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           50. HAFTA 
                                                                                  (09-13 Aralık)                                                17 Aralık 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 

09.12.2013 7141,00 5204,05 4359,05 7145,00 7024,50 1,66% 7915,00 -9,78% 527,99 530,43 

10.12.2013 7165,50 5209,76 4356,99 7161,00 7024,50 2,01% 7915,00 -9,47% 528,70 531,13 

11.12.2013 7169,50 5207,74 4377,79 7162,00 7024,50 2,06% 7915,00 -9,42% 528,18 530,61 

12.12.2013 7230,00 5245,59 4406,92 7214,50 7024,50 2,93% 7915,00 -8,65% 531,77 534,20 

13.12.2013 7218,50 5257,47 4437,24 7219,00 7024,50 2,76% 7915,00 -8,80% 533,38 535,82 

HAFTA 
ORTALAMA  7184,90 5224,92 4387,60 7180,30           

 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 

LME-CMX-
SHFE TOPLAM 

STOK (Ton) 

09.12.2013 3,2955 1.228,50 1.237,00 1.950,00 405.275 320.500 26,45% 15.907 562.715 

10.12.2013 3,3015 1.245,75 1.266,25 2.005,00 402.050 320.500 25,44% 15.810 559.393 

11.12.2013 3,3315 1.255,25 1.260,75 2.039,00 399.875 320.500 24,77% 15.708 557.116 

12.12.2013 3,3320 1.243,50 1.225,25 1.980,00 396.075 320.500 23,58% 15.592 554.820 

13.12.2013 3,3520 1.222,75 1.232,00 1.955,00 39.300 320.500 -87,74% 15.211 197.664 

HAFTA 
ORTALAMA  3,3225 1.239,15 1.244,25 1.985,80      

 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) 

09.12.2013 23150,00 2085,50 1911,50 1749,00 13835,00 1800,00 5358,00 

10.12.2013 23280,00 2103,50 1938,50 1762,50 14005,00 1800,00 5364,00 

11.12.2013 22575,00 2114,00 1952,50 1769,00 13930,00 1805,00 5361,00 

12.12.2013 22700,00 2114,00 1952,00 1759,50 14005,00 1805,00 5402,00 

13.12.2013 22725,00 2115,50 1959,00 1750,50 13905,00 1805,00 5412,00 

HAFTA 
ORTALAMA  22886,00 2106,50 1942,70 1758,10 13936,00 1803,00 5379,40 

 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 

09.12.2013 2,0394 2,0431 2,7866 2,7916 2,0250 2,0337 2,7745 2,7868 3,3125 3,3275 

10.12.2013 2,0313 2,0349 2,7864 2,7914 2,0213 2,0301 2,7789 2,7916 3,3242 3,3391 

11.12.2013 2,0265 2,0301 2,7860 2,7910 2,0259 2,0305 2,7889 2,7960 3,3284 3,3367 

12.12.2013 2,0294 2,0330 2,7932 2,7982 2,0334 2,0417 2,8061 2,8180 3,3342 3,3480 

13.12.2013 2,0370 2,0407 2,8064 2,8115 2,0417 2,0459 2,8080 2,8141 3,3343 3,3418 

HAFTA 
ORTALAMA  

2,0327 2,0364 2,7917 2,7967 2,0295 2,0364 2,7913 2,8013 3,3267 3,3386 

 

ER-BAKIR HAFTALIK  
BAKIR BÜLTENİ 



 

  

 DEĞERLENDİRME –

Global piyasaların merakla bekledi
toplantı sonrasında Bernanke’nin yapaca
tahvil alım programında azaltmaya 
önemli. Piyasanın beklentisi bu toplantıda bir azaltmaya gidilmemesi ya da 5 milyar dolarlık bir 
azaltma ile yatırımcıların şaşırtılmaması yönünde. Bu toplantı aynı zamanda Bernanke’nin Ocak 
ayında görevini Yellen’e devredecek olması sebebi ile son toplantısı olacak.

 
Eylül ayı ortalarında 7300$/t’nun üzerine çıkan ve Kasım ayı ba
gören LME bakır, tahvil alım programının sona erece
ayı ortasında teknik olarak önemli bir seviye olan 7000$/t’nun altına geriledi. Bir süredir ABD’de 
açıklanan olumlu veriler karşısında satı
ekonomisinin güçlendiğine dair i
ABD için iyi olan artık bakır için de iyi olmaya ba
ABD istihdam rakamlarının tahvil alımlarını sonlandırmada en önemli kriterlerden birisi olmasına 
rağmen bakır değer kazanmayı sürdürdü. 7040 $/ton seviyesinden yılın son ayına ba
bakır, ABD’nin yanında en büyük tüketicileri Çin ve Avrupa’dan da özellikle imalat ile ilgili gelen 
pozitif veriler ile moral buldu. Yatırımcıların parasal geni
plana alması ile 50, 100 ve 200 günlük ortalamalarını kıran LME bakır, bugün son 2 ayın 
olan 7300 $/tona ulaştı. 
 

*** LME bakır fiyatı, 50-100-200 günülk ort ve RSI endeksi (Eylül

 
Bakırı destekleyen bir diğer etken de rafine bakır piyasasındaki sıkı
LME-Şanghay ve Comex stoklarında dü
kadar yükselen LME bakır stokları
gerilerken; Mayıs ayı başında 78.000 m/tona kadar yükselen Comex bakır stokları 
m/ton civarında bulunuyor. LME depolarındaki bakırlara eri
sürekli düşüşün ve Çin’de bakırın t
etkisiyle spot piyasada bakır pahalı hale geldi. Piyasa Temmuz’dan bu yana ilk kez backwardationa 
döndü. Ayrıca bu durum fiziksel piyasada primlerin yüksek seviyelerde kalmasına yardımcı oldu. 

 
Bernanke’nin  yarın akşam yapaca
kırması da zor olmayacak ve yılın son günlerinde 7500
çalışılacaktır. Bernanke’nin açıklamalarının piyasalar tarafından ters
muhtemel fon satışlarının yılın son günlerinde zayıf kalmasını bekleyebiliriz. 
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– BEKLENTİLER 

Global piyasaların merakla beklediği yılın son FED toplantısı bugün başlıyor. Yarın sonlanacak 
toplantı sonrasında Bernanke’nin yapacağı konuşma, aylık 85 milyar dolar olarak devam eden 
tahvil alım programında azaltmaya gidilip gidilmeyeceği konusunda bilgi verece
önemli. Piyasanın beklentisi bu toplantıda bir azaltmaya gidilmemesi ya da 5 milyar dolarlık bir 

ş şırtılmaması yönünde. Bu toplantı aynı zamanda Bernanke’nin Ocak 
a görevini Yellen’e devredecek olması sebebi ile son toplantısı olacak.

Eylül ayı ortalarında 7300$/t’nun üzerine çıkan ve Kasım ayı başında 7100
gören LME bakır, tahvil alım programının sona ereceği söylentileri ile baskı altında k
ayı ortasında teknik olarak önemli bir seviye olan 7000$/t’nun altına geriledi. Bir süredir ABD’de 
açıklanan olumlu veriler karşısında satış yiyen bakır için son iki haftadır durum de

ğine dair işaretlere LME bakır tekrar olumlu tepki vermeye ba
ABD için iyi olan artık bakır için de iyi olmaya başladı. Özellikle Aralık baş
ABD istihdam rakamlarının tahvil alımlarını sonlandırmada en önemli kriterlerden birisi olmasına 

er kazanmayı sürdürdü. 7040 $/ton seviyesinden yılın son ayına ba
bakır, ABD’nin yanında en büyük tüketicileri Çin ve Avrupa’dan da özellikle imalat ile ilgili gelen 
pozitif veriler ile moral buldu. Yatırımcıların parasal genişlemeden çok  ekonomik iyile
plana alması ile 50, 100 ve 200 günlük ortalamalarını kıran LME bakır, bugün son 2 ayın 

200 günülk ort ve RSI endeksi (Eylül-Aralık/2013) 

ğer etken de rafine bakır piyasasındaki sıkışıklık oldu. Piyasadaki tightlık 
anghay ve Comex stoklarında düşüşe neden oldu. Haziran ayı sonlarında 678.000 m/tona 

ar yükselen LME bakır stokları, bu hafta 386.000 m/ton ile Şubat’tan bu yana en dü
şında 78.000 m/tona kadar yükselen Comex bakır stokları 

m/ton civarında bulunuyor. LME depolarındaki bakırlara erişimdeki gecikmelerin ve stoklardaki 
ün ve Çin’de bakırın teminat olarak gösterilip, nakit ihtiyacının kar

etkisiyle spot piyasada bakır pahalı hale geldi. Piyasa Temmuz’dan bu yana ilk kez backwardationa 
döndü. Ayrıca bu durum fiziksel piyasada primlerin yüksek seviyelerde kalmasına yardımcı oldu. 

şam yapacağı açıklama piyasaları şaşırtmaz ise, bakırın 7300 $/ton direncini 
kırması da zor olmayacak ve yılın son günlerinde 7500-7600 $/ton bandı test edilmeye 

ılacaktır. Bernanke’nin açıklamalarının piyasalar tarafından ters algılanması durumunda da, 
larının yılın son günlerinde zayıf kalmasını bekleyebiliriz. 
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şlıyor. Yarın sonlanacak 
ma, aylık 85 milyar dolar olarak devam eden 

i konusunda bilgi vereceği için oldukça 
önemli. Piyasanın beklentisi bu toplantıda bir azaltmaya gidilmemesi ya da 5 milyar dolarlık bir 

ırtılmaması yönünde. Bu toplantı aynı zamanda Bernanke’nin Ocak 
a görevini Yellen’e devredecek olması sebebi ile son toplantısı olacak. 

ında 7100-7300$/t bandında işlem 
i söylentileri ile baskı altında kaldı ve Kasım 

ayı ortasında teknik olarak önemli bir seviye olan 7000$/t’nun altına geriledi. Bir süredir ABD’de 
 yiyen bakır için son iki haftadır durum değişti. ABD 

kır tekrar olumlu tepki vermeye başladı. Özetle 
ladı. Özellikle Aralık başında açıklanan olumlu 

ABD istihdam rakamlarının tahvil alımlarını sonlandırmada en önemli kriterlerden birisi olmasına 
er kazanmayı sürdürdü. 7040 $/ton seviyesinden yılın son ayına başlayan LME 

bakır, ABD’nin yanında en büyük tüketicileri Çin ve Avrupa’dan da özellikle imalat ile ilgili gelen 
konomik iyileşmeyi ön 

plana alması ile 50, 100 ve 200 günlük ortalamalarını kıran LME bakır, bugün son 2 ayın zirvesi 

 

şıklık oldu. Piyasadaki tightlık 
e neden oldu. Haziran ayı sonlarında 678.000 m/tona 

bat’tan bu yana en düşük seviyeye 
ında 78.000 m/tona kadar yükselen Comex bakır stokları şu an 15.000 

imdeki gecikmelerin ve stoklardaki 
eminat olarak gösterilip, nakit ihtiyacının karşılanmasının da 

etkisiyle spot piyasada bakır pahalı hale geldi. Piyasa Temmuz’dan bu yana ilk kez backwardationa 
döndü. Ayrıca bu durum fiziksel piyasada primlerin yüksek seviyelerde kalmasına yardımcı oldu.  

ırtmaz ise, bakırın 7300 $/ton direncini 
7600 $/ton bandı test edilmeye 

algılanması durumunda da, 
larının yılın son günlerinde zayıf kalmasını bekleyebiliriz.  
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 ÖNEMLİ HABERLER 
 

 ICSG 2014 yılında bakır piyasasında 632.000 m/t, bu yıl ise 387.000 m/t arz fazlası beklediğini 
açıkladı. 

 
 AME Group, sadece Çin’de değil dünyanın geri kalanında da 2014 yılının ilk çeyreğinin pozitif 

geçeceğini fiyatın ortalama 7300$/t olmasını beklediklerine açıkladı.  
 

 CRU Pekin’den bir analist, rafine bakır stoklarındaki sıkışıklık nedeniyle, bazı yarı mamul 
üreticilerinin hurdaya alternatif olan katoda döndüğünü söyledi. 

 
 Barclays bu çeyrekte ve 2014’ün ilk çeyreğinde bakır piyasasının tight olmasını beklediğini 

açıkladı. 
 

 Çin’in Kasım ayı rafine bakır üretimi Ekim’e göre %2,63 artarak 654.803m/t oldu. 
 

 Chinalco’nun $3.5milyar yatırımla yaptığı Toromocho bakır madeninin etkisiyle önümüzdeki yıl 
Peru’nun bakır ihracatının %17 artması bekleniyor. 

 
 OZ Minerals, bu yıl 70.000-75.000 m/ton olan bakır üretim hedefini tutturacaklarını, önümüzdeki 

yılda 75.000-80.000 m/t üretim planladıklarını açıkladı. 
 

 Aşağıdaki grafiklerde sırasıyla global bakır maden üretim ve global rafine bakır üretim tahminleri 
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. 


