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 LME VERİLERİ 
HAFTALIK VE YILLIK DEĞİŞİM 

% 
DEL NOTIZ 

TARİH 
CASH 

(USD/t) 

CASH 

(EUR/t) 

CASH 

(GBP/t) 

3 AYLIK 

(USD/t) 

ÖNCEKİ 

HAFTA 

ORT. ($/t) 

DEĞİŞİM 

% 

2019 

YILSONU 

LME ($/t) 

DEĞİŞİM 

% 

DEL 

NOTIZ 

(€/100Kg) 

DEL 

NOTIZ 

HIGH 

08.06.2020 5.659,00 5.018,18 4.471,40 5.678,50 5.475,80 3,35% 6.169,00 -8,27% 510,35 513,17 

09.06.2020 5.680,50 5.035,01 4.483,43 5.704,00 5.475,80 3,74% 6.169,00 -7,92% 511,99 514,81 

10.06.2020 5.801,00 5.094,41 4.534,51 5.822,00 5.475,80 5,94% 6.169,00 -5,97% 517,89 520,69 

11.06.2020 5.801,50 5.108,75 4.585,08 5.825,00 5.475,80 5,95% 6.169,00 -5,96% 519,31 522,11 

12.06.2020 5.785,50 5.115,84 4.584,39 5.809,00 5.475,80 5,66% 6.169,00 -6,22% 520,10 522,91 

HAFTA 

ORTALAMA 5.745,50 5.074,44 4.531,76 5.767,70     515,93 518,74 

 COMEX ALTIN - GÜMÜŞ BAKIR STOK VERİLERİ 

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) 

08.06.2020 2,5700 1.692,00 1.690,35 17,630 236.575 63,52% 67.629 139.913 444.117 

09.06.2020 2,6005 1.707,50 1.713,50 17,630 233.475 61,38% 68.539 139.913 441.927 

10.06.2020 2,6570 1.717,65 1.722,05 17,715 231.600 60,08% 69.866 139.913 441.379 

11.06.2020 2,5865 1.731,90 1.738,25 17,875 234.550 62,12% 71.127 128.131 433.808 

12.06.2020 2,6015 1.735,85 1.733,50 17,625 247.000 70,73% 72.368 128.131 447.499 

HAFTA 

ORTALAMA 2,6031 1.716,98 1.719,53 17,695      

 LME BASE METAL VERİLERİ GIRM 

TARİH 
KALAY 

(USD/t) 

KURŞUN 

(USD/t) 

ÇİNKO 

(USD/t) 

ALÜMİNYUM 

(USD/t) 

NİKEL 

(USD/t) 

AL. ALAŞIM 

(USD/t) 
BAKIR  (€/Ton) 

08.06.2020 16.760,00 1.738,00 2.009,50 1.569,50 12.943,00 1.210,00 5.213 

09.06.2020 16.930,00 1.726,00 2.002,00 1.565,50 12.804,00 1.213,00 5.229 

10.06.2020 17.285,00 1.736,50 2.001,00 1.613,50 12.881,00 1.200,00 5.287 

11.06.2020 16.985,00 1.711,00 2.003,50 1.582,00 12.615,00 1.214,00 5.301 

12.06.2020 17.200,00 1.739,50 1.991,00 1.560,00 12.733,00 1.214,00 5.310 

HAFTA 

ORTALAMA 17.032,00 1.730,20 2.001,40 1.578,10 12.795,20 1.210,20 5.268,00 

 TCMB DÖVİZ KURLARI REUTERS 11:00 FX FIXING KURLARI 

TARİH 
USD  

ALIŞ 

USD 

SATIŞ 

EUR  

ALIŞ 

EUR 

SATIŞ 

USD  

ALIŞ 

USD 

SATIŞ 

EUR  

ALIŞ 

EUR 

SATIŞ 

GBP  

ALIŞ 

GBP  

SATIŞ 

08.06.2020 6,7573 6,7695 7,6644 7,6782 6,7695 6,7810 7,6489 7,6632 8,5824 8,5997 

09.06.2020 6,7714 6,7836 7,6448 7,6586 6,7777 6,7908 7,6351 7,6526 8,5867 8,6060 

10.06.2020 6,7828 6,7951 7,6453 7,6591 6,7747 6,7883 7,6947 7,7129 8,6452 8,6653 

11.06.2020 6,7777 6,7899 7,7032 7,7170 6,7745 6,7892 7,6965 7,7159 8,5887 8,6107 

12.06.2020 6,7827 6,7949 7,7125 7,7264 6,8067 6,8218 7,7052 7,7250 8,5921 8,6118 

HAFTA 

ORTALAMA 6,7744 6,7866 7,6740 7,6879 6,7806 6,7942 7,6761 7,6939 8,5990 8,6187 

     ER-BAKIR HAFTALIK 
      BAKIR BÜLTENİ 

 

 

24. HAFTA 
(08 - 12 Haziran) 

 

16 Haziran, Salı 
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 DEĞERLENDİRMELER & BEKLENTİLER 

 

Geride bıraktığımız hafta, global piyasaların ABD tarım dışı istihdamındaki beklenmedik 

düzelmenin dünya genelindeki ekonomilerin pandemi kaynaklı aksaklıklardan hızlıca 

toparlanacağına dair iyimserliği arttırmasıyla yükseliş göstererek başladı. 

 

ABD endeksleri özellikle FED’in kredi programını genişletmesi, kredi veren bankaların 

ayırması gereken karşılıkları %5 seviyesine çekmesi, anapara ödemelerini 1 yıldan 2 yıla 

öteleme avantajı, minimum kredi tutarını $500bin seviyesinden $250bin seviyesine düşürmesi 

ve kredi ödeme periyodunu 4 yıldan 5 yıla çıkarması ile de desteklendi. Ancak endeksler hafta 

ortasına doğru yatırımcıların FED toplantısı öncesinde pandemiden küresel toparlanmayla ilgili 

kaygılarını tekrar ortaya çıkmasıyla karışık seyretmeye başladı.  

 

FED piyasa beklentisi doğrultusunda karar alarak faiz değişikliği gerçekleştirmedi ve faiz 

bandını %0.00-%0.25 aralığında tuttuğunu açıklarken; İşsizlik oranının 2020 yılı son çeyreğinde 

%9.3 olmasını, ekonominin bu yıl %6.5 küçüleceği öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca 2021 yılı için 

büyüme beklentisi ise %5 olarak açıklandı. FED Başkanı Powell’ın pandeminin negatif 

etkilerinin uzun vadede risk yarattığını belirtmesi ekonomik toparlanmaya ilişkin öngörüsünün 

biraz daha uzun soluklu ve zorlu olacağı yönünde olması, ekonomik iyileşmeye yönelik iyimser 

beklentileri törpüledi. Dünya çapında koronavirüs vakalarının halen artmasına bir de FED’in 

umut kırıcı ekonomik projeksiyonlarının eklenmesi küresel hisse senetlerinde satışın 

başlamasına ve riskten kaçınma eğilimine girilmesine neden oldu. 

 

Haftanın son işlem gününde gelen tepki alımları ile endekslerde yükseliş gözlemlense de, 

ABD’de 3 büyük endeks haftalık bazda %1.63-%5.55 değer kayıpları ile haftayı sonlandırdı. 

 

Dolar, ABD tarım dışı istihdamındaki beklenmedik artışın ekonomik toparlanmayla ilgili 

umutları artırması ve yatırımcıların Fed toplantısından çıkacak sonuca odaklanmaları ile haftaya 

değer kaybı ile başladı. Endeks Fed'in para politikası toplantısında tahvil getirilerindeki 

yükselişi durduracak adımlar atabileceği yönünde ortaya çıkan spekülasyonlar ile Fed kararına 

kadar değer kaybını sürdürdü. Powell’ın açıklmaları sonrası ekonomilerin koronavirüs 

salgınından çabuk toparlayamayacağına yönelik şüphelerle güvenli liman para birimlerinin 

değer kazanmasıyla tekrar yükselişe geçen endeks haftalık bazda %0.39 değerlenerek 97.319 

seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. 

 

Euro ve sterlin de dolar endeksine paralel olarak haftalık bazda %0.27 ve %0.97 değer 

kaybederek sırasıyla 1.1254 ve 1.2540 seviyelerinden kapanış gerçekleştirdi. 

 

Petrol fiyatları hafta başında OPEC ve birlikte hareket ülkelerin Temmuz sonuna kadar rekor 

seviyede arz kısıntısı yapma konusunda anlaşmalarıyla destek bularak yükseldi. Ancak Suudi 

Arabistan’ın ek üretim kısıntılarının haziran ayı itibariyle keseceğinin belirtilmesiyle ve 

ABD'deki ham petrol ve yakıt stoklarında artışı işaret eden veriler ile baskılanan fiyatlar, Fed 

açıklamaları sonrası artan endişeler ile değer kaybetti. Brent petrol haftalık bazda %8.44 kayıpla 

$38.73; Amerikan petrolü ise %8.32 kayıpla $36.26 seviyelerinden kapanış gerçekleştirdi. 

 

Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası güvenli limanlara olan talebin azalmasıyla 

ve zayıflayan dolar ile baskılansa da hafif yükselişine Fed toplantısına kadar devam etti. Fed'in 

kötümser ekonomik projeksiyonlarının ile artan güvenli liman talebi ile de desteklenen spot 

altın, haftalık bazda %2.64 değer kazanarak haftayı $1730 seviyesinden kapattı. 
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Haftaya $5660 seviyesinden başlayan ve hafta başında merkez bankalarından gelen ekonomik 

teşvikler Çin'deki talebin daha güçlü olması ve Şanghay'daki düşen stokların yeni alımları 

tetiklemesi desteklenen LME bakır 24 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyesi olan $5928 

seviyesini test ederek Perşembe gününe kadar primli kapanışlar gerçekleştirdi. 

 

Ancak, FED açıklamaları ile birlikte piyasalarda artan ABD ekonomisine yönelik kasvetli bir 

görünüm ve ikinci bir COVID-19 enfeksiyonu dalgası endişeleri ile değer kaybı görülen LME 

bakır, haftanın son günü düşük stok miktarlarının talepte toparlanma yaratacağı beklentileri ile 

tekrar primli kapanış gerçekleştirerek haftalık bazda %2.13 değer kazanarak $5779.50 

seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. 

 

 

 
 

Yeni hafta, Asya borsalarının ve petrol fiyatlarının Beijing'de koronavirüs enfeksiyonlarından 

ikinci dalga endişeleriyle yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi sonucunda gerilemesi ile 

başladı.   

 

Tekrar baş gösteren koronavirüs salgını, Çin'in başkenti Pekin'in yurt içi ve yurt dışı kaynaklı 

çiftlik ürünlerinin yüzde 80'inin tedarik edildiği ana toptan satış pazarı Xinfadi'de görüldü. 

Pazar kapatıldı, civarda yaşayan on binlerce kişiye virüs testi yapıldı ve pazarı en son ziyaret 

eden kişileri veya bu kişilerle temas edenleri saptamak için şehir çapında bir seferberlik 

başlatıldı. 

 

Ayrıca ABD'nin birçok eyaletinde rekor sayıda yeni koronavirüs vakaları ve hastaneye yatışlar 

bildirildi. 

 

Diğer yandan Çin'den gelen ekonomik veriler risk iştahını canlandırmakta yeterli olamadı. 

Çin'de sanayi üretimi Mayıs'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre %4.4 yükselse de 

analistlerin %5 artış tahminlerinin altında kalırken perakende satışlar ise zayıf iç talep işaretiyle 

%2.8 ile beklentilerin üzerinde geriledi. 
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Beijing'de ve ABD de ikinci dalga koronavirüs endişelerinin yatırımcıları riske duyarlı para 

birimlerini satmaya sevk etmesi sonucunda dolar endeksinde primlenme görüldü. 

 

Ardından Fed, koronavirüs krizinin başında ilan ettiği ikincil piyasadan şirket tahvili alımlarına 

bugün başlayacağını, koronavirüs salgınına karşı şirketlerin nakite olan erişimlerini güvenceye 

almak ve kredi piyasasındaki likiditeyi sağlamak için yatırım yapılabilir kredi notuna sahip 

çeşitli ABD şirket tahvilleri alımı yapacağını açıkladı. Fed'in şirket tahvil alımlarına başlayacak 

olması ve Beijing'deki yeni koronavirüs vakalarının kontrol altına alındığını gösteren veriler 

hisse senedi piyasalarına olumlu yansıdı. 

 

Asya borsaları, Fed’in şirket tahvil alım programının resmi başlangıcı dolayısıyla küresel 

yatırımcı iyimserliğinin artması ve koronavirüsün ikinci dalgasıyla ilgili kaygıların azalmasıyla 

Güney Kore KOSPI endeksi öncülüğünde yükselişe geçti. 

 

Diğer yandan Japonya Merkez Bankası ise para politikasında herhangi bir değişikliğe gitmedi 

ve koronavirüse tepki niteliğindeki tedbirlerin boyutuna ilişkin tahminini yükseltti. Banka 

ayrıca, pandemiden hasar gören ekonomisini desteklemek için ihtiyaç duyulduğunda daha 

fazlasını yapma taahhüdünde bulundu. 

 

Dolar, yatırımcıların risk iştahını artıran Fed'in şirket tahvil alımlarına başlayacağını 

açıklamasının ardından dün %0.63 değer kaybettikten sonra %0.11 kayıpla 96.596 seviyesinde. 

Euro dolar karşısında %0.60 primli kapattığı günün ardından %0.1 gerileyerek 1.1311 

seviyesinde. Sterlin ise İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki ticaret görüşmelerinde yeterince 

ilerleme kaydedilmemesi endişeleri ile baskılansa da dolardaki değer kaybının desteği ile 

1.2633 seviyesinde %0.25 pozitif. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası’nın Perşembe günü 

düzenleyeceği para politikası toplantısında niceliksel genişleme programını 100 milyar sterlin 

artırması beklenirken, bazı analistler gelecekteki büyüme endişeleri nedeniyle daha da büyük bir 

artış bekliyor. 

 

LME bakır Pazartesi günü Çin ve ABD’de tekrar artış görülen vakalar ile potansiyel ikinci virüs 

dalgasının daha düşük talebe yol açabileceği endişeleri ile diğer endüstriyel metaller ile birlikte 

değer kaybetti. LME bakır $5774 seviyesinden başladığı haftanın ile işlem gününe, 

piyasalardaki virüs salgınındaki 2.dalga haberleriyle yatırımcı endişelerinin artması ile $5665 

seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanarak günü %0.70 kayıpla $5739 seviyesinden 

kapattı. LME bakır bugün ise Fed tahvil alımı haberlerinin ardından zayıflayan dolar ve global 

olarak artan risk iştahının desteği ile %0.87 primli olarak $5789 seviyesinde bulunuyor. 

 

Bu hafta takip edilecek önemli veriler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:  

 
Tarih Saat Gösterge Dönem 

17.Haz 1130 İngiltere GSYH Mayıs 

17.Haz 1200 Euro bölgesi TÜFE nihai Mayıs 

17.Haz 1530 ABD yeni konut inşaatları Mayıs 

17.Haz 1530 ABD inşaat ruhsatları Mayıs 

18.Haz 1400 BOE politika faizi Haziran 

18.Haz 1530 ABD işsizlik maaş başvuruları 08.Haz 

18.Haz 1530 ABD Philadelphia Fed endeksi Haziran 
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 HABERLER 

 

 16.06.2020 tarihli Reuters verilerine göre, koronavirüs salgınındaki toplam küresel vaka sayısı 

8.056.441 olurken, ölümlü vaka sayısı 436.293. 

 

 Goldman Sachs 3/6/12 aylık bakır tahminini ton başına $4.400/$5.000/$6.000 seviyesinden 

$6.000/$6.250/$6.500 seviyesine yükselttiğini açıkladı. 

 

 UBS, bakır fiyatları öngörüsünü Eylül ayı için $6.100/t, Aralık ayı için  $6.200/t olarak revize 

ettiğini açıkladı. (Önceki: Eylül $5.000/t, Aralık $5.700/t)  

 

 Bakır İşçileri Federasyonu (FTC) yaptığı açıklamada, ülkenin birkaç madeninde koronavirüs 

enfeksiyonu sayısının "endişe verici" olduğunu bildirerek, Codelco’da bir işçinin koronavirüs 

sebebi ile öldüğünü ve karantina uygulamak için bazı bölgelerde işten çekildiklerini açıkladı. 

 

 Antaike yaptığı açıklamada, büyük Çin’li izabe tesislerinin rafine bakır katot üretiminin Mayıs 

ayında bir önceki aya göre %2.7 düşüşle 678.000 ton olarak gerçekleştiğini, Haziran ayı 

üretiminin yaklaşık 690.000 tona ulaştığını, bakım ve tehcir etkisinin Haziran ayında Mayıs 

ayına göre daha kısıtlı olacağını belirtti. 

 

 

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. 


