
 

      

Fabrika  : A. Nuri ERİKOĞLU 
Cad. 20085 Gümüşler /DENİZLİ 
Vergi Dairesi : Gökpınar 
Vergi No : 336 006 27 21 

Mersis No: 0336006272100011 

Tel : +90 (258) 295 19 00 Pbx 

Faks : +90 (258) 371 21 94 

e-posta : 

erbakir@erbakir.com.tr 

Web : www.erbakir.com.tr 

                
          

 

  

                                

 

 

 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 

03.08.2020 6.441,00 5.492,92 4.942,45 6.435,00 6.436,00 0,08% 6.169,00 4,41% 557,41 560,12 

04.08.2020 6.440,00 5.475,72 4.944,34 6.435,00 6.436,00 0,06% 6.169,00 4,39% 555,71 558,42 

05.08.2020 6.525,50 5.504,43 4.965,38 6.523,00 6.436,00 1,39% 6.169,00 5,78% 558,59 561,27 

06.08.2020 6.453,50 5.447,37 4.902,39 6.450,50 6.436,00 0,27% 6.169,00 4,61% 552,86 555,55 

07.08.2020 6.437,00 5.446,78 4.922,01 6.428,50 6.436,00 0,02% 6.169,00 4,34% 552,82 555,52 

HAFTA 

ORTALAMA 6.459,40 5.473,44 4.935,31 6.454,40     555,48 558,18 

 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) 

03.08.2020 2,9080 1.972,95 1.958,55 24,230 125.150 -13,50% 89.284 159.513 373.947 

04.08.2020 2,8895 1.972,25 1.977,90 24,330 122.450 -15,36% 89.284 159.513 371.247 

05.08.2020 2,9115 2.034,45 2.048,15 26,945 120.950 -16,40% 88.734 159.513 369.197 

06.08.2020 2,9055 2.049,15 2.067,15 27,885 117.950 -18,47% 88.511 172.455 378.916 

07.08.2020 2,7905 2.061,50 2.031,15 28,330 114.375 -20,94% 88.511 172.455 375.341 

HAFTA 

ORTALAMA 2,8810 2.018,06 2.016,58 26,344 120.175 -0,1693 88.865 164.690 373.730 

 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) 

03.08.2020 17.958,00 1.866,50 2.286,00 1.679,50 13.683,00 1.300,00 5.679 

04.08.2020 17.890,00 1.834,00 2.304,00 1.709,50 13.888,00 1.315,00 5.662 

05.08.2020 17.960,00 1.889,00 2.370,00 1.739,00 14.250,00 1.330,00 5.690 

06.08.2020 17.900,00 1.913,00 2.377,50 1.722,00 14.381,00 1.330,00 5.633 

07.08.2020 17.935,00 1.921,00 2.393,00 1.744,00 14.335,00 1.330,00 5.633 

HAFTA 

ORTALAMA 17.928,60 1.884,70 2.346,10 1.718,80 14.107,40 1.321,00 5.659,40 

 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 

03.08.2020 6,9372 6,9497 8,1481 8,1628 - - - - - - 

04.08.2020 6,9372 6,9497 8,1481 8,1628 6,9163 6,9353 8,1509 8,1760 9,0479 9,0755 

05.08.2020 6,9334 6,9459 8,1676 8,1823 6,9688 6,9788 8,2357 8,2503 9,1284 9,1443 

06.08.2020 6,9872 6,9998 8,2718 8,2867 7,0799 7,0987 8,3840 8,4077 9,3094 9,3348 

07.08.2020 7,1593 7,1722 8,4860 8,5012 7,2953 7,3154 8,6376 8,6636 9,5576 9,5876 

HAFTA 

ORTALAMA 6,9909 7,0035 8,2443 8,2592 7,0651 7,0821 8,3521 8,3744 9,2608 9,2856 

     ER-BAKIR HAFTALIK 
      BAKIR BÜLTENİ 
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 DEĞERLENDİRMELER & BEKLENTİLER 

 

Önceki hafta, ABD’de yeni bir teşvik planı hazırlıkları ve yeni koronavirüs vakalarının küresel 

yükselişi ile Asya piyasalarının karışık seyri ile başladı. ABD endeksleri teknoloji hisseleri 

önderliğinde yükselirken, major Avrupa endekslerine de haftanın ilk gününde yükseliş hakimdi. 

ABD’deki vaka sayıları artmaya devam ederken, seçim öncesinde hem cumhuriyetçilerin hem 

de demokratların işsizlik yardımlarını uzatmaya gönüllü olması da, ekonomi açısından olumlu 

yorumlandı. 

 

Hisse senedi gibi riskli varlıklar merkez bankalarının ve hükümetlerin canlandırma önlemleriyle 

yükselse de güvenli liman altın da küresel sağlık krizinin uzun dönemli etkilerine dair artan 

belirsizliğin bir işareti olarak yükseldi. Aşı çalışmasına ilişkin açıklamalar ve ABD’de yardım 

paketi üzerinde anlaşmaya varılacağı beklentisinin güçlenmesi ile endeksler hafta ortasından 

sonra desteklenerek alıcılı seyretmeye devam etti. 

 

Ancak Perşembe günü ABD endekslerinde nispeten kuvvetli alımlar devam ederken Avrupa 

endeksleri satışa maruz kaldı. ABD tarafında açıklanan ADP-özel sektör istihdamı Temmuz 

ayında 167 bin kişilik artış ile 1.5 milyon olan beklentinin oldukça altında kalarak istihdam 

tarafındaki toparlanmanın zayıflığına işaret etmesi endekslerde havayı bozmaya yetmedi.  

 

Asya borsaları haftanın son işlem gününde ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in video 

uygulaması TikTok'un sahibi ByteDance'i ve mesaj uygulaması WeChat'in sahibi Tencent 

şirketinin ABD faaliyetlerini yasaklamasıyla geriledi. Trump'ın Çin'li teknoloji şirketlerinin 

ABD faaliyetlerini yasaklama adımı "güvenli olmayan" Çinli uygulamaların dijital ağdan 

kaldırılacağı açıklamalarının ardından geldi. 

 

Aynı sebeple ABD endeksleri de son işlem gününde negatif açılış gerçekleştirirken özellikle 

Nasdaq hisselerinde satış görüldü. 

 

ABD tarım dışı istihdam verisinde ise beklentinin üzerinde istihdam açıklanması endekslere 

destek olmayı başaramadı ve genel itibariyle negatif seyir hakim oldu. Ancak ABD endeksleri 

haftalık bazda Dow Jones %3.80, S&P 500 %2.45 ve Nasdaq %2.47 olmak üzere primli olarak 

kapanış gerçekleştirmeyi başardı. 

 

FED San Francisco başkanının ABD ekonomisinin başta düşünülenden daha fazla desteğe 

ihtiyaç duyacağı açıklamaları da uzun dönemli tahvil getirilerinin düşmesine neden olarak 

piyasaları olumsuz etkiledi. 

 

ABD'de yaşanan ekonomik iyileşmenin Avrupa'nın gerisinde kaldığına dair güçlenen görüş 

hafta içerisinde euroyu iki yılın en yüksek seviyesi olan 1.1915 seviyesine kadar yükseltti. 

Haftalık bazda dolar endeksi yatay artı kapanış gerçekleştirirken, euro da dolar karşısında 

haftanın son işlem günündeki %0.75 değer kaybına rağmen %0.1 primli kapanış gerçekleştirdi. 

 

Sterlin ise İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) beklentiler dahilinde faiz oranlarını %0.1’de 

sabit tutması ve zayıflayan dolar ile birlikte hafta içerisinde 1.3185 ile Mart ayından bu yana en 

yüksek seviyeyi test etse de Cuma günkü kayıp ile haftalık bazda %0.28 kayıpla kapanış 

gerçekleştirdi. 

 

ABD ham petrol stoklarının beklenenden az olması ile hafta içerisinde son beş ayın zirvelerini 

gören petrol fiyatları ise haftalık bazda brent petrol %2.47 ve Amerikan petrolü %2.36 olmak 

üzere primli kapanış gerçekleştirdi. 
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Altın doların ABD istihdam verisinin etkisiyle değer kaybetmesi ve koronavirüs salgınına 

yönelik endişelerin altına olan talebi artırmasının da eklenmesiyle Cuma günü $2.064 

seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledikten sonra haftayı %3.04 primli olarak $2.034 

seviyesinden kapattı.  

 

Haftaya $6.358 seviyesinden başlangıç yapan LME bakır hafta Salı günü artan koronavirüs 

vakaları ile yatırımcı endişesinin artması ile Şili ve Peru gibi önemli üreticilerin, üretim 

miktarlarındaki artışın etkisi ile geriledi. LME bakır hafta içerisinde merkez bankaları ve 

hükümet teşviklerinden dolayı daha güçlü ekonomik büyüme ve talep beklentileri yanı sıra 

zayıflayan dolar ile desteklendi. Ancak Codelco’nun, bu haftadan itibaren koronavirüs 

nedeniyle askıya aldığı operasyonları ve projeleri yeniden başlatacağını açıklaması ve artan 

ABD-Çin geriliminin etkisi ile Cuma günü %3.84 değer kaybederek haftayı $6.237 

seviyesinden %2.18 kayıpla kapattı. 

 

 
 

Yeni hafta ise hisse senedi piyasalarının karışık seyri ile başladı. Hong Kong’da iç karışıklık 

devam ederken Hang Seng endeksi haftaya %0.63 değer kaybıyla başlarken, Avrupa 

endekslerinde yükseliş hakim olsa da işlem hacimleri 30 günlük ortalamanın yaklaşık %30 

altında kaldı. Başlıca Avrupa endeksleri %0.1-%0.41 aralığında primlenirken İspanya IBEX 

endeksinde %1.49 primlenme görüldü. 

 

ABD’de Dow Jones %1.30, S&P 500 endeksi %0.27 primli, Nasdaq ise %0.39 kayıpla kapanış 

gerçekleştirdi. Çin ve ABD arasında geçtiğimiz hafta artan gerilim ve pandemi ardından 

yaşanan hızlı yükselişin getirdiği kar satışlarının etkisiyle teknoloji sektörü hisseleri endeksleri 

baskılayan faktör oldu. 

 

Çin ABD ilişkileri kötüleşerek risk iştahını baskılarken, Çin'deki ÜFE'deki yavaşlama, 

dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde ekonomik toparlanma umutlarını artırdı. Çin’de 

açıklanan verilere göre tüketici enflasyonu Temmuz ayında yıllık bazda %2.7 ile %2.6 

beklentisinin üzerinde artarken, üretici enflasyonu ise aynı dönemde %2.4 geriledi. 

 

Bugün ise Asya borsaları yeni bir Çin-ABD anlaşmazlığı endişeleri ile karışık seyrederken 

ABD'nin ekonomiye destek vereceğine yönelik umutlar ise petrol ve emtia para birimlerini 
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destekledi. Güney Kore KOSPI endeksi %1.35, Avustralya'nın S&P/ASX 200 Endeksi %0.47, 

Hang Seng endeksi %2.11 primli, Şanghay Bileşik endeksi %1.15, CSI300 endeksi %0.91 ile 

negatif. 

 

Yatırımcılar, Birinci Aşama ticaret anlaşmasının ilk altı ayını gözden geçirmek için Cumartesi 

günü ABD ve Çinli ticaret yetkilileri arasında yapılacak görüşmeyi bekliyor. 

 

Dolar art arda yaklaşık yedi haftalık düşüşün ardından, yatırımcıların ABD'de hem 

Cumhuriyetçi hem Demokrat Parti'nin desteğini alacağı ekonomiyi canlandırma paketi 

anlaşması umutları ve ABD tahvil getirilerinin dip seviyelerden toparlanmasıyla desteklense de 

Almanya'nın ZEW ekonomik duyarlılık anketi 58 beklentisinin çok üzerinde 71.5 olarak 

açıklanması ile dünkü %0.16 primlenmenin ardından 93.247 seviyesinde %0.36 negatif. 

 

Euro haftanın ilk işlem gününde %0.42 geriledikten sonra bugün 1.1797 seviyesinde %0.52, 

sterlin ise 1.3105 seviyesinde %0.27 primli. 

 

Petrol fiyatları ve ekonomilerin yeniden açılmasıyla Asya'da talebin toparlanmasından destek 

bularak yükseldi. ABD ekonomik toparlanmasını canlandırma anlaşmasına yönelik belirsizliğin 

petrol fiyatlarında kazanımları sınırlamasına rağmen, petrol fiyatları Saudi Aramco'nun iyimser 

talep görüşü ve Irak'ın arz kesintilerini artırma taahhüdünün desteğiyle yükseldi. Petrol fiyatları 

ABD ekonomisine destek paketi beklentileri ile de destekleniyor. Brent ham petrolü dün %1.33, 

bugün %1.02 primli olarak $45.45; ABD hafif ham petrolü ise dün %1.75, bu sabah ise %1.43 

primli olarak $42.54 seviyesinde. 

 

Altın ABD ekonomisine destek paketine yönelik görüşmelerin risk iştahını arttıracağı beklentisi 

ile değer kaybetti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün günü %0.36 kayıpla kapatmasının 

ardından bugün de %2 gerileyerek $1.986 seviyesinde bulunuyor. 

 

LME bakır ise $6.244.50 seviyesinden açılış gerçekleştirdikten sonra Çin verileri, Avrupa ve 

ABD'deki imalat şirketlerinin yükseliş beklentileri ile talepteki toparlanma desteği ile günü 

%2.63 primli olarak $6.401 seviyesinden kapattı. LME bakır fiyatları, LME stoklarının Mart 

2019’dan bu yana en düşük seviyesi olan 114.375 seviyesine kadar gerilemesi ile de 

desteklenirken, bugün ABD-Çin gerginliğinin yükselmesi ile %0.57 kayıpla $6.365 

seviyesinden işlem görüyor.  

 

Bu hafta takip edilecek önemli veriler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:  

 

Tarih Saat Gösterge Dönem 

12.Ağu 1200 Euro bölgesi sanayi üretimi Haziran 

12.Ağu 1530 ABD TÜFE Temmuz 

12.Ağu 1530 ABD çekirdek TÜFE Temmuz 

13.Ağu 0900 Almanya TÜFE nihai Temmuz 

13.Ağu 1530 ABD işsizlik maaş başvuruları 03.Ağu 

14.Ağu 1200 Euro bölgesi GSYH, öncü Q2 

14.Ağu 1530 ABD işgücü maliyeti Q2 

14.Ağu 1530 ABD perakende satışlar Temmuz 

14.Ağu 1530 ABD çekirdek perakende satışlar Temmuz 

14.Ağu 1615 ABD sanayi üretimi Temmuz 

14.Ağu 1615 ABD kapasite kullanımı Temmuz 

14.Ağu 1700 ABD Mich. tüketici güven endeksi, öncü Ağustos 
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 HABERLER 

 

 04.08.2020 tarihli Reuters verilerine göre, koronavirüs salgınındaki toplam küresel vaka sayısı 

18.368.084 olurken, ölümlü vaka sayısı 694.600. 

 

 Cochilco Codelco'nun Haziran ayında önceki yılın aynı dönemine göre %2.5 artışla 131.900 

ton, Dünya’nın en büyük bakır yatağı olan BHP'nin Escondida madeninde %1.6 artış ile 

105.800 ton, Anglo American ve Glencore ortaklığındaki Collahuasi madeninde %30.2 artış ile 

57.800 ton üretim gerçekleştirildiğini açıkladı. 

 

 Cochilco açıklamalarına göre Şili’nin toplam üretimi, 2020'nin ilk yarısında önceki yılın aynı 

dönemine göre %2.6 artarak 2.83 milyon ton olarak gerçekleşti. 

 

 Cochilco, 3 Nisan'da yayınladığı önceki piyasa trend raporundaki ortalama bakır fiyatı 

tahminini,  2.90 usd/pound'dan 2.85 dolara düşürürken, piyasa dengesi tahminini 129.000 ton 

üretim fazlasından 131.000 tona yükseltti. 

 

 Enerji ve Maden bakanlığı verilerine göre Peru’nun Haziran ayındaki bakır üretimi ise önceki 

yılın aynı dönemine göre %9 azalarak 180.792 ton açıklanırken, Peru’daki 6 aylık üretim önceki 

yılın aynı dönemine göre %20.4 azalış ile 949.217 ton olarak gerçekleşti. 

 

 Gümrük Genel İdaresi tarafından açıklanan verilere göre Çin Temmuz ayında önceki aya göre 

%16.1, önceki yılın aynı dönemine göre ise %81.5 artış ile 762.211 ton bakır ithalatı 

gerçekleştirdi. 

 

 Kanadalı Teck, Mart ayında durdurduğu Quebrada Faz 2 genişleme projesini yeniden 

başlatacağını açıkladı. Firma projenin 2021'de üretime başlamasını ve tam kapasitede 316.000 

tona çıkmasını beklediğini belirtmişti. 

 

 

 

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. 


