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 LME VER İLER İ HAFTALIK VE YILLIK DE ĞİŞİM % DEL NOTIZ 

TARİH 
CASH 
(USD/t) 

CASH 
(EUR/t) 

CASH 
(GBP/t) 

3 AYLIK 
(USD/t) 

ÖNCEKİ 
HAFTA 

ORT. ($/t) 

DEĞİŞİM 
%  

2015 
YILSONU 
LME ($/t) 

DEĞİŞİM 
%  

DEL 
NOTIZ 

(€/100Kg) 

DEL 
NOTIZ 
HIGH 

03.10.2016 4807,00 4278,21 3735,04 4829,00 4805,00 0,04% 4702,00 2,23% 436,05 438,90 

04.10.2016 4790,50 4291,02 3758,14 4810,00 4805,00 -0,30% 4702,00 1,88% 437,30 440,17 

05.10.2016 4777,50 4259,16 3755,31 4805,00 4805,00 -0,57% 4702,00 1,61% 434,12 436,97 

06.10.2016 4742,00 4239,99 3745,36 4763,00 4805,00 -1,31% 4702,00 0,85% 432,22 435,09 

07.10.2016 4742,00 4255,97 3833,78 4760,50 4805,00 -1,31% 4702,00 0,85% 433,85 436,73 

HAFTA 
ORTALAMA  

4771,80 4264,87 3765,53 4793,50       

 COMEX ALTIN - GÜMÜ Ş BAKIR STOK VER İLER İ 

TARİH 
COMEX 
SETT. 

$/lb 

ALTIN 
AM-FIX 
USD/Ons 

ALTIN 
PM-FIX 
USD/Ons 

GÜMÜŞ 
FIX 

Cent/Ons 

LME STOK 
(Ton) 

LME 
STOK 

DEĞİŞİM 

COMEX 
STOK 

SHFE 
STOK 

LME-CMX-
SHFE TOPLAM 

STOK (Ton) 

03.10.2016 2,1835 1.318,65 1.313,30 19,15 371.775 57% 64.025 107.058 542.858 

04.10.2016 2,1585 1.309,15 1.283,30 18,78 368.525 56% 64.025 107.058 539.608 

05.10.2016 2,1560 1.283,30 1.274,00 17,77 365.050 55% 64.025 107.058 536.133 

06.10.2016 2,1480 1.265,50 1.254,50 17,71 359.725 52% 64.045 107.058 530.828 

07.10.2016 2,1565 1.255,00 1.258,75 17,31 355.300 50% 64.065 107.058 526.423 

HAFTA 
ORTALAMA  

2,1605 1.286,32 1.276,77 18,14      

 LME BASE METAL VER İLER İ GIRM  

TARİH 
KALAY 
(USD/t) 

KURŞUN 
(USD/t) 

ÇİNKO 
(USD/t) 

ALÜM İNYUM 
(USD/t) 

NİKEL 
(USD/t) 

AL. ALA ŞIM 
(USD/t) 

BAKIR  (€/Ton) 

03.10.2016 20275,00 2074,00 2369,50 1650,00 10190,00 1575,00 4521,00 

04.10.2016 20200,00 2099,00 2404,00 1670,50 10155,00 1575,00 4484,00 

05.10.2016 19930,00 2060,00 2371,00 1662,50 9970,00 1575,00 4452,00 

06.10.2016 20200,00 2045,00 2327,50 1667,50 10120,00 1575,00 4431,00 

07.10.2016 20175,00 2079,00 2325,50 1675,00 10260,00 1575,00 4449,00 

HAFTA 
ORTALAMA  

20156,00 2071,40 2359,50 1655,10 10139,00 1575,00 4467,40 

 TCMB DÖV İZ KURLARI REUTERS 11:00 FX FIXING KURLARI 

TARİH 
USD  
ALI Ş 

USD 
SATIŞ 

EUR  
ALI Ş 

EUR 
SATIŞ 

USD  
ALI Ş 

USD 
SATIŞ 

EUR  
ALI Ş 

EUR 
SATIŞ 

GBP  
ALI Ş 

GBP  
SATIŞ 

03.10.2016 3,0004 3,0058 3,3548 3,3608 2,9987 3,005 3,3669 3,3752 3,8554 3,8638 

04.10.2016 3,0036 3,009 3,3743 3,3804 3,0246 3,0313 3,3794 3,3875 3,8633 3,8722 

05.10.2016 3,0293 3,0348 3,3834 3,3895 3,0497 3,0559 3,4208 3,429 3,8771 3,8865 

06.10.2016 3,0537 3,0592 3,4264 3,4326 3,0525 3,0586 3,4173 3,4253 3,8794 3,8890 

07.10.2016 3,0506 3,0561 3,4134 3,4195 3,0509 3,0573 3,3902 3,3979 3,7999 3,8106 

HAFTA 
ORTALAMA  3,0275 3,0330 3,3905 3,3966 3,0353 3,0416 3,3949 3,4030 3,8550 3,8644 
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 DEĞERLENDİRME – BEKLENTİLER 

 
Geride bıraktığımız haftaya Deutsche Bank öncülüğünde bankacılık sektörüne dair endişelerin 
baskısı ile başlayan piyasalara hafta başında  ABD’de açıklanan güçlü veriler ve Fed üyelerinin 
açıklamaları ile artan Fed’in faiz artırımı beklentileri, ECB’nin varlık alım programında 
azatlıma gideceğine yönelik spekülasyonlar, Brexit’e yönelik açıklamalar ve Cuma günü 
beklentilerin altından açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi yön verdi. 
 
Çin piyasalarının kapalı olması nedeniyle işlem hacimlerinde gerileme olsa da volatil bir hafta 
geride kaldı. ABD’de hafta başında beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan ISM imalat PMI 
verisi ile dolarda başlayan yükseliş ISM hizmet ve fabrika sipariş verilerinin de beklentilerin 
üzerinde gelmesi ile devam etti. Ancak Cuma günü açıklanan, piyasaların heyecanla beklediği 
ABD tarım dışı istihdam verisinin Eylül’de 175.000 artış olan analist beklentilerinin altında 
156.000 açıklanması doların kazançlarını bir miktar sildi. Haftaya 95,5 seviyelerinden başlayan 
dolar  endeksi 97,2’ye kadar yükseldi. İstihdam verisinin beklentilerin altında kalmasına rağmen 
Fed’in bu yıl içerisinde faiz artırması için yeterli olması nedeniyle Aralık ayı için artırım 
beklentileri yükseldi. 
 
Bloomberg ajansında yayımlanan haberde ECB’nin ayda 80 milyar euro tutarındaki tahvil 
alımlarını kademeli olarak azaltarak sonunda durdurmasının söz konusu olduğu bildirildi. ECB 
basın sorumlusu Michael Steen merkez bankasının her ay yaptığı varlık alımlarının tutarını 
azaltmayı değerlendirmediğini belirtse de spekülasyon piyasalar üzerinde özellikle tahvil 
getirilerinde oldukça etkili oldu.  
 

 
 
İngiltere başbakanının Avrupa Birliği’nden ayrılığın yakın zamanda başlayacağına yönelik 
açıklamalarda bulunması ise sterlinde sert değer kayıplarına neden oldu. Piyasalardaki yüksek 
volatiliteli bir diğer varlık ise altındı. Altın fiyatları Eylül 2013’ten bu yana en sert düşüşü 
kaydederek aşırı satım bölgesine geldi. Bir diğer önemli hareket de ham petrol stoklarındaki 
düşüsün etkisiyle Haziran’dan sonra ilk defa $50 seviyesinin üzerine çıkan petrolde izlendi. 
 



 

  

LME bakır geride bıraktığımız hafta
açıklanan Çin imalat PMI verisinin deste
sektöründeki daralma ve dolardaki güçlenme ile hafta genelinde geriledi. Piyasada Çin’in 
ışınmış emlak piyasasını soğ
hakim oldu.  İstihdam verisi öncesi endi
karşılamayan veri sonrası değ
 
Piyasalar yeni haftaya bahar havasında ba
dönmesi işlem hacimlerini artırırdı. Vladamir Putin’
doğrultusunda petrol üretiminde azaltma veya üretimin süreli olarak durdurulması hususunda 
OPEC`le ortak çalışmaya hazır olduklarını açıklaması sonrası petrol dün %3 yükseldi. Avrupa 
ve ABD piyasaları da yükselen pet
Donald Trump`in 2005 senesinde kadınlar hakkında yaptı
ikinci başkanlık münazarasındaki dü
neden oldu. Demokrat partinin adayı Hillary Clinton’ın oy oranının anketlerde %80 seviyelerine 
yükselmesi de piyasaları destekledi. Piyasalar genelinde artan risk i
etkisi ile LME bakır, güçlü dolara ra
seviyesindeki direnci kıramayan bakır bugün $4
genelinde risk iştahında bugün azalı
97,40 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Yükselen dolar kar
günün dip seviyelerinden işlem görüyor.
 

 
 
Piyasada yarın akşam ABD’de açıklanacak Eylül ayı FOMC tutanakları bekleniyor. Makro veri 
tarafında ise haftanın geri kalanında Çin’de açıklanacak ticaret ve enflasyon verileri ile ABD’de 
açıklancak perakende satışlar verileri izlenecek.
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ğımız haftada $4750-$4887 bandında işlem gördü. Hafta sonu 
açıklanan Çin imalat PMI verisinin desteği ile hafta başında yükselen bak

a ve dolardaki güçlenme ile hafta genelinde geriledi. Piyasada Çin’in 
 emlak piyasasını soğutmak için atacağı adımların bakır talebini geriletece

stihdam verisi öncesi endişelerle $4750’ye kadar gerileyen bakır, be
ılamayan veri sonrası değer kaybeden doların etkisi ile haftayı $4790 seviyesinden kapattı.

Piyasalar yeni haftaya bahar havasında başladı. Çinli yatırımcıların bir haftalık uzun tatilden 
lem hacimlerini artırırdı. Vladamir Putin’in petrol fiyatlarının stabilize olması 

rultusunda petrol üretiminde azaltma veya üretimin süreli olarak durdurulması hususunda 
şmaya hazır olduklarını açıklaması sonrası petrol dün %3 yükseldi. Avrupa 

ve ABD piyasaları da yükselen petrol fiyatları ile enerji hisseleri öncülüğ
Donald Trump`in 2005 senesinde kadınlar hakkında yaptığı kaba yorumun video kayıtları ve 

kanlık münazarasındaki düşük performansı anketlerde oldukça geride kalmasına 
t partinin adayı Hillary Clinton’ın oy oranının anketlerde %80 seviyelerine 

yükselmesi de piyasaları destekledi. Piyasalar genelinde artan risk iştahı ve yükselen petrolün 
etkisi ile LME bakır, güçlü dolara rağmen dün günü yaklaşık %1 primle kapattı. $4860
seviyesindeki direnci kıramayan bakır bugün $4797-$4856 bandında işlem görüyor. Piyasa 

tahında bugün azalış var. ABD borsaları seansa ekside baş
şlem görmeye devam ediyor. Yükselen dolar karşısında e

günün dip seviyelerinden işlem görüyor. 

şam ABD’de açıklanacak Eylül ayı FOMC tutanakları bekleniyor. Makro veri 
tarafında ise haftanın geri kalanında Çin’de açıklanacak ticaret ve enflasyon verileri ile ABD’de 
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 HABERLER 
 
 

 Goldman Sachs önümüzdeki 3,6 ve 12 ay için bakır fiyatı tahminlerini  sırasıyla $4200, $4200 ve 
$4000 olarak açıkladı. 
 

 Bank of America Merrill Lynch 2016 yılı için bakır fiyatı tahmini $4828’den $4734’e indirdi. 
 

 Avustralya  Endüstri Bakanlığı global bakır üretiminin 2016 yılında %5 oranında artış ile 20,3 
milyon m/ton, 2017 yılında ise yaklaşık %6,7 artış göstererek 21,7 milyon m/ton olmasını 
beklediklerini açıkladı  Global bakır tüketiminin ise 2016 yılında %1,5 artışla 23 milyon m/tona, 
2017 yılında ise %3,4 artışla 23,8 milyon m/tona yükselmesini bekleniyor. 
 

 Reuters analistleri hesaplamalarına göre Japonya’nın bakır üretiminin 2016 yılının 2. Finansal 
yarısında ( Ekim- Mart ) geçen yılın aynı dönemine göre %5,7 artark 772.500 m/ton olması 
bekleniyor.   

 
 Peru’nun en büyük bakır madenlerinden Antamina 2016 ve 2017 yıllarında yıllık 430.000 m/ton 

bakır üretmeyi planlıyor. 2015 yılı üretimi 412.000 m/ton olmuştu. 
 

 Endonezya’da hükümetin nikel cevheri ihracatını kolaylaştırma isteğine ülkenin en büyük nikel 
üreticisi Vale’den fiyatları düşüreceği endişesiyle itiraz geldi. 

 .   
 2013 yılından bu yana yaklaşık %40 lık sert düşüş gösteren bakır fiyatları sebebiyle Codelco 2,25 

milyar dolarlık yatırım kararını ertelediğini bildirdi.   
 
 
Hazırlayan: ER-BAKIR A.Ş. Ticari Grup Müdürlüğü, Hedging Şefliği 
NOT: Bu çalışma; ER-BAKIR tarafından düzenli olarak izlenen kaynakların derlenmesi ve LME Brokerleri ile yapılan günlük piyasa değerlendirmeleri 
sonucunda hazırlanmış olup, sadece bir gösterge niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada yer alan her türlü tablo ve grafikler, Er-bakır A.Ş. tarafından 
herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tablo ve grafikler, güvenilir olduğu 
düşünülen kaynaklardan derlenmekle birlikte; doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak 
verilmemektedir. Bu nedenle, bu çalışmada yer alan LME bilgilerinin yer aldığı tablo ve grafiklerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu tablolara 
dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü 
kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve masraflardan dolayı Er-bakır A.Ş. sorumlu tutulamaz. 


