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           40. HAFTA 
                                                                              (30 Eylül-04 Ekim)                                          08 Ekim 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 

30.09.2013 7290,50 5402,77 4516,20 7296,00 7189,90 1,40% 7915,00 -7,89% 547,64 550,12 

01.10.2013 7219,00 5330,04 4447,66 7236,00 7189,90 0,40% 7915,00 -8,79% 540,48 542,95 

02.10.2013 7156,00 5292,90 4418,65 7182,00 7189,90 -0,47% 7915,00 -9,59% 536,85 539,33 

03.10.2013 7215,50 5304,34 4454,56 7245,50 7189,90 0,36% 7915,00 -8,84% 538,03 540,49 

04.10.2013 7148,00 5261,69 4455,80 7182,00 7189,90 -0,58% 7915,00 -9,69% 533,26 535,72 

HAFTA 
ORTALAMA  7205,80 5318,35 4458,57 7228,30           

 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) 

30.09.2013 3,3210 1.335,75 1.326,50 2.168,00 533.325 320.500 -89,93% 46.198 579.523 

01.10.2013 3,2710 1.332,25 1.290,75 2.170,00 531.875 320.500 -91,17% 46.198 578.073 

02.10.2013 3,3115 1.293,75 1.306,25 2.114,00 529.950 320.500 -91,56% 45.977 575.927 

03.10.2013 3,2620 1.309,00 1.316,00 2.157,00 525.925 320.500 -92,07% 45.777 571.702 

04.10.2013 3,2935 1.316,00 1.309,75 2.165,00 523.425 320.500 -93,13% 45.622 569.047 

HAFTA 
ORTALAMA  3,2918 1.317,35 1.309,85 2.154,80      

 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) 

30.09.2013 23395,00 2075,00 1876,50 1803,00 13860,00 1790,00 5554,00 

01.10.2013 23200,00 2052,50 1852,50 1786,00 13740,00 1775,00 5481,00 

02.10.2013 22710,00 2035,00 1828,00 1773,50 13630,00 1800,00 5450,00 

03.10.2013 22850,00 2048,00 1840,50 1785,50 13635,00 1800,00 5463,00 

04.10.2013 22975,00 2027,00 1831,00 1789,50 13560,00 1795,00 5413,00 

HAFTA 
ORTALAMA  23026,00 2047,50 1845,70 1787,50 13685,00 1792,00 5472,20 

 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 

30.09.2013 2,0342 2,0378 2,7484 2,7533 2,0333 2,0412 2,7448 2,7556 3,2807 3,2941 

01.10.2013 2,0365 2,0402 2,7502 2,7552 2,0089 2,0130 2,7255 2,7316 3,2617 3,2689 

02.10.2013 2,0102 2,0138 2,7251 2,7300 2,0132 2,0209 2,7235 2,7343 3,2620 3,2751 

03.10.2013 2,0187 2,0223 2,7305 2,7354 1,9941 2,0016 2,7132 2,7238 3,2302 3,2430 

04.10.2013 1,9989 2,0025 2,7190 2,7239 1,9949 2,0016 2,7167 2,7260 3,2174 3,2286 

HAFTA 
ORTALAMA  

2,0197 2,0233 2,7346 2,7396 2,0089 2,0157 2,7247 2,7343 3,2504 3,2619 

 

ER-BAKIR HAFTALIK  
BAKIR BÜLTENİ 



 

  

 DEĞERLENDİRME –

 
Geride bıraktığımız haftanın en önemli geli
anlaşmazlıklarında çözüm sağlanamaması oldu. Kongre'nin ek harcamayı onaylaması için süresi 
1Ekim’de doldu. Federal hükümetin harcama yapamaz 
zorunda kalması olarak tanımlanan süreç (govermnet shutdown) ba
gününde 7330$/ton seviyesine kadar yükselen bakır, Çin’de açıklanan zayıf imalat PMI verisinin ve 
ABD’de bütçe anlaşmazlıklarına i
Lme, Şanghay ve Comex’in bakır stoklarındaki 
sınırlayıcı etmenler oldu. LME bakır haftayı %0,6 eksiyle kapattı. 1
piyasalarının kapalı olmasının da etkisiyle haftanın geri kalanında bakırda önemli bir hareket 
görülmedi. ABD’de 4 Ekim’de açıklanması beklenen tarımdı
shutdown nedeniyle açıklanmadı. Avrupa Merkez Bankası Ba
politikasının uzun vadede devam edece
enflasyonun ise tehlike olmaktan uzakla
olumlu veriler euroya destek oldu. Euro, dolar ka
yükseğini gördü. ABD endeksleri ise haftayı dü

 

***LME bakır fiyatı ve stokları (Ocak-Ekim 2013/ günlük veriler)

 
Piyasalar yeni haftaya  hala çözülemeyen bütçe sorunu ve yakla
gölgesinde girdi. Asya ve ABD borsalarında bütçe 
ilerleme gösterilmemesiyle gerilemeye devam etti. ABD'de bütçe konusundaki siyasi çeki
devam ederken, federal borçlanma limitinin artırılması için de 17 Ekim'e kadar uzla
gerekiyor. Uzlaşılamaması durumunda borcunu nakit sıkıntısı sebebiyle ödeyememesi ya da 
ödemekte gecikmesi olasılıklar arasında. Henüz kamu harcamalarının önündeki engel kalkmadı ve 
bir çok kamu kuruluşu hizmet vermemeye devam ediyor. hem Cumhuryetçiler 
tarafından gelen son açıklamalar da uzla
söylenebilir. Öte yandan ABD’de Demokratların Ba
uzatmasına izin verecek bir tasarı hazırlayabilecekleri ve b
olduğuna dair bazı haberler dikkat çekiyor.ABD’de geçen hafta açıklanamayan istihdam verileri ile 
bu haftaki sanayi ve enflasyon verilerinin ne zaman duyurulaca
FED toplantısının FOMC tutanakları açıklanacak. Ayrıca Almanya’da açıklanacak sanayi üretimi 
verisi takip edilecek. Lme bakır hafta ba
Çin piyasalarının tatilden dönmesiyle artan likiditenin etkisiyle LME bakır bugün %0,6 artıda 
görüyor.  
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– BEKLENTİLER 

ımız haftanın en önemli gelişmesi ABD’de bir süredir devam eden bütçe 
mazlıklarında çözüm sağlanamaması oldu. Kongre'nin ek harcamayı onaylaması için süresi 

1Ekim’de doldu. Federal hükümetin harcama yapamaz duruma düşerek işlemlerini durdurmak 
zorunda kalması olarak tanımlanan süreç (govermnet shutdown) başladı. Haftanın ilk i
gününde 7330$/ton seviyesine kadar yükselen bakır, Çin’de açıklanan zayıf imalat PMI verisinin ve 

mazlıklarına ilişkin endişelerin etkisiyle Salı günü %1,5 de
anghay ve Comex’in bakır stoklarındaki düşüş ve dolardaki zayıflık satı

LME bakır haftayı %0,6 eksiyle kapattı. 1-7 Ekim tarihleri arasında Çin 
yasalarının kapalı olmasının da etkisiyle haftanın geri kalanında bakırda önemli bir hareket 

görülmedi. ABD’de 4 Ekim’de açıklanması beklenen tarımdışı istihdam rakamı ise goverment 
shutdown nedeniyle açıklanmadı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin g
politikasının uzun vadede devam edeceğini belirterek büyümeye ilişkin risklerin devam etti
enflasyonun ise tehlike olmaktan uzaklaştığına ilişkin söylemleri ve Euro bölgesinde açıklanan 
olumlu veriler euroya destek oldu. Euro, dolar karşısında  Perşembe günü 1,3647 ile sekiz ayın en 

ini gördü. ABD endeksleri ise haftayı düşüşle tamamladı. 

Ekim 2013/ günlük veriler) 

Piyasalar yeni haftaya  hala çözülemeyen bütçe sorunu ve yaklaşmakta olan borçlanma limitinin 
gölgesinde girdi. Asya ve ABD borsalarında bütçe anlaşmazlıklarının çözümü yönünde hiçbir 
ilerleme gösterilmemesiyle gerilemeye devam etti. ABD'de bütçe konusundaki siyasi çeki
devam ederken, federal borçlanma limitinin artırılması için de 17 Ekim'e kadar uzla

urumunda borcunu nakit sıkıntısı sebebiyle ödeyememesi ya da 
ödemekte gecikmesi olasılıklar arasında. Henüz kamu harcamalarının önündeki engel kalkmadı ve 

şu hizmet vermemeye devam ediyor. hem Cumhuryetçiler 
tarafından gelen son açıklamalar da uzlaşma umutlarına yönelik soru işaretlerini arttırdı
söylenebilir. Öte yandan ABD’de Demokratların Başkan Obama’nın borç tavanını bir yıl 
uzatmasına izin verecek bir tasarı hazırlayabilecekleri ve bunun kongreden geçme ihtimalinin 

una dair bazı haberler dikkat çekiyor.ABD’de geçen hafta açıklanamayan istihdam verileri ile 
bu haftaki sanayi ve enflasyon verilerinin ne zaman duyurulacağı henüz bilinmiyor. Yarın Eylül ayı 

anakları açıklanacak. Ayrıca Almanya’da açıklanacak sanayi üretimi 
verisi takip edilecek. Lme bakır hafta başından bu yana 7117-7295$/ton bandına hareket ediyor. 
Çin piyasalarının tatilden dönmesiyle artan likiditenin etkisiyle LME bakır bugün %0,6 artıda 
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mesi ABD’de bir süredir devam eden bütçe 
lanamaması oldu. Kongre'nin ek harcamayı onaylaması için süresi 

ş şlemlerini durdurmak 
şladı. Haftanın ilk işlem 

gününde 7330$/ton seviyesine kadar yükselen bakır, Çin’de açıklanan zayıf imalat PMI verisinin ve 
elerin etkisiyle Salı günü %1,5 değer kaybetti. Ancak 

 ve dolardaki zayıflık satış baskısını 
7 Ekim tarihleri arasında Çin 

yasalarının kapalı olmasının da etkisiyle haftanın geri kalanında bakırda önemli bir hareket 
ı istihdam rakamı ise goverment 
kanı Draghi’nin genişlemeci para 

şkin risklerin devam ettiğini, 
kin söylemleri ve Euro bölgesinde açıklanan 

embe günü 1,3647 ile sekiz ayın en 

 

makta olan borçlanma limitinin 
mazlıklarının çözümü yönünde hiçbir 

ilerleme gösterilmemesiyle gerilemeye devam etti. ABD'de bütçe konusundaki siyasi çekişme 
devam ederken, federal borçlanma limitinin artırılması için de 17 Ekim'e kadar uzlaşma sağlanması 

urumunda borcunu nakit sıkıntısı sebebiyle ödeyememesi ya da 
ödemekte gecikmesi olasılıklar arasında. Henüz kamu harcamalarının önündeki engel kalkmadı ve 

u hizmet vermemeye devam ediyor. hem Cumhuryetçiler hem de Demokratlar 
şaretlerini arttırdığı 

kan Obama’nın borç tavanını bir yıl 
unun kongreden geçme ihtimalinin 

una dair bazı haberler dikkat çekiyor.ABD’de geçen hafta açıklanamayan istihdam verileri ile 
ı henüz bilinmiyor. Yarın Eylül ayı 

anakları açıklanacak. Ayrıca Almanya’da açıklanacak sanayi üretimi 
7295$/ton bandına hareket ediyor. 

Çin piyasalarının tatilden dönmesiyle artan likiditenin etkisiyle LME bakır bugün %0,6 artıda işlem 
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 ÖNEMLİ HABERLER 
 

 Uluslararası Bakır Çalışma Grubu üretimdeki güçlü artışın ve talepteki zayıflamanın etkisiyle 2013 
yılında bakır arzının bakır talebini 390.000 m/ton geçmesini, 2014’te ise 632.000 m/ton geçmesini 
beklediklerini açıkladı. 

 
 Japonya’nın 4. Büyük bakır rafinerisi Dowa Holding, önümüzdeki Ekim-Mart döneminde üretimi 

%8,5 kısarak 51.876m/tona düşürmeyi planlıyor. 
 

 Dünyanın en büyük bakır üreticisi Codelco’nun önümüzdeki sene primleri %32 arttıracağı 
söyleniyor. 

 
 Madenlerinden yılda 500.000 m/ton bakır çıkaran Vale, önümüzedeki 10 yılda bunu 600.000 

m/tona çıkarabileceğini açıkladı. 
 

 Goldman Sachs önümüzdeki yıl bakır piyasasında talebin beklenenden düşük durumunda 800 bin-1 
milyon m/ton arasında arz fazlası oluşabileceğini açıkladı. 
 

 Şili yerel bakır komisyonu Cochilco 2yaz başında 7098$/ton olarak açıkladığı 2013 yılı bakır fiyatı 
tahminini 3. Çeyrekte global bakır piyasasının daha iyi performans göstereceği beklentisiyle 7209 
$/tona çıkardı. 

 
 Standard Bank 2013 yılı için bakır fiyatı tahminini 7400$/ton, 2014 yılı için 7200$/ton olarak 

açıkladı. 
 

 Standard Bank’ın global bakır piyasası arz/talep dengesini ve bakır fiyatı tahminlerini gösteren 
grafik aşağıda yer almaktadır. 

 
 

 
 
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. 


