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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 

10.08.2020 6.363,00 5.413,48 4.880,35 6.361,50 6.459,40 -1,49% 6.169,00 3,14% 549,54 552,24 

11.08.2020 6.356,50 5.396,01 4.846,37 6.361,00 6.459,40 -1,59% 6.169,00 3,04% 547,54 550,24 

12.08.2020 6.379,00 5.421,09 4.900,51 6.380,50 6.459,40 -1,24% 6.169,00 3,40% 550,34 553,04 

13.08.2020 6.380,00 5.389,88 4.872,09 6.373,50 6.459,40 -1,23% 6.169,00 3,42% 547,07 549,76 

14.08.2020 6.342,50 5.370,90 4.840,13 6.334,00 6.459,40 -1,81% 6.169,00 2,81% 545,17 547,87 

HAFTA 

ORTALAMA 6.364,20 5.398,27 4.867,89 6.362,10     547,93 550,63 

 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) 

10.08.2020 2,8585 2.030,30 2.044,50 28,270 114.625 -20,77% 88.511 172.455 375.591 

11.08.2020 2,8720 1.996,60 1.939,65 28,280 114.575 -20,81% 88.511 172.455 375.541 

12.08.2020 2,8870 1.931,70 1.931,90 25,810 113.875 -21,29% 88.511 172.455 374.841 

13.08.2020 2,8040 1.931,00 1.944,25 26,250 113.200 -21,76% 88.313 172.051 373.564 

14.08.2020 2,8560 1.948,30 1.944,75 26,705 110.000 -23,97% 88.247 172.051 370.298 

HAFTA 

ORTALAMA 2,8555 1.967,58 1.961,01 27,063 113.255  88.419 172.293 373.967 

 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) 

10.08.2020 17.700,00 1.880,00 2.368,50 1.730,00 14.146,00 1.343,00 5.601 

11.08.2020 17.700,00 1.901,00 2.371,00 1.749,50 14.153,00 1.339,00 5.580 

12.08.2020 17.719,00 1.934,00 2.377,00 1.754,00 14.167,00 1.339,00 5.608 

13.08.2020 17.655,00 1.932,00 2.362,50 1.738,00 14.106,00 1.338,00 5.575 

14.08.2020 17.665,00 1.946,00 2.360,00 1.730,00 14.235,00 1.322,00 5.556 

HAFTA 

ORTALAMA 17.687,80 1.918,60 2.367,80 1.740,30 14.161,40 1.336,20 5.584,00 

 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 

10.08.2020 7,2661 7,2792 8,5939 8,6093 7,2962 7,3332 8,5832 8,6297 9,5245 9,5750 

11.08.2020 7,2996 7,3128 8,5850 8,6005 7,2698 7,3018 8,5377 8,5782 9,5104 9,5537 

12.08.2020 7,2483 7,2613 8,5299 8,5453 7,2948 7,3238 8,5692 8,6055 9,5183 9,5590 

13.08.2020 7,2865 7,2996 8,5658 8,5813 7,3093 7,3414 8,6447 8,6834 9,5606 9,6055 

14.08.2020 7,3147 7,3278 8,6564 8,6720 7,3322 7,3611 8,6520 8,6890 9,5788 9,6187 

HAFTA 

ORTALAMA 7,2830 7,2961 8,5862 8,6017 7,3005 7,3323 8,5974 8,6372 9,5385 9,5824 

     ER-BAKIR HAFTALIK 
      BAKIR BÜLTENİ 

 

 

33. HAFTA 
(10 - 14 Ağu.) 

 

18 Ağustos, Salı 
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 DEĞERLENDİRMELER & BEKLENTİLER 

 

Geride bıraktığımız hafta, Asya endekslerinin Çin ekonomisinde sanayi faaliyetindeki 

toparlanma işaretlerinin desteğiyle yükselişi ile başladı. Çin ABD ilişkileri kötüleşerek risk 

iştahını baskılarken, Çin'deki ÜFE'deki yavaşlama, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde 

ekonomik toparlanma umutlarını artırdı. Ancak ilk işlem günü kapanışında Hong Kong’da 

devam eden iç karışıklık sebebi ile Hang Seng endeksi ve bunun yanı sıra başlıca ABD 

endeksleri haftaya kayıpla başladı. 

 

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

günü ABD ve Çinli ticaret yetkilileri arasında yapılacak görüşmeyi beklerken, diğer yandan 

ABD kanun yapıcıların koronavirüsten olumsuz etkilenen ekonomiyi desteklemek için yeni bir 

mali canlandırma paketi beklentileri de hafta boyunca takip edildi. 

 

Beyaz Saray ve Demokratlar arasındaki koronavirüs yardım paketi üzerine siyasi çıkmaz 

dördüncü gün de devam ederken iki taraf da birbirini uzlaşmacı olmamakla suçladı. 

 

Ekonomik verilerde, Almanya Zew anketi beklenti endeksi 59.3’ten 71.5’e yükselerek 55.8 olan 

beklentinin üzerinde İngiltere’de sanayi üretimi aylık bazda %9.2 beklentisinin üzerinde %9.3, 

Almanya TÜFE Temmuz ayı verisi aylık bazda, beklendiği gibi -%0.5, yıllık bazda da -%0.1 

açıklandı.  

 

ABD tarafında ise ÜFE öne çıkan veri olurken, Temmuz ayında, aylık bazda %0.3 olması 

beklenen veri %0.6 olurken çekirdek veri %0.1 beklentisi karşısında %0.5 olarak açıklandı. 

Ayrıca Temmuz ayında İthalat fiyat endeksi %0.6 beklentiye karşın %0.7, haftalık işsizlik 

başvuruları ABD'de başladığı zamandan beri ilk defa 1 milyonun altına düşerek 1.1 milyon 

beklentisine karşın 963 bin, devam eden başvurular ise 15.8 milyon beklentinin altında kalarak 

15.5 milyon olarak açıklandı. 

 

Haftanın son gününde ise Çin’de sanayi üretiminin Temmuz'da bir önceki yılın aynı dönemine 

göre yüzde 4.8 yükseldiği, perakende satışların yüzde 0.1'lik artış beklentisine karşın yüzde 1.1 

gerilediği açıklandı. 

 

Dolar endeksi 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 likiditenin azalması ve herhangi bir iyimser 

haberin olmamasıyla baskılanarak 93.478 seviyesinden başladığı haftayı %0.36 kayıpla 93.096 

seviyesinden sonlandırdı. 

 

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 ayrıca stoklarda azalma 

olduğunu gösteren ABD hükümet verisinin, koronavirüse rağmen petrol talebinin canlandığı 

görüşleri ile desteklenerek, haftalık bazda brent petrol %0.90 primli olarak $44.80, ABD ham 

petrolü ise %1.92 primle $42.01 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. 

 

Altın fiyatları ise hafta ortasına doğru ABD tahvil getirilerinin yükselişiyle $1.863 seviyesine 

kadar gerilerken, dolardaki zayıf seyir, düşük faiz ortamı ve COVID-19 vakalarındaki artışın 

küresel ekonomiye yansımasına yönelik endişelerin güvenli liman talebini desteklemesine 

rağmen haftalık bazda %4.47 kayıpla $1.944 seviyesinden kapattı. 
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LME bakır ise $6.244.50 seviyesinden açılış gerçekleştirdiği hafta başında Çin verilerinin, 

Avrupa ve ABD'deki imalat şirketlerinin yükseliş ile talepteki toparlanma beklentileri ve LME 

stoklarındaki düşüşün desteği ile Perşembe gününe kadar değer kazandı. LME bakır Perşembe 

günü ise Güney Amerika’daki arz kesintisi ile ilgili endişelerin azalması ve Çin’de zayıf talep 

beklentisi ile günü %2.56 kayıpla $6.270 seviyesinden sonlandırarak hafta boyunca süren 

kazanımlarını geri verirken, son işlem günü Çin endüstriyel imalat verisi ile değer kazanarak 

haftalık bazda %0.24 kayıpla $6.366 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. 

 

 

 
 

Yeni hafta ise Çin Merkez Bankası (PBOC) piyasalara 700 milyar yuan büyüklüğünde orta 

vadeli kredi sağlarken, krediler için faiz oranını dördüncü ayda da değiştirmediğini açıklarken, 

Çin endekslerindeki yükseliş ile başladı. ABD endekslerinde ise S&P 500 %0.27, Nasdaq 

endeksi %1 primle rekor seviyede kapanış gerçekleştirirken, Dow Jones %0.31 değer kaybetti. 

 

Asya hisse senetlerine ise bugün ABD-Çin gerilimlerinin Wall Street'de teknoloji hisseleri 

öncülüğündeki iyimserliği baskılamasıyla karışık seyir hakim oldu. Güney Kore KOSPI endeksi 

%2.46 negatif, CSI300 endeksi yatay eksi, Hang Seng endeksi hafif primli, Avustralya'nın 

S&P/ASX 200 endeksi %0.77, Şanghay Bileşik endeksi ise %0.36 primli. 

 

Ekonomik veri tarafında Japonya’nın 2.çeyrek GSYİH verisi, önceki veri olan %0.6 gerilemeye 

karşın, çeyreklik bazda %7.8 geriledi. Japonya’da Haziran ayı sınai üretim verisi ise önceki ay 

%2.7 yükselişin ardından, %1.9 artış gösterdi.  

 

ABD yönetimi, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Amerikan teknolojisine erişimini engellemeyi 

amaçlayan kısıtlamalarını artırdı ve şirketin 38 iştirakini ekonomik kara listeye aldı. ABD 

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Huawei'nin ABD teknolojisiyle yazılımının 

kullanıldığı yarı iletken çip alımlarını engellemeyi amaçlayan ve Mayıs ayında uygulamaya 

konan kısıtlamaların genişletildiği bildirildi. Açıklamada, şirket ve iştirakleri için ihracat 

kontrolüne tabi ögeleri içeren işlemlere yönelik lisans alma şartı getirildiği kaydedildi. 
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ABD'nin geciken ekonomik toparlanmasının yarattığı endişe ile ABD tahvil getirileri ve güvenli 

limana olan talep ile arasında kalan dolar bu haftaya geçen hafta kaldığı yerden başladı. Dolar 

euro, Avustralya doları, sterlin, İsviçre frangı ve yuan karşısında, ayın başlarında gördüğü en 

düşük seviyelerini yeniden test etmeye hazırlanırken %0.32 kayıpla 92.551 seviyesinde 

bulunuyor. 

 

Euro dolar karşısında iki yılın zirvesi olan 1.1916 seviyesinin hemen altında %0.24 primle 

1.1898 seviyesinde bulunurken, sterlin ise %0.5 primli olarak 1.3167 seviyesinden işlem 

görüyor. 

 

Petrol fiyatları geriledi ancak OPEC+'ın fiyatları desteklemek için üretim kesintilerine 

neredeyse tamamen uyduğunu söylemesinin ardından dünkü kazanımlarının çoğunu korudu. 

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün %1.27 yükseldikten sonra bugün %0.18 

düşüşle $45.29 seviyesinde bulunuyor. ABD hafif ham petrolü önceki seansta %2.09 

yükseldikten sonra bugün %0.37 düşüşle $42.73 seviyesinde bulunuyor. 

 

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi artıran 

ABD ve Çin arsındaki jeopolitik gerilime ve Fed'in son toplantısının tutanaklarına çevirmeleri 

ile birlikte yükselişini ikinci güne taşıyarak ons başına $2.000 seviyesini aştı. Altının spot 

piyasadaki ons fiyatı dün %2.15 primli kapanış gerçekleştirdikten sonra bugün %0.88 primle 

$2.003 seviyesinde. 

 

LME bakır dün LME stoklarındaki azalış ve Çin Merkez Bankası’nın destek açıklaması ile 

%1.31 primli olarak $6.449 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. LME bakır bu sabah artan 

ABD-Çin gerilimi ile baskılansa da dolardaki zayıflama ve Çin'deki ekonomik toparlanma 

konusundaki iyimserlik destekleri ile %0.62 primli olarak $6.489 seviyesinden işlem görüyor. 

 

Bu hafta takip edilecek önemli veriler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:  

 

Tarih Saat Gösterge Dönem 
19.Ağu 1130 İngiltere TÜFE Temmuz 
19.Ağu 1200 Euro bölgesi TÜFE nihai Temmuz 
20.Ağu 1530 ABD işsizlik maaş başvuruları 10.Ağu 
20.Ağu 1530 ABD Philadelphia Fed endeksi Ağustos 
21.Ağu 1030 Almanya imalat PMI, öncü Ağustos 
21.Ağu 1030 Almanya hizmetler PMI, öncü Ağustos 
21.Ağu 1100 Euro bölgesi imalat PMI, öncü Ağustos 
21.Ağu 1100 Euro bölgesi hizmetler PMI, 

öncü 

Ağustos 
21.Ağu 1130 İngiltere perakende satışlar Temmuz 
21.Ağu 1645 ABD imalat PMI, öncü Ağustos 
21.Ağu 1700 ABD ikinci el konut satışları Temmuz 

 

 

 HABERLER 

 

 18.08.2020 tarihli Reuters verilerine göre, koronavirüs salgınındaki toplam küresel vaka sayısı 

21.956.934 olurken, ölümlü vaka sayısı 773.523. 

 

 Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin’in izabe tesislerinin yaz bakımı gerçekleştirmesi ve 

bakır konsantresi tedarikinin kısıtlı kalması nedeniyle rafine bakır üretimi Temmuz ayında 

önceki aya göre %5.3 azalarak 814.000 ton olarak gerçekleşti. 7 aylık üretim ise önceki yılın 

aynı dönemine kıyasla %3.9 artarak 5.630.000 ton seviyesine yükseldi. 
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 İstatistik Komitesi verilerine göre Kazakistan’ın 2020 Temmuz sonu itibarıyla 7 aylık toplam 

rafine bakır üretimi yıllık bazda %6.6 artarak 287.584 ton olarak gerçekleşti. 

 

 Şanghay’da madencilerin, tüccarların ve metal izabe tesislerinin katılı ile gerçekleştirilen Asya 

Bakır Haftası'nın bu yıl koronavirüs salgını sebebi ile iptal edildiği duyuruldu. 

 

 Codelco CEO’su Octavio Araneda, koronavirüs pandemisi engelli operasyonlarını kontrol altına 

almak için geçici olarak askıya almak zorunda kaldığı Chuquicamata yeraltı projesinde hızlı 

ilerleme beklediğini açıkladı. 

 

 Hamburg merkezli Aurubis, Bulgaristan'ın Pirdop kentindeki izabe tesisinin bakır konsantresi 

üretim hacminin 1 Ekim’de başlayan 2019/2020 mali yılının ilk dokuz ayında yıllık %22 artarak 

1.035.000 tona ulaştığını açıkladı. 

 

 LME stokları yıl içerisinde Mayıs ayında gördüğü zirvesi olan 282.675 seviyesinden 17 

Ağustos itibarıyla göre 13 yılın en düşük seviyesi olan 107.525 seviyesine kadar gerilerken, 

Londra ve Şanghay borsalarının yılbaşından bu yana stok miktarları aşağıda bilgi amaçlı olarak 

bilgilerinize sunulmuştur: 

 

 
 

 

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 
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