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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 
%  

2012 
YILSONU 
LME ($/t) 

DEĞİŞİM 
%  

DEL 
NOTIZ 

(€/100Kg) 

DEL 
NOTIZ 
HIGH 

30.12.2013 7387,00 5364,17 4483,76 7380,00 7302,00 1,16% 7915,00 -6,67% 544,14 546,57 

31.12.2013 7394,50 5368,84 4473,11 7371,00 7302,00 1,27% 7915,00 -6,58% 544,14 546,57 

01.01.2014 - - - - - - - - - - 

02.01.2014 7439,50 5450,58 4515,36 7422,00 7302,00 1,88% 7394,50 0,61% 552,70 554,84 

03.01.2014 7335,50 5376,75 4465,51 7323,00 7302,00 0,46% 7394,50 -0,80% 547,05 549,19 

HAFTA 
ORTALAMA  7389,13 5390,09 4484,44 7374,00           

 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) 

2012 
YILSONU 

STOK 

LME 
STOK 

DEĞİŞİM 

COMEX 
STOK 

LME-CMX-
SHFE TOPLAM 

STOK (Ton) 

30.12.2013 3,3421 1.201,50 1.204,50 1.965,00 366.425 320.500 14,33% 15.073 507.347 

31.12.2013 3,4415 1.204,50 1.201,50 1.950,00 365.700 320.500 14,10% 14.955 506.504 

01.01.2014 - - - - - - - - - 

02.01.2014 3,4315 1.219,75 1.225,00 1.994,00 359.075 365.700 -1,81% 14.915 499.644 

03.01.2014 3,4060 1.232,25 1.234,50 2.018,00 356.125 365.700 -2,62% 14.612 496.391 

HAFTA 
ORTALAMA  3,4053 1.214,50 1.216,38 1.981,75      

 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) 

30.12.2013 22800,00 2240,00 2105,00 1771,00 14015,00 1810,00 5512,00 

31.12.2013 22550,00 2206,00 2085,50 1764,50 13970,00 1820,00 5515,00 

01.01.2014 - - - - - - - 

02.01.2014 22490,00 2212,00 2082,00 1755,50 13905,00 1790,00 5621,00 

03.01.2014 21580,00 2168,00 2044,50 1738,50 13870,00 1785,00 5554,00 

HAFTA 
ORTALAMA  22355,00 2206,50 2079,25 1757,38 13940,00 1801,25 5550,50 

 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 

30.12.2013 2,1604 2,1642 2,9844 2,9897 2,1301 2,1401 2,9304 2,9446 3,5125 3,5297 

31.12.2013 2,1343 2,1381 2,9365 2,9418 2,1123 2,1210 2,9118 2,9240 3,4912 3,5058 

01.01.2014 2,1304 2,1343 2,9344 2,9397 - - - - - - 

02.01.2014 2,1304 2,1343 2,9344 2,9397 2,1516 2,1616 2,9544 2,9683 3,5663 3,5833 

03.01.2014 2,1718 2,1757 2,9744 2,9797 2,1604 2,1696 2,9489 2,9619 3,5539 3,5699 

HAFTA 
ORTALAMA  

2,1455 2,1493 2,9528 2,9581 2,1386 2,1481 2,9364 2,9497 3,5310 3,5472 

 

ER-BAKIR HAFTALIK  
BAKIR BÜLTENİ 



 

  

 DEĞERLENDİRME –

2013 yılında izlenen son derece gev
desteğiyle küresel borsalar bol kazançlı bir yılı geride bıraktı. Japonya’nın Nikkei
yükselişle 1972’den bu yana en iyi yılı geride bırakırken
primli yılı yaşadı. Yıl genelinde 
 

*** 3 aylık LME bakır fiyatı ve eur/usd
 

2013 yılını %7,2 kayıpla geride bırakan LME bakır
işlem gününde, Çin’de açıklanan zayıf imalat PMI verilerine ra
yana en yüksek seviyeyi gördü.  LME bakır stoklarında dev
devam etti. Son 43 gündür azalan stoklarda, Nisan 2004’den bu yana ilk kez bu kadar uzun süredir 
üst üste düşüş yaşandı. 
 
Bakır bu haftaya ise Çin ekonomi
Haftanın ilk işlem gününde 7279$/t’a gerileyen bakır, 7300$/t’un üzerinde i
ediyor. Çin’de kredilerle ilgili yeni kısıtlamalar traderları metal ithalatına yönlendiriyor. Kredi 
alamayan Çinli tredarlar, likidite sıkı
pazarda satarak bakırı nakde çeviriyor. 
 
Bu hafta “tapering” (tahvil alımı azaltımı)
ABD istihdam rakamları, ECB toplantısı, Draghi açıklamaları ve “Alcoa” finansalları ile birlikte 
ABD’de başlayacak dördüncü çeyrek bilanço sezonu piyasaların geneli için haftanın en önemli 
konuları olarak sıralanabilir. .Bu do
rakamı, FED’in tahvil alımı azaltımı 
sonrasındaki en önemli veri olarak öne çıkıyor. Veride beklentiler ortalama 195.000 
seviyesinde şekilleniyor. Çok güçlü rakamlar tapering’e ve bu do
yönelik soru işareti yaratabilir.
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– BEKLENTİLER 

2013 yılında izlenen son derece gevşek para politikalarının ve iyileşen ekonomik görünümün 
iyle küresel borsalar bol kazançlı bir yılı geride bıraktı. Japonya’nın Nikkei

le 1972’den bu yana en iyi yılı geride bırakırken; Wall Street 90'lı yıllardan bu yana en 
. Yıl genelinde S&P 500 %29,6, Dow Jones %26,5, Nasdaq ise %38,3 yükseldi.

*** 3 aylık LME bakır fiyatı ve eur/usd paritesi (saatlik/aralık 2013-ocak 2014) 

yıpla geride bırakan LME bakır, yeni yıla güçlü bir başlangıç yaptı. Yılın ilk 
de, Çin’de açıklanan zayıf imalat PMI verilerine rağmen 7460$/t ile Haziran’dan bu 

yi gördü.  LME bakır stoklarında devam eden düşüş 
43 gündür azalan stoklarda, Nisan 2004’den bu yana ilk kez bu kadar uzun süredir 

Bakır bu haftaya ise Çin ekonomisindeki toparlanmaya dair endişelerin etkisiyle 
lem gününde 7279$/t’a gerileyen bakır, 7300$/t’un üzerinde iş

ediyor. Çin’de kredilerle ilgili yeni kısıtlamalar traderları metal ithalatına yönlendiriyor. Kredi 
kidite sıkışıklığının önüne geçmek için bakır ithal ediyor, alınan bakırı iç 

pazarda satarak bakırı nakde çeviriyor.  

(tahvil alımı azaltımı) takvimine yönelik detayların aranaca
ABD istihdam rakamları, ECB toplantısı, Draghi açıklamaları ve “Alcoa” finansalları ile birlikte 

layacak dördüncü çeyrek bilanço sezonu piyasaların geneli için haftanın en önemli 
.Bu doğrultuda Cuma günü açıklanacak ABD tarım dı

tahvil alımı azaltımı gerçekleştirdiği Aralık toplantısındaki açıklamaları 
sonrasındaki en önemli veri olarak öne çıkıyor. Veride beklentiler ortalama 195.000 

ekilleniyor. Çok güçlü rakamlar tapering’e ve bu doğrultuda da dü
areti yaratabilir. 
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şen ekonomik görünümün 
iyle küresel borsalar bol kazançlı bir yılı geride bıraktı. Japonya’nın Nikkei endeksi %56’lık 

90'lı yıllardan bu yana en 
%29,6, Dow Jones %26,5, Nasdaq ise %38,3 yükseldi.  

 

yeni yıla güçlü bir başlangıç yaptı. Yılın ilk 
men 7460$/t ile Haziran’dan bu 

şüş de bakırı desteklemeye 
43 gündür azalan stoklarda, Nisan 2004’den bu yana ilk kez bu kadar uzun süredir 

şelerin etkisiyle zayıf başladı. 
lem gününde 7279$/t’a gerileyen bakır, 7300$/t’un üzerinde işlem görmeye devam 

ediyor. Çin’de kredilerle ilgili yeni kısıtlamalar traderları metal ithalatına yönlendiriyor. Kredi 
ının önüne geçmek için bakır ithal ediyor, alınan bakırı iç 

takvimine yönelik detayların aranacağı FED tutanakları, 
ABD istihdam rakamları, ECB toplantısı, Draghi açıklamaları ve “Alcoa” finansalları ile birlikte 

layacak dördüncü çeyrek bilanço sezonu piyasaların geneli için haftanın en önemli 
rultuda Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam 

i Aralık toplantısındaki açıklamaları 
sonrasındaki en önemli veri olarak öne çıkıyor. Veride beklentiler ortalama 195.000 kişi 

ğrultuda da düşük faiz politikasına 



 

  

 ÖNEMLİ HABERLER
 

 Bazı Codelco madenlerinden bakır sevkiyatlarını
düşük ücretler nedeniyle 3 liman kapısını da kapatarak greve ba
limanında ise grev 2 haftadır devam ediyor.

 
 Japonya Bakır ve Pirinç Derneğ

talebinin 800.000 m/t’a çıkmasını beklediklerini açıkladı.
 

 Zambiya’nın 2012 yılında 680.721 m/t olan Ocak
dönemde 807.909 m/t’a yükseldi.
 

 ICSG, beklenen 2013 yılı sonuçlarında
rafine bakır üretiminin de talebi yakla
 
2014 yılında ise tüketimde artış
açılan madenlerin etkisiyle rafine bakır piyasasında yakla
 

 LME bakır stokları Ocak 2013’den bu yana en dü
 

 
 
HAZIRLAYAN:  ER-BAKIR A.Ş. Ticaret Bölümü, Hedging Departmanı
NOT: Bu çalışma; ER-BAKIR tarafından düzenli olarak izlenen kaynakların derlenmesi ve LME Brokerleri ile 
yapılan günlük piyasa değerlendirmeleri sonucunda hazırlanmı
çalışmada yer alan her türlü tablo ve gra
edilmeksizin genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmı
düşünülen kaynaklardan derlenmekle birlikte; do
sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle, bu çalı
ve grafiklerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu tablolara dayanılarak yapılan i
veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne 
uğrayabileceği her türlü zarar ve masraflardan dolayı Er
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ÖNEMLİ HABERLER 

Codelco madenlerinden bakır sevkiyatlarının gerçekleştirildi ği Şili’deki San Antonio
ük ücretler nedeniyle 3 liman kapısını da kapatarak greve başladı. Kuzey Ş

limanında ise grev 2 haftadır devam ediyor. 

Japonya Bakır ve Pirinç Derneği başkanı, 2014 yılında Japonya’nın bakır alaş
000 m/t’a çıkmasını beklediklerini açıkladı. 

2012 yılında 680.721 m/t olan Ocak-Ekim dönemi bakır üretimi, 2013 yılında aynı 
dönemde 807.909 m/t’a yükseldi. 

sonuçlarında talebin üretimdeki büyümenin gerisinde kalmasını
talebi yaklaşık 390.000 mt aşmasını bekliyor. 

2014 yılında ise tüketimde artış beklentisine rağmen mevcut madenlerdeki üretim artı
afine bakır piyasasında yaklaşık 630.000 mt üretim fazlası bekliyor.

LME bakır stokları Ocak 2013’den bu yana en düşük seviyeye geldi. 

Ş. Ticaret Bölümü, Hedging Departmanı 
BAKIR tarafından düzenli olarak izlenen kaynakların derlenmesi ve LME Brokerleri ile 

erlendirmeleri sonucunda hazırlanmış olup, sadece bir gösterge niteli
mada 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 oldu
ünülen kaynaklardan derlenmekle birlikte; doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup belli bir getirinin 
lanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle, bu çalışmada yer alan LME bilgilerinin yer aldı

ve grafiklerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu tablolara dayanılarak yapılan işlemlerden do
veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü ki

i her türlü zarar ve masraflardan dolayı Er-bakır A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
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Şili’deki San Antonio Limanı 
Kuzey Şili’deki Angamos 

kanı, 2014 yılında Japonya’nın bakır alaşımlı ürünlere olan 

Ekim dönemi bakır üretimi, 2013 yılında aynı 

talebin üretimdeki büyümenin gerisinde kalmasını; global 

men mevcut madenlerdeki üretim artışı ve yeni 
ık 630.000 mt üretim fazlası bekliyor. 

 

BAKIR tarafından düzenli olarak izlenen kaynakların derlenmesi ve LME Brokerleri ile 
 olup, sadece bir gösterge niteliği taşımaktadır. Bu 

. tarafından herhangi bir maddi menfaat temin 
tır. Söz konusu tablo ve grafikler, güvenilir olduğu 

edilmemekte olup belli bir getirinin 
mada yer alan LME bilgilerinin yer aldığı tablo 

şlemlerden doğacak doğrudan 
ekilde olursa olsun üçüncü kişilerin 


