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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 

17.08.2020 6.439,50 5.431,43 4.921,28 6.428,00 6.364,20 1,18% 6.169,00 4,38% 551,26 553,95 

18.08.2020 6.492,50 5.453,13 4.927,89 6.486,50 6.364,20 2,02% 6.169,00 5,24% 553,45 556,12 

19.08.2020 6.667,00 5.586,09 5.046,55 6.648,00 6.364,20 4,76% 6.169,00 8,07% 566,72 569,39 

20.08.2020 6.594,50 5.564,98 5.016,74 6.584,50 6.364,20 3,62% 6.169,00 6,90% 564,72 567,40 

21.08.2020 6.564,50 5.574,95 5.007,63 6.542,00 6.364,20 3,15% 6.169,00 6,41% 565,58 568,28 

HAFTA 

ORTALAMA 6.551,60 5.522,12 4.984,02 6.537,80     560,35 563,03 

 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) 

17.08.2020 2,8980 1.949,85 1.972,85 26,915 107.525 -25,68% 88.208 172.051 367.784 

18.08.2020 2,9710 2.005,15 2.008,75 28,325 106.225 -26,58% 88.098 172.051 366.374 

19.08.2020 3,0190 1.993,15 1.981,00 27,440 104.425 -27,82% 87.794 172.051 364.270 

20.08.2020 2,9700 1.928,05 1.927,15 26,915 103.475 -28,48% 87.684 172.266 363.425 

21.08.2020 2,9135 1.932,85 1.924,35 26,850 97.900 -32,33% 87.395 172.266 357.561 

HAFTA 

ORTALAMA 2,9543 1.961,81 1.962,82 27,289 103.910  87.836 172.137 363.883 

 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) 

17.08.2020 17.430,00 1.956,50 2.403,00 1.719,50 14.548,00 1.300,00 5.617 

18.08.2020 17.480,00 1.964,00 2.448,50 1.733,00 14.602,00 1.295,00 5.623 

19.08.2020 17.560,00 1.994,00 2.468,50 1.746,50 14.705,00 1.295,00 5.771 

20.08.2020 17.580,00 1.964,00 2.466,50 1.755,50 14.666,00 1.296,00 5.752 

21.08.2020 17.660,00 1.965,00 2.450,00 1.722,50 14.562,00 1.321,00 5.761 

HAFTA 

ORTALAMA 17.542,00 1.968,70 2.447,30 1.735,40 14.616,60 1.301,40 5.704,80 

 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 

17.08.2020 7,3445 7,3577 8,6710 8,6866 7,3583 7,3878 8,7203 8,7582 9,6357 9,6773 

18.08.2020 7,3677 7,3810 8,7328 8,7486 7,3615 7,3906 8,7543 8,7911 9,6841 9,7253 

19.08.2020 7,3679 7,3812 8,7678 8,7836 7,3385 7,3647 8,7600 8,7935 9,7257 9,7612 

20.08.2020 7,3477 7,3609 8,7710 8,7868 7,2911 7,3181 8,6407 8,6756 9,5440 9,5801 

21.08.2020 7,2952 7,3083 8,6389 8,6545 7,2261 7,2522 8,5535 8,5873 9,5580 9,5932 

HAFTA 

ORTALAMA 7,3446 7,3578 8,7163 8,7320 7,3151 7,3427 8,6858 8,7211 9,6295 9,6674 

     ER-BAKIR HAFTALIK 
      BAKIR BÜLTENİ 

 

 

34. HAFTA 
(17 - 21 Ağu.) 

 

25 Ağustos, Salı 
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 DEĞERLENDİRMELER & BEKLENTİLER 

 

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

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

Çin endekslerindeki yükseliş ile başladı. 

 

Fed toplantı tutanaklarının açıklanmasına kadar primli kapanış gerçekleştiren ABD endeksleri 

Çarşamba günü değer kaybetse de teknoloji hisseleri öncülüğünde değerlenerek haftalık bazda 

primli kapanışlar gerçekleştirirken Dow Jones haftayı yatay kapattı. Nasdaq ve S&P 500 

endeksleri ise rekor seviyede kapanış gerçekleştirdi. 

 

Fed tutanaklarında bir önceki toplantıda öne çıkan, politika faizi ile ilgili daha net görünüm 

belirtme eğiliminin bu toplantıda birkaç üyenin fikri ile sınırlı kaldığı görülürken; koronavirüs 

salgınının gidişatının ekonomik aktivite, enflasyon ve istihdam üzerinde orta vadede önemli 

etkileri olacağını, koronavirüs işsizlik yardımlarının tüketici harcamalarında etkisini gösterdiği 

ve Nisan seviyelerine göre %50 civarında toparlanma görüldüğü vurgulandı.  

 

Fed politika yapıcıları ABD'nin toparlanmasına ilişkin belirsizlikleri vurgulayıncaya kadar 

piyasadaki risk iştahı yüksek seviyedeydi ancak risk iştahı, bazı üylerin istihdamdaki 

toparlanma zaten yavaşladığı için ek gevşeme gerekebileceğini söylemesinin ardından azaldı.  

 

Fed, tutanakları açıklanmadan önce daha kapsamlı bir politika değerlendirmesi kapsamında 

ortalama bir enflasyon hedefi belirleyeceği ve enflasyonu %2'nin üzerine çıkarmaya çalışacağı 

spekülasyonları yaygındı. Ancak tutanaklarda konuyla ilgili net açıklamalar yer almadı ve 

sadece "birkaç" üye politika stratejisi hakkında bir noktada gözden geçirilmiş açıklama 

yapmanın faydalı olacağını düşündüklerini söylediler; ayrıntılar veya zamanlama ise 

vermediler. 

 

Diğer yandan 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 öğeleri içeren işlemlere yönelik lisans alma şartı getirildiği kaydedildi. 

 

Ayrıca ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratların koronavirüs yardım 

paketi için teklif ettikleri tutarı düşürmeye istekli olduğunu açıklamasına rağmen canlandırma 

paketine dair anlaşma imzalanıp imzalanmayacağı hala belirsizliğini korudu.  

 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım'da posta yoluyla oy kullanılmasının sorunlara yol 

açabileceğini söyleyerek seçimin tekrarlanmak durumunda kalabileceğini açıklaması da doların 

üzerinde baskı yarattı. 

 

Ekonomik veri tarafında Japonya’nın 2.çeyrek GSYİH verisi çeyreklik bazda %7.8 geriledi. 

Önceki veri %0.6 gerileme göstermişti. Haziran ayı Sınai üretim verisi Japonya’da aylık bazda 

%1.9 artış gösterdi. Bir önceki veri ise %2.7 yükselmişti.  

 

ABD tarafında ise işsizlik başvuruları öne çıkarken, önceki hafta verisi 971 bine revize edilen 

ve 920 bine gerilemesi beklenen haftalık işsizlik başvuruları 1.1 milyon olarak açıklandı. 

Devam eden başvurular ise 15 milyon beklentisinin altında 14.8 milyon oldu. 
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Haftanın son işlem gününde ise PMI verileri takip edilirken; Almanya’da imalat sektörü PMI 

endeksi 53 puan değerini aldı, endeks Euro Bölgesi’nde ise 51.7 oldu. İngiltere’de servis 

sektörü PMI endeksi aynı dönemde 60.1 ile 57 puan tahmininin üzerinde gerçekleşti.  

 

ABD’de Ağustos ayında imalat sektörü PMI endeksi  53.6 ile 52 beklentisinin üzerinde 

açıklanırken, servis sektörü PMI endeksi 54.8 olarak açıklandı. 

 

Dolar endeksi ise Çarşamba günü Fed'in son toplantısına yönelik tutanakların açıklanması 

öncesinde değer kaybederken tutanakların açıklanmasından sonra sonbaharda politika 

çerçevesinde daha da gevşeme yanlısı bir değişikliğin mümkün olup olmadığı konusunda çok az 

ipucu vermesi ile Çarşamba günü yükseldi. Yine de Cuma günü art arda dokuzuncu haftalık 

düşüşünü kaydetmeye hazırlanan dolar endeksi PMI ve konut satışları verilerinin desteği ile 

primlenerek haftalık %0.16 değer kazancı ile haftayı sonlandırdı. 

 

Diğer yandan para piyasası işlemcileri Fed Başkanı Jerome Powell'ın önümüzdeki Perşembe 

günü yapacağı konuşmaya odaklandı. Powell bu konuşmada enflasyon başta olmak üzere para 

politikası vurgusunda beklenen bir değişikliğin ayrıntılarını açıklayabilir. 

 

Euro, dolar karşısında haftalık bazda %0.39 değer kaybederek 1.1795, sterlin ise yatay ve 

1.3087 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.  

 

Petrol fiyatlarına ise yükseliş hakim oldu ancak OPEC+'ın fiyatları desteklemek için üretim 

kesintilerine neredeyse tamamen uyduğunu söylemesi ile desteklenirken başlıca petrol 

üreticilerinin koronavirüs krizinin uzaması halinde talepte toparlanmaya yönelik risk uyarısında 

bulunmalarının baskısı altında kaldı. 

 

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi artıran 

ABD ve Çin arsındaki jeopolitik gerilime çevirmeleri ile değer kazanırken, Fed tutanakları 

ardından Çarşamba günü %3.57 gerileyerek bir haftanın dip seviyesini görmesinin ardından 

tekrar toparlansa da haftalık bazda %0.22 kayıpla $1.939 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. 

 

LME bakır $6.364 seviyesinden açılış gerçekleştirdiği haftada stoklardaki azalma, Çin’in bakır 

üretimindeki düşüş ve zayıf doların etkisi ile Haziran 2018’den bu yana en yüksek seviyesi olan 

$6.707 seviyesine kadar yükseldikten sonra Perşembe ve Cuma günü güçlenen dolar ile değer 

kaybederek haftalık bazda %1.96 primli olarak $6.490 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. 
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Haftanın ilk işlem gününde hisse senedi piyasalarında primli bir işlem günü geride kaldı. Dow 

Jones %1.35, S&P 500 %1, Nasdaq ise %0.60 primli kapanış gerçekleştirirken, Avrupa’da 

endeksler %1.71 ile %2.36 arası primli olarak seansı sonlandırdı. 

 

ABD tarafında kan plazma tedavisine FDA tarafından onay gelmesi ve Financial Times’da 

çıkan habere göre Trump yönetiminin deneysel bir aşı için regülasyon standartlarını atlamayı 

düşündüğü yazıldı. Bu haberlerin etkisiyle endekslerde kuvvetli alımlar güvenli liman sayılan 

enstrümanlarda da satışlar görüldü. 

 

Asya borsaları ise bu sabah ABD-Çin ticaret anlaşması görüşmelerinde mesafe kat edecekleri 

beklentisi ile ilk işlemlerde yükseliş gösterdikten sonra karışık seyretti. Avustralya'nın 

S&P/ASX 200 Endeksi %0.52, Güney Kore KOSPI endeksi %1.58, CSI300 endeksi %0.13 

primli, Hang Seng endeksi %0.26, Şanghay Bileşik endeksi %0.36 negatif. 

 

Ekonomik veri takviminin sakin olduğu ilk işlem gününde piyasalar özellikle Fed’in Eylül 

toplantısı öncesinde başkan Powell’ın Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmaya 

odaklanmış durumda.  

 

Artan vaka sayıları ekonomilerin yeniden kapanacağı ve hasarın daha büyük olacağı korkusuna 

karşılık FDA’nın plazma tedavisine onay vermesi sonrasında güvenli limanlardan kısmi çıkışlar 

görüldü. 

 

Dolar endeksinde dün yatay artı kapanış gözlemlenirken, endeks bugün %0.21 gerileyerek 

93.103 seviyesinde. Dolardaki gerilemeye paralel olarak ise euro %0.21 primli olarak 1.1812, 

sterlin ise %0.48 primli olarak 1.3126 seviyesinden işlem görüyor. 

 

Petrol fiyatları yatırımcıların Meksika körfezi kıyı şeridini vurması beklenen Marco ve Laura 

isimli fırtınalar ve Asya ve Avrupa'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle üretimde kesintiye 
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gidileceğini beklemesiyle dünkü primli kapanışlarının ardından alıcılı seyrediyor. Brent petrol 

%0.95 primle $45.56, ABD ham petrolü ise %0.38 primli olarak $42.78 seviyesinde. 

  

Dün gün içerisinde kritik $1.960 direncini test eden ancak güçlü bir şekilde kıramayan altın, 

ABD seansının açılmasıyla beraber gelen satış baskısı sonrasında kazanımlarının tamamını geri 

verdi ve işlem gününü yaklaşık %0.36 kayıpla $1.932 seviyesinden sonlandırdı. Altının spot 

piyasadaki ons fiyatı bugün de %0.3 kayıpla $1.926 seviyesinde. 

 

LME bakır ise dün FDA’nın plazma tedavisine onay vermesi sonrasında artan risk iştahı ve 

LME stoklarının 100.000 seviyesinin altına inerek Temmuz 2007‘den  bu yana en düşük 

seviyesi olan 97.900’e kadar gerilemesi ile desteklenerek günü %0.42 primle $6.517 

seviyesinden sonlandırdı. LME bakır bugün ise $6.525 seviyesinde %0.12 primli. 

 

Bu hafta takip edilecek önemli veriler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:  

 

Tarih Saat Gösterge Dönem 
26.Ağu 1530 ABD dayanıklı mal siparişleri Temmuz 
27.Ağu 1530 ABD GSYH, öncü Q2 
27.Ağu 1530 ABD çekirdek GSYH Q2 
27.Ağu 1530 ABD işsizlik maaş başvuruları 17.Ağu 
28.Ağu 1530 ABD kişisel gelirler Temmuz 
28.Ağu 1530 ABD kişisel harcamalar Temmuz 
28.Ağu 1530 ABD çekirdek PCE Temmuz 
28.Ağu 1645 ABD Chicago PMI Ağustos 
28.Ağu 1700 ABD Mich tüketici güven endeksi nihai Ağustos 

 

 

 HABERLER 

 

 24.08.2020 tarihli Reuters verilerine göre, koronavirüs salgınındaki toplam küresel vaka sayısı 

23.654.625 olurken, ölümlü vaka sayısı 811.928. 

 

 Elektrik Tel ve Kablo Üreticileri Derneği, Japonya'nın yurt içi ve ihracat dahil bakır kablo 

satışlarının Temmuz ayında bir önceki yıla göre %15.6 düşüşle 53.800 ton olarak 

gerçekleştiğini açıkladı. 

 

 Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG), son aylık bülteninde, küresel rafine bakır piyasasının 

Nisan ayındaki 96.000 ton açıkla karşılaştırıldığında Mayıs ayında 60.000 ton açık verdiğini 

açıkladı. 

 

 ICSG’ye göre Mayıs ayında dünya rafine bakır üretimi 2.05 milyon ton, tüketim ise 2.11 milyon 

ton olarak gerçekleşti. 

 

 

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. 


