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        35. HAFTA 
                                                                              (26-30 Ağustos)                                                03 Eylül 2013, Salı 

 

  

 

 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 

26.08.2013 - - - - - - - - - - 

27.08.2013 7300,50 5475,10 4708,18 7317,00 7285,60 0,20% 7.915,00 -7,76% 554,72 557,23 

28.08.2013 7236,00 5421,85 4682,89 7277,00 7285,60 -0,68% 7.915,00 -8,58% 549,67 552,18 

29.08.2013 7210,50 5439,01 4648,64 7241,00 7285,60 -1,03% 7.915,00 -8,90% 551,65 554,17 

30.08.2013 7095,00 5359,98 4578,01 7122,50 7285,60 -2,62% 7.915,00 -10,36% 543,66 546,18 

HAFTA 
ORTALAMA  7210,50 5423,99 4654,43 7239,38           

 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 

TOPLAM 
STOK (Ton) 

26.08.2013 3,3220 - - - - - - 38355 - 

27.08.2013 3,3325 1.411,00 1.419,25 2.429,00 576.350 320.500 79,83% 37629 613.979 

28.08.2013 3,3070 1.425,50 1.419,50 2.474,00 574.825 320.500 79,35% 37420 612.245 

29.08.2013 3,2440 1.406,25 1.407,75 2.411,00 577.675 320.500 80,24% 36903 614.578 

30.08.2013 3,2250 1.392,75 1.394,75 2.364,00 588.000 320.500 83,46% 36903 624.903 

HAFTA 
ORTALAMA  3,3345 1.369,20 1.370,70 2.303,40      

 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) 

26.08.2013 - - - - - - - 

27.08.2013 21700,00 2205,50 1937,50 1828,00 14325,00 1765,00 5631,00 

28.08.2013 21650,00 2229,50 1933,00 1826,50 14240,00 1770,00 5579,00 

29.08.2013 21515,00 2200,00 1901,00 1798,00 14070,00 1750,00 5594,00 

30.08.2013 21230,00 2160,50 1877,50 1775,50 13755,00 1780,00 5519,00 

HAFTA 
ORTALAMA  21523,75 2198,88 1912,25 1807,00 14097,50 1766,25 5580,75 

 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 

26.08.2013 1,9849 1,9885 2,6509 2,6556 1,9877 1,9955 2,6568 2,6680 3,0937 3,1066 

27.08.2013 1,9951 1,9987 2,6680 2,6728 2,0122 2,0206 2,6913 2,7032 3,1266 3,1406 

28.08.2013 2,0225 2,0262 2,6989 2,7038 2,0432 2,0521 2,7336 2,7461 3,1698 3,1847 

29.08.2013 2,0557 2,0594 2,7470 2,7519 2,0265 2,0345 2,6877 2,6990 3,1435 3,1565 

30.08.2013 2,0311 2,0348 2,6930 2,6978 - - - - - - 

HAFTA 
ORTALAMA  

2,0179 2,0215 2,6916 2,6964 2,0174 2,0257 2,6924 2,7041 3,1334 3,1471 

 

ER-BAKIR HAFTALIK  
BAKIR BÜLTENİ 



 

  

 DEĞERLENDİRME –

Geride bıraktığımız hafta Suriye konusundaki belirsizlik nedeniyle riskli varlıklardan çıkı
yaşanırken yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Suriye’ye müdahale yapılaca
petrol ve altın fiyatları son ayl
Kerry’nin Suriye’de geniş çaplı ve hedef gözetmeyen bir kimyasal silah kullanımının söz konusu 
olduğuna işaret ettiği açıklamalarının ardından küresel piyasalarda satı
S&P 500 endeksi %1,8 ile Mayıs 2012'den bu yana 
Çin’de artan mevsimsel talebin ve ekonomik toparlanmanın etkisiyle hafta ba
kalan LME bakır, haftanın son iş
kaybıyla kapattırken, Ağustos ayını da %3,3 primle kapattı.

Obama’nın Suriye’ye müdahale kararını Kongrenin onayına sunaca
dünya piyasaları bu haftaya güçlü bir yükseli
iyi gelen Çin PMI verilerinin de deste
yükselerek, 3 yılın en büyük artış
LME bakır, küresel ekonomideki toparlanma i
olmayacağı beklentisinin etkisiyle dün %1,8 primle 
üzerinde yatay olarak işlem görmeye devam ediyor. 

**3 aylık LME bakır fiyatı (01.07.2013
 
Piyasada bugün ABD’de açıklanacak imalat verileri ve Cuma günü açıklanacak ABD tarımdı
istihdam ve işsizlik oranı verileri bekleniyor. ECB Per
hafta yapılacak G20 zirvesinde gel
hakkındaki endişeler görüşülecek. Suriye ilgili bir geli
yapılacak Fed toplantısı önemini koruyacak. FED'in bu toplantıda parasal gev
başlaması bekleniyor. Bu sebeple Eylül ayının ilk haftaları
tahminler/söylentiler dalgalı bir seyre sebep olabilir. Suriye'ye bir müdahale olması durumunda ise 
dolar biraz daha değerlenecektir. Bakır için ilk etapta 7150$/ton, daha so
7000$/ton psikolojik destek noktaları test edile
noktası olan 6600$/ton seviyesi ise, 7000$/tonun kırılması durumunda gündeme gelecektir. Bu 
hareket, Suriye’ye müdahalenin ne kadar geni
ilgili olacaktır. 
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– BEKLENTİLER 

ımız hafta Suriye konusundaki belirsizlik nedeniyle riskli varlıklardan çıkı
anırken yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Suriye’ye müdahale yapılaca

petrol ve altın fiyatları son ayların en yüksek seviyelerini gördü. ABD Dışiş
ş çaplı ve hedef gözetmeyen bir kimyasal silah kullanımının söz konusu 

i açıklamalarının ardından küresel piyasalarda satış baskısının arttı
S&P 500 endeksi %1,8 ile Mayıs 2012'den bu yana görülen en büyük haftalık dü
Çin’de artan mevsimsel talebin ve ekonomik toparlanmanın etkisiyle hafta baş

haftanın son işlem gününde 7080$/tona kadar geriledi ve haftayı %3,3
ğustos ayını da %3,3 primle kapattı. 

Obama’nın Suriye’ye müdahale kararını Kongrenin onayına sunacağını açıklamasının ardından 
haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Avrupa ve Asya borsaları beklentilerden 

iyi gelen Çin PMI verilerinin de desteğiyle yükseldi. Çin’de HSBC imalat endeksi 47,7’den 50,1’e 
yükselerek, 3 yılın en büyük artışını kaydetti ve Nisan'dan bu yana en yüksek seviye

l ekonomideki toparlanma işaretlerinin ve Suriye’ye yakın zamanda müdahale 
ı beklentisinin etkisiyle dün %1,8 primle günü kapattı. Bugün ise 7200$/ton s

şlem görmeye devam ediyor.  

07.2013-03.09.2013/saatlik veriler) 

Piyasada bugün ABD’de açıklanacak imalat verileri ve Cuma günü açıklanacak ABD tarımdı
sizlik oranı verileri bekleniyor. ECB Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Bu 

hafta yapılacak G20 zirvesinde gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki volatilite ve döviz kurları 
şülecek. Suriye ilgili bir gelişme olmaması durumunda 17

yapılacak Fed toplantısı önemini koruyacak. FED'in bu toplantıda parasal gev
aması bekleniyor. Bu sebeple Eylül ayının ilk haftaları, konuyla ilgili yapılacak 

tahminler/söylentiler dalgalı bir seyre sebep olabilir. Suriye'ye bir müdahale olması durumunda ise 
erlenecektir. Bakır için ilk etapta 7150$/ton, daha sonra 70

00$/ton psikolojik destek noktaları test edilebilir . Haziran ayında gördüğ
noktası olan 6600$/ton seviyesi ise, 7000$/tonun kırılması durumunda gündeme gelecektir. Bu 

müdahalenin ne kadar geniş kapsamlı olacağı ve ne kadar uzu
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ımız hafta Suriye konusundaki belirsizlik nedeniyle riskli varlıklardan çıkış 
anırken yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Suriye’ye müdahale yapılacağı endişesi ile 

BD Dışişleri Bakanı John 
 çaplı ve hedef gözetmeyen bir kimyasal silah kullanımının söz konusu 
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en büyük haftalık düşüşü kaydetti. 
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7080$/tona kadar geriledi ve haftayı %3,3’lük değer 

ğını açıklamasının ardından 
adı. Avrupa ve Asya borsaları beklentilerden 

iyle yükseldi. Çin’de HSBC imalat endeksi 47,7’den 50,1’e 
ını kaydetti ve Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. 

aretlerinin ve Suriye’ye yakın zamanda müdahale 
kapattı. Bugün ise 7200$/ton seviyesinin 

 

Piyasada bugün ABD’de açıklanacak imalat verileri ve Cuma günü açıklanacak ABD tarımdışı 
embe günü faiz kararını açıklayacak. Bu 

mekte olan ülke ekonomilerindeki volatilite ve döviz kurları 
me olmaması durumunda 17-18 Eylül’de 

yapılacak Fed toplantısı önemini koruyacak. FED'in bu toplantıda parasal gevşetmeyi daraltmaya 
, konuyla ilgili yapılacak 

tahminler/söylentiler dalgalı bir seyre sebep olabilir. Suriye'ye bir müdahale olması durumunda ise 
nra 7070 $/ton ve 

. Haziran ayında gördüğümüz son 3 yılın dip 
noktası olan 6600$/ton seviyesi ise, 7000$/tonun kırılması durumunda gündeme gelecektir. Bu 

ne kadar uzun süreceği ile 
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 ÖNEMLİ HABERLER 
 

 Dünya bakırının üçte birinin çıkarıldığı Şili’nin Temmuz ayındaki bakır üretimi, bir önceki yıla 
göre %16 artarak 480.440 m/ton oldu. Haziran ayına göre ise üretim %0,4 azaldı. 

 
 Dünyanın en büyük bakır üreticisi Codelco, yılın ilk 6 ayındaki üretiminin geçen yıla göre %1 

azalarak 758.000 m/tona gerilediğini açıkladı. 
 

 Japon Bakır ve Pirinç Derneği, öncü verilere göre Japonya’nın çekilmiş bakır üretiminin 
Temmuz’da geçen yılın aynı dönemine göre %1,6; Haziran ayına göre ise %8,5 artarak 68.912 
m/ton olduğunu açıkladı. 
 

 Glencore Xstrata’da bu yıl başından bu yana Çin gümrük ambarlarındaki bakır stokunun %70 
azalarak 300.000 m/tona indiği tahmininde bulundu. 

 
 Çin’in en büyük üreticisi Jiangxi Copper, yeni madenlerin devreye girmesi ve Çin ekonomisindeki 

yavaşlama nedeniyle bakırda fiyatların baskı altında kalmaya devam edebileceğini açıkladı. 
 

 2012 yılında 433.540 m/ton rafine bakır üreten Çin’in en büyük 3. bakır üreticisi Yunnan Copper, 
2013 yılının ilk 6 ayında üretiminin %3,2 gerileyerek 197.709 m/tona indiğini açıkladı. 

 
 Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin’in Temmuz ayı rafine bakır üretimi bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %12,4 arttı. 
 

 Barclays raporuna göre, bu yıl daha önce %8,9 olarak tahmin edilen Çin bakır tüketimi büyüme 
oranı %10’a çıkabilir.  
 

 Morgan Stanley, bu yıl Çin’in bakır tüketiminde %9,1 ; önümüzdeki yıl ise %4 artış bekliyor. 
 
 

 
 

 
 
 
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 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. 
 


