uyarlanır ve Batam Adası serbest 
ticaret bölgesindeki fiyatlar da dahil edilir.  

 
Tayland İthal Fiyat Endeksi 
 
Tayland ithal fiyat endeksi, CIF Bangkok bazına uyarlanır. 

 
Vietnam İthal Fiyat Endeksi 
 
Vietnam ithal fiyat endeksi, CIF Ho Chi Minh City bazına uyarlanır. FCA antrepo teslim 
bazındaki fiyatlar CFR bazına uyarlanır ve ithal fiyatlar bölümüne dahil edilir. 

 
Filipinler İthal Fiyat Endeksi 
 
Filipinler ithal fiyat endeksi, CIF Filipinler Merkez Liman bazına uyarlanır. 

 
Singapur İthal Fiyat Endeksi 
 
Singapur ithal fiyat endeksi, CIF Singapur Merkez Liman bazına uyarlanır. 

 
Hindistan İthal Fiyat Endeksi  
 
Hindistan ithal fiyat endeksi, CIF Hindistan Merkez Liman bazına uyarlanır. 

 
Yurtiçi 
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Malezya Yurtiçi Fiyat Endeksi 
 
Raporlanan yurtiçi fiyatların tamamı, Batı Malezya tesise teslim, peşin ödemeli bazına 
uyarlanır. Fiyat aralıkları, distribütörlerin tekliflerinin yanı sıra doğrudan yurtiçi üreticilerin 
tarafından verilen fiyatları da içerebilir.   

 
Endonezya Yurtiçi Fiyat Endeksi  
 
Raporlanan yurtiçi fiyatların tamamı, Endonezya tesise teslim, peşin ödemeli bazına 
uyarlanır. Fiyatlara, Endonezya’da uygulanan %10 KDV dahil değildir. Fiyat aralıkları, 
distribütörlerin tekliflerinin yanı sıra doğrudan yurtiçi üreticilerin tarafından verilen fiyatları 
da içerebilir.  
  

Tayland Yurtiçi Fiyat Endeksi  
 
Raporlanan yurtiçi fiyatların tamamı, Tayland tesise teslim, peşin ödemeli bazına 
uyarlanır. Fiyatlara, Tayland’da uygulanan %7 KDV dahil değildir. Fiyat aralıkları, 
distribütörlerin tekliflerinin yanı sıra doğrudan yurtiçi üreticilerin tarafından verilen fiyatları 
da içerebilir. 

 
Vietnam Yurtiçi Fiyat Endeksi  
 
Raporlanan yurtiçi fiyatların tamamı, Vietnam tesise teslim, peşin ödemeli bazına 
uyarlanır. Fiyatlara, Vietnam’da uygulanan %10 KDV dahil değildir. Fiyat aralıkları, 
distribütörlerin tekliflerinin yanı sıra doğrudan yurtiçi üreticilerin tarafından verilen fiyatları 
da içerebilir. 

 
Filipinler Yurtiçi Fiyat Endeksi  
 
Raporlanan yurtiçi fiyatların tamamı, Filipinler tesise teslim, peşin ödemeli bazına 
uyarlanır. Fiyatlara, Filipinlerde uygulanan %12 KDV dahil değildir. Fiyat aralıkları, 
distribütörlerin tekliflerinin yanı sıra doğrudan yurtiçi üreticilerin tarafından verilen fiyatları 
da içerebilir. 

 
Hindistan Yurtiçi Fiyat Endeksi  
 
Raporlanan yurtiçi fiyatların tamamı, Hindistan Merkez Liman depo teslim, peşin ödemeli 
bazına uyarlanır. Fiyatlara, KDV ve muamele vergisi dahil değildir. Fiyat aralıkları, 
distribütörlerin tekliflerinin yanı sıra doğrudan yurtiçi üreticilerin tarafından verilen fiyatları 
da içerebilir. 

  
Türkiye Fiyat Endeksi Metodolojisi 
 
Özellikler: 
 
Türkiye Fiyat Endeksinde, aşağıdaki ürün ve türler gösterilmektedir: 
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• Polipropilen  
o Elyaf 
o Rafya  

• Poli Vinil Klorür  
o  K67-68  

• Alçak Yoğunluklu Polietilen  
o Filmlik + Genel Amaçlı  
o Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen  
o Filmlik (C4)  

• Yüksek Yoğunluklu Polietilen 
o Filmlik  
o Boruluk (100-natürel)  
o Boruluk (100-siyah) 

• Kristal Polistiren  
o Enjeksiyonluk  

• Antişok Polistiren 
o Enjeksiyonluk  

• ABS 
o Enjeksiyonluk (Natürel) 

• PET 
o Şişelik 

 
Tablo Kategorilerinin Tanımı  
  
İthal 
 
Raporlanan ithal fiyatların tamamı, CFR Türkiye Merkez Liman, peşin ödemeli bazına 
uyarlanır. Tabi ise fiyatlar, gümrük vergilerini ve antidamping vergilerini içerir, ancak 
fiyatlara gümrükten çekme ve hamaliye masrafları dahil değildir. Tüm fiyatlar söz konusu 
hafta için geçerli olan ortalama döviz kuru ile ABD dolarına çevrilir. FCA antrepo 
bazındaki ithal fiyatlar da CFR teslimat koşuluna uyarlanır ve fiyat aralığına dahil edilir. 

 
İthal PVC Fiyat Endeksi 
 
Raporlanan ithal fiyatların tamamı, CFR Türkiye Merkez Liman, peşin ödemeli bazına 
uyarlanır. Tabi olsa dahi fiyatlara, gümrük vergileri ile antidamping vergileri ve gümrükten 
çekme ve hamaliye masrafları dahil edilmez. Tüm fiyatlar söz konusu hafta için geçerli 
olan ortalama döviz kuru ile ABD dolarına çevrilir. FCA antrepo bazındaki ithal fiyatlar da 
CFR teslimat koşuluna çevrilir ve fiyat aralığına dahil edilir. 
  

İthal PVC Fiyat Endeksi (Gümrüksüz) 
 
Raporlanan ithal fiyatların tamamı, CFR Türkiye Merkez Liman, peşin ödemeli bazına 
uyarlanır. Fiyatlara, gümrükten çekme ve hamaliye masrafları dahil değildir. Antidamping 
vergisine tabi fiyatlar, fiyat endeksine dahil edilmez. Gümrük vergisine tabi olmayan Mısır 
menşeleri de endekse dahil edilmez. Tüm fiyatlar söz konusu hafta için geçerli olan 
ortalama döviz kuru ile ABD dolarına çevrilir. FCA antrepo bazındaki ithal fiyatlar, CFR 
teslimat koşuluna uyarlanır ve fiyat aralığına dahil edilir. 
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İthal PVC Fiyat Endeksi (Gümrüklü) 
 
Raporlanan ithal fiyatların tamamı, CFR Türkiye Merkez Liman, peşin ödemeli bazına 
uyarlanır. Tabi olsa dahi fiyatlara, gümrük vergileri ile antidamping vergileri ve gümrükten 
çekme ve hammaliye masrafları dahil değildir. Antidamping vergisine tabi fiyatlar, fiyat 
endeksine dahil edilir, ancak anti damping vergisi uygulanmamış şekilde listelenir. 
Tüm fiyatlar söz konusu hafta için geçerli olan ortalama döviz kuru ile ABD dolarına 
çevrilir. FCA antrepo bazındaki ithal fiyatlar, CFR teslimat koşuluna uyarlanır ve fiyat 
aralığına dahil edilir. 

 
Yurtiçi 
 
Raporlanan yurtiçi fiyatların tamamı, Türkiye depo teslim, peşin ödemeli bazına uyarlanır. 
Fiyatlar, tabi ise gümrük vergilerinin ve antidamping vergilerinin yanı sıra gümrükten 
çekme ve hamaliye masraflarını da içerir. KDV hariç fiyatlar, söz konusu hafta için geçerli 
olan ortalama döviz kuru ile ABD dolarına çevrilir. Fiyat aralığında, yurtiçi üreticinin 
distribütör piyasasında teklif edilen malları da bulunabilir. 
 
 

Petkim  
 
Üreticinin açıkladığı tüm fiyatlar, alıcılar ve distribütörler tarafından ChemOrbis'e bildirilmektedir. Söz 

konusu fiyatlar, FCA Aliağa, KDV hariç peşin ödemeli bazındadır. 

İtalya Spot Fiyat Endeksi Metodolojisi 
 
Özellikler: 
 
İtalya Spot Fiyat Endeksinde, aşağıdaki ürünler ve türler gösterilmektedir: 
  

• Homo-Polipropilen  
o Enjeksiyonluk (erime akış hızı (MI): 3-30)  

• Poli Vinil Klorür  
o K67-68  
o K70  

• Alçak Yoğunluklu Polietilen  
o Filmlik 

• Yüksek Yoğunluklu Polietilen 
o Filmlik + Şişirmelik*  

• Kristal Polistiren  
o Ekstrüzyonluk 

• Antişok Polistiren  
o Ekstrüzyonluk 

 
*Şişirmelik, boru uygulamalarında kullanılan türü kapsamaz.  
 

Tablo Kategorilerinin Tanımı  
 

Başa Dön 



Yurtiçi 
 
Raporlanan yurtiçi fiyatların tamamı, Kuzey İtalya tesise teslim, 60/90 gün vadeli ödemeli  
bazına uyarlanır. Tabi ise gümrük vergilerini ve antidamping vergilerini içeren fiyatlara 
gümrükten çekme ve hamaliye masrafları da dahil edilir. Fiyatlar KDV içermez ve hemen 
teslim mallar için geçerli olan seviyelerdir. Fiyat aralıkları, distribütörlerin fiyatlarının yanı 
sıra doğrudan yurtiçi üreticiler tarafından verilen teklifleri de içerir. 
  

İtalya Kontrat Piyasası Fiyat Endeksi Metodolojisi 
 
İtalya Kontrat Piyasası Fiyat Endeksi, işleyiciler ile önde gelen Avrupalı üreticiler 
arasında pazarlığa açık bir fiyat üzerinden yapılan görüşmeler sonucunda aylık bazda 
gerçekleştirilen ve söz konusu ayın ortasında veya sonunda sabitlenebilen kontrat 
seviyelerini göstermektedir. Taraflar, kontrat seviyelerini monomer maliyetlerine ve arz-
talep performasına göre belirlerler. Ayın çeşitli zamanlarında raporlanan kontrat 
seviyeleri, söz konusu ay içerisinde değişen piyasa koşullarından etkilenebilir. Bu özel 
kontratlar, alıcıların alım yapacakları tahmini miktarlara göre yılın sonunda indirim elde 
etmelerini sağlar.  
 
İtalya Kontrat Piyasası Endeksi sadece, söz konusu ay için alıcılar ve satıcılar tarafından 
gerçekleştirilen işlemleri gösterir. Endeks, alınan veya verilen teklifleri ya da alış ya da 
satış hedeflerini içermez.  
 
İtalya Kontrat Piyasası Fiyat Endeksi, ay içerisinde bildirilen işlemlere göre aylık bazda 
verilir. Söz konusu fiyatların pazarlığa açık olması ve ay içerisinde fiyatlarda değişmelerin 
görülebilmesi nedeniyle farklı seviyelerde fiyatlar elde edilebilir:***** 

 
İtalya Kontrat Piyasası Fiyat Endeksi Özellikleri: 
 
İtalya Kontrat Piyasası Fiyat Endeksinde, aşağıdaki ürünler ve türler gösterilmektedir: 
 

• Blok Kopolimer Polipropilen  
o Enjeksiyonluk  

• Poli Vinil Klorür  
o K64-65, k58 ve k70  
o K67-68  

• Alçak Yoğunluklu Polietilen  
o Filmlik  

• Yüksek Yoğunluklu Polietilen 
o Filmlik + Şişirmelik*  

• Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen  
o Filmlik  

• General Purpose Polistiren  
o Ekstrüzyonluk 

• High Impact Polistiren  
o Ekstrüzyonluk 

 
*Şişirmelik tür, boru uygulamalarında kullanılan türü kapsamaz.  

 
Tablo Kategorilerinin Tanımı  

Başa Dön 



 
Yurtiçi 
 
Kontrat piyasasında raporlanan fiyatların tamamı, Kuzey İtalya tesise teslim, 60/90 gün 
vadeli ödemeli bazına uyarlanır. Fiyatlara KDV dahil değildir. Fiyat aralıkları, doğrudan 
yurtiçi üretici tarafından teklif edilen fiyatları da içerir. 

 
Kuzeybatı Avrupa Spot Fiyat Endeksi Metodolojisi 
 
Özellikler: 
 
Kuzeybatı Avrupa Spot Fiyat Endeksinde, aşağıdaki ürünler ve türler gösterilmektedir: 
 

• Homo-Polipropilen  
o Enjeksiyonluk (eriem akış hızı (MI): 3-30)  

• Blok Kopolimer Polipropilen  
o Enjeksiyonluk  

• Poli Vinil Klorür  
o K67-68  
o K64 &  65, K58 

• Alçak Yoğunluklu Polietilen  
o Filmlik  

• Yüksek Yoğunluklu Polietilen 
o Filmlik  
o Şişirmelik 

• Lineer Düşük Yoğunluklu Polietilen 
o Filmlik C4  

• Kristal Polistiren  
o Ekstrüzyonluk 

• Antişok Polistiren  
o Ekstrüzyonluk 

• PET  
o Şişelik 

• ABS 
o Enjeksiyonluk tür (natürel) 

 

Tablo Kategorilerinin Tanımı 
 
Yurtiçi  
 
Raporlanan yurtiçi fiyatların tamamı, teslimat dahil Kuzeybatı Avrupa, 60/90 gün vadeli 
ödemeli bazına uyarlanır. Tabiiyse gümrük vergilerini ve antidamping vergilerini içeren 
fiyatlara gümrükten çekme ve hammaliye masrafları da dahil edilir. Fiyatlar KDV içermez 
ve hemen teslim mallar için geçerli olan seviyelerdir. Fiyat aralıkları, distribütörlerin 
fiyatlarının yanı sıra doğrudan yurtiçi üreticiler tarafından verilen teklifleri de içerebilir. 

 
Mısır Spot Fiyat Endeksi Metodolojisi 

Başa Dön 



 
Özellikler: 
 
Mısır Fiyat Endeksinde, aşağıdaki ürünler ve türler gösterilmektedir: 
 

• Polipropilen  
o Rafya  
o Enjeksiyonluk 
o Filmlik 

• Polipropilen Blok Kopolimer 
o Enjeksiyonluk 

• Poli Vinil Klorür*  
o K67  

• Alçak Yoğunluklu Polietilen  
o Filmlik  

• Yüksek Yoğunluklu Polietilen 
o Filmlik  
o Şişirmelik 
o Enjeksiyonluk 
o Boruluk 100 (natürel) 

• Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen  
o Filmlik C4  

• Kristal Polistiren  
o Enjeksiyonluk  

• Antişok Polistiren  
o Enjeksiyonluk 

• PET 
o Şişelik 

• ABS 
o Enjeksiyonluk (Natürel) 

 
*Asetilen bazlı PVC dahil edilmez.  

 
Tablo Kategorilerinin Tanımı  
 
İthal 
 
Raporlanan ithal fiyatların tamamı, CIF İskenderiye, peşin ödemeli bazına uyarlanır. 
Tabiiyse fiyatlara, gümrük vergileri ve antidamping vergileri dahil edilir, ancak gümrükten 
çekme ve hammaliye masrafları dahil edilmez. Tüm fiyatlar söz konusu hafta için geçerli 
olan ortalama döviz kuru ile ABD dolarına çevrilir. FCA antrepo bazındaki ithal fiyatlar da 
CIF bazına uyarlanır ve ithal fiyatlara dahil edilir. 

 
Yurtiçi 
 

Egyptian Propylene & Polipropilen Company (EPPC) 
 
Üreticiden alınan tüm fiyatlar, Port Said depo teslim, peşin ödemeli bazında verilir. Fiyatlara, KDV 

dahil değildir. 

Başa Dön 



 

Oriental Petrochemicals Co (OPC)  
 
Üreticiden alınan tüm fiyatlar, Süveyş depo teslim, peşin ödemeli bazında verilir. Fiyatlara KDV dahil 

değildir.  

Egyptian Petrochemicals Co (EPC)  
 
Üreticiden alınan tüm fiyatlar, İskenderiye depo teslim, peşin ödemeli bazında verilir. Fiyatlara KDV 

dahil değildir.  

 

TCI Sanmar 
 

Üreticiden alınan tüm fiyatlar, Port Said depo teslim, peşin ödemeli bazında verilir. Fiyatlara, KDV 

dahil değildir. 

 

SIDPEC Sidi Kerir Petrochemicals Co  
 
Üreticiden alınan tüm fiyatlar, İskenderiye depo teslim, peşin ödemeli bazında verilir. Fiyatlara KDV 

dahil değildir.  

Egyptian Ethylene and Derivatives Company (ETHYDCO) 
  

Üreticiden alınan tüm fiyatlar, İskenderiye depo teslim, peşin ödemeli bazında verilir. Fiyatlara 

KDV dahil değildir. 

 

Orta Doğu Spot Fiyat Endeksi Metodolojisi 

Özellikler: 
 
Orta Doğu Spot Fiyat Endeksi, aşağıdaki ürünleri ve türleri göstermektedir: 
 

• Polipropilen  
o Rafya  
o Enjeksiyonluk 

• Alçak Yoğunluklu Polietilen  
o Filmlik  

• Yüksek Yoğunluklu Polietilen 
o Filmlik  

• Linear Alçak Yoğunluklu Polietilen  
o Filmlik C4  

 
Orta Doğu Spot Fiyat Endeksi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve 
Ürdün piyasalarını kapsar. 

Başa Dön 



 
Suudi Arabistan Yurtiçi Fiyat Endeksi Özellikleri: 
 

• Polipropilen  
o Rafya  
o Enjeksiyonluk 

• Alçak Yoğunluklu Polietilen  
o Filmlik  

• Yüksek Yoğunluklu Polietilen 
o Filmlik  

• Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen  
o Filmlik C4  

 
Tablo Kategorilerinin Tanımı 
 

İthal 
 
Raporlanan ithal fiyatların tamamı, CFR Orta Doğu Merkez Liman, peşin ödemeli bazına 
uyarlanır. Tabiiyse fiyatlara, gümrük vergilerini ve antidamping vergileri dahil edilir, ancak 
gümrükten çekme ve hammaliye masrafları dahil değildir. Fiyatların tamamı ABD doları 
bazında verilir. 
 

Yurtiçi 
 
Raporlanan yurtiçi fiyatların tamamı, Orta Doğu Merkez Liman depo teslim, peşin 
ödemeli bazına uyarlanır. Tabiiyse gümrük vergilerini ve antidamping vergilerini içeren 
fiyatlara gümrükten çekme ve hammaliye masrafları da dahil edilir.  KDV hariç fiyatlar, 
işlem haftası içerisinde geçerli olan ortalama döviz kuru ile ABD dolarına çevrilir. Fiyat 
aralıkları ayrıca, yurtiçi üreticinin distribütör piyasasındaki fiyatlarını da içerir. 

 
Afrika Spot Fiyat Endeksi Metodolojisi 
 
Özellikler: 
 
Afrika Spot Fiyat Endeksi, aşağıdaki ürünleri ve türleri göstermektedir:  
 

• Polipropilen  
o Rafya  
o Enjeksiyonluk 

• Alçak Yoğunluklu Polietilen  
o Filmlik  

• Yüksek Yoğunluklu Polietilen 
o Filmlik  

• Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen  
o Filmlik C4  

 

Başa Dön 



Kuzey Afrika Spot Fiyat Endeksi, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas piyasalarını; Doğu Afrika 
Fiyat Endeksi; Kenya ve Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti piyasalarını kapsar. Batı Afrika 
Spot Fiyat Endeksi ise Nijerya piyasasını gösterir.  
 

Tablo Kategorilerinin Tanımı 
 
İthal 
 

Raporlanan ithal fiyatların tamamı, CFR Orta Doğu Merkez Liman, 90 gün vadeli ödemeli 
bazına uyarlanır. Tabi ise fiyatlara, gümrük vergilerini ve antidamping vergileri dahil edilir, 
ancak gümrükten çekme ve hamaliye masrafları dahil değildir. Fiyatların tamamı ABD 
doları bazında verilir. 
 

 
 

Yasal Uyarı 

Fiyat Analizlerine Dair Yasal Uyarı: Raporlar, ChemOrbis sistemi içinden değil, üye firmalar tarafından bildirilmektedir. Bilgilerin 

güvenirliliğine inanmakla birlikte, doğruluğu garanti edilemez ve ChemOrbis bu bilgiler baz alınarak verilen kararlardan hiçbir 

şekilde sorumluluk kabul etmez. Lütfen diğer sorularınız için bizimle irtibat kurunuz. 
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Başa Dön 


