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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 

31.08.2020 - - - - 6.611,60 - 6.169,00 - - - 

01.09.2020 6.788,50 5.662,75 5.038,97 6.768,00 6.551,60 3,62% 6.169,00 10,04% 574,35 577,01 

02.09.2020 6.719,00 5.667,17 5.035,98 6.705,00 6.551,60 2,56% 6.169,00 8,92% 574,94 577,62 

03.09.2020 6.613,00 5.597,60 4.988,31 6.604,00 6.551,60 0,94% 6.169,00 7,20% 567,98 570,67 

04.09.2020 6.678,00 5.638,30 5.035,82 6.655,00 6.551,60 1,93% 6.169,00 8,25% 571,79 574,48 

HAFTA 

ORTALAMA 6.699,63 5.641,45 5.024,77 6.683,00     572,27 574,95 

 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) 

31.08.2020 3,0410 - - - - - 85.425 170.086 - 

01.09.2020 3,0095 1.987,95 1.972,35 28,885 84.975 -41,26% 85.270 170.086 340.331 

02.09.2020 3,0030 1.969,00 1.947,05 27,705 84.650 -41,49% 84.722 170.086 339.458 

03.09.2020 2,9580 1.934,10 1.940,45 26,900 82.450 -43,01% 84.183 176.873 343.506 

04.09.2020 3,0465 1.937,60 1.926,30 26,815 77.550 -46,40% 83.654 176.873 338.077 

HAFTA 

ORTALAMA 3,0116 1.957,16 1.946,54 27,576 82.406  84.651 172.801 340.343 

 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) 

31.08.2020 - - - - - - - 

01.09.2020 18.105,00 1.984,00 2.554,00 1.781,50 15.660,00 1.460,00 5.847 

02.09.2020 18.200,00 1.951,00 2.539,00 1.778,50 15.658,00 1.495,00 5.854 

03.09.2020 18.420,00 1.912,00 2.487,50 1.743,50 15.135,00 1.485,00 5.785 

04.09.2020 18.370,00 1.940,00 2.463,50 1.753,00 15.210,00 1.485,00 5.822 

HAFTA 

ORTALAMA 18.273,75 1.946,75 2.511,00 1.764,13 15.415,75 1.481,25 5.827,00 

 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 

31.08.2020 7,3050 7,3182 8,6897 8,7054 7,3191 7,3428 8,7039 8,7328 9,7425 9,7769 

01.09.2020 7,3261 7,3393 8,7284 8,7441 7,3409 7,3694 8,8010 8,8381 9,8603 9,9015 

02.09.2020 7,3421 7,3553 8,7979 8,8137 7,3436 7,3717 8,7183 8,7546 9,7920 9,8324 

03.09.2020 7,3563 7,3696 8,7321 8,7479 7,3791 7,4053 8,7199 8,7523 9,8142 9,8513 

04.09.2020 7,3994 7,4127 8,7435 8,7593 7,3931 7,4300 8,7520 8,7986 9,8262 9,8782 

HAFTA 

ORTALAMA 7,3458 7,3590 8,7383 8,7541 7,3552 7,3838 8,7390 8,7753 9,8070 9,8481 

     ER-BAKIR HAFTALIK 
      BAKIR BÜLTENİ 
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 DEĞERLENDİRMELER & BEKLENTİLER 

 

Geçtiğimiz hafta Asya borsalarının yatırımcıların dünya genelindeki para ve maliye 

politikalarının destekleyiciliğine rağmen temkinli kalmaları ile düşüşüyle başladı. Diğer yandan 

Çin’in online video uygulaması TikTok’un ABD firmaları tarafından satın alınmasını 

engelleyebileceği yönündeki haber akışı risk iştahında gerilemeye yol açarak endeksleri 

baskıladı. 

 

Japonya'da kabine genel sekreteri Yoshihide Suga, ülke basınında yer alan haberlere göre 

görevini bırakacak olan Başbakan Shinzo Abe'nin yerine geçmek için yarışa katıldı. Suga'nın, 

Abe'in başbakanlığı boyunca ekonomiyi canlandırmak için yürüttüğü mali ve parasal destekleri 

uzatması bekleniyor. TV Tokyo'daki habere göre Suga Cumartesi toplantısında partisinin 

kendisine verdiği desteğini yokladı. 

 

ABD tarafında ISM İmalat Ağustos ayı verisinin beklentileri sert şekilde aşması endekslerin 

primlenmesine ve S&P 500 ve Nasdaq endekslerinin rekor kapanış gerçekleştirmelerine destek 

oldu. Perşembe günü ise ekonomik verilerin iyi olmasına rağmen beklenen kar realizasyonu ile 

Wall Street'te Haziran ayından bu yana görülen en sert düşüşler yaşanırken, teknoloji hisseleri 

yükselişte öncü oldukları gibi satışlara da öncü oldu. ABD endeksleri Perşembe %2.78-%4.96, 

Cuma gününü ise %0.56-%1.27 kayıpla kapanarak, haftalık bazda eksiye geçti ve Dow Jones 

%1.82, S&P 500 %2.31, Nasdaq ise %3.27 olmak üzere haftayı kayıpla kapattı. 

 

Ekonomik veri tarafında Çin’de NBS imalat sektörü PMI endeksi Ağustos ayında 51 puan 

olurken, imalat dışı endeks 55.2 puan seviyesinde açıklandı. Caixin/Markit imalat PMI ise 

beklentileri aşarak Temmuz'daki 52.8 seviyesinden Ağustos'ta 53.1'e yükseldi. Dört aydır 

kesintisiz büyüyen sektör Ocak 2011'den bu yana en hızlı büyümeyi kaydetti. 

 

Japonya’da açıklanan öncü verilere göre sanayi üretimi Temmuz ayında aylık %8 ile %5 

beklentisinin üzerinde artış kaydetti.  

 

Almanya imalat PMI rakamı beklenti 53 altında 52.2, AB imalat PMI verisi beklenti ve önceki 

veri ile aynı 51.7 olarak açıklanırken, Ağustos ayı öncü tüketici enflasyonu aylık bazda beklenti 

%0.1 gerilemeye karşılık %0.4 geriledi. 

 

ABD tarafında ISM imalat PMI verisi Ağustos ayında 54.8 beklentisinin üğzerinde 56 olarak, 

Markit ABD imalat PMI verisi ise beklenti ve önceki ay verisi 53.6’nın altında 53.1 olarak 

açıklandı. ISM hizmet PMI beklentiye yakın 56.9 olarak gerçekleşti, önceki ay 58.1 olmuştu. 

Markit Hizmet PMI 54.7 üzerinde 55 ve kompozit endeks 54.6 ile bir önceki ayın üzerinde 

açıklandı. Haftalık İşsizlik Başvuruları 950 bin kişi beklenirken 881 bin olarak gerçekleşti, 

devam eden başvurular  13.254 milyon kişiye geriledi. Ticari Denge temmuz ayında  -63 milyar 

USD açık ile artış gösterdi. Cuma günü günün odak noktası olan ABD tarım dışı istihdam verisi 

ise Ağustos ayında 1.35 milyon artış beklentisine karşın 1.37 milyon artış gösterirken, önceki ay 

%61.4 olan katılım oranı %61.7’ye yükselerek işsizlik oranının %10.2’den %8.4’e gerilemesi 

dikkat çekti. 

 

Dolar endeksi Fed’in yeni stratejisiyle birlikte faiz oranlarını diğer ülkelerden daha uzun bir 

süre düşük seviyede tutacağı beklentisiyle hafta başında Nisan 2018’den bu yana en düşük 

seviyesi olan 91.746 seviyesine geriledi açıklanan ekonomik verilerin desteğiyle toparlanarak 

haftayı %0.38 primli olarak 92.719 seviyesinden kapattı. 
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Euro ise dolar endeksindeki primlenme ve ECB üyelerinin euronun güçlü olduğuna dair 

vurgular yapılması ile euroda yaşanan satışın etkisi ile dolar karşısında haftalık bazda %0.55 

değer kaybederek 1.1838 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. 

 

Petrol vadeli kontratları Atlantik'in her iki yakasındaki fiyatlar zayıf seyreden doların verdiği 

desteğe rağmen, zayıf talep ve yakıt arz fazlasının etkisiyle negatif seyir izlerken, Cuma günü 

global endekslerdeki satışın da etkisi ile, Brent petrol %5.31, Amerikan petrolü %7.45 olmak 

üzere kayıpla haftayı sonlandırdı. 

 

Altın hafta başında değer kazansa da hafta ortasına doğru dolar endeksindeki toparlanma ve 

ABD’de açıklanan ekonomik verilerin daha çok pozitif tarafta olması ile değer kaybederek 

haftayı %1.63 kayıpla $1.932 seviyesinden kapattı. 

 

Londra Metal Borsası’nın Pazartesi günü tatil olması sebebi ile fiyat hareketi görülmezken, 

hafta başında Çin’in imalat faaliyetlerine ilişkin güçlü veriler, zayıf dolar ve düşen stokların 

desteği ile $6.830 ile Haziran 2018’den bu yana en yüksek seviyesini test etti. Ancak Peru’lu bir 

hükümet yetkilisinin Peru'daki bakır madenciliğinin koronavirüs salgınının etkilerinden 

neredeyse tamamen kurtarıldığını açıklaması, Şili ve Peru’daki arz endişelerinin azalması ve 

fiyatların aşağı doğru çekilmesine neden oldu. Yine de Cuma günü Çin’de güçlü talep 

beklentisi, azalmaya devam eden LME stokları ve ABD verilerinin desteği ile %3 primli 

kapanış gerçekleştiren LME bakır, haftayı %1.59 primle $6.780 seviyesinden kapattı. 

 

 
 

Yeni hafta ise Asya borsalarının koronavirüs kaynaklı resesyona rağmen hisse senedi 

piyasalarında emsali görülmemiş derece yüksek değerlemelerle karşı karşıya kalan 

yatırımcıların kararsız kalarak karışık seyri ile başladı. Haftanın ilk işlem gününde ABD ve 

Kanada hisse senedi piyasaları “Labor Day” tatili sebebiyle kapalıyken, Avrupa endeksleri günü 

%1.30-%2.39 aralığında primli olarak tamamladı. Bu sabah ise Asya borsaları, Avrupa 

borsalarındaki hafif yükselişten güç bularak yükseliş gösterdi. 
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Ekonomik verilerde Almanya Temmuz ayı sanayi üretimi beklenti %4.5 altında %1.2 açıklandı.  

 

Diğer yandan analistlerin Çin ithalatının Temmuz'daki %1.4'lük düşüşünün ardından Ağustos'ta 

%0.1 artmasını beklentilerine karşın, Çin'in Ağustos'taki ithalatı geçen yıla göre %2.1 düştüğü 

açıklandı. 

 

Bugün açıklanan veriye göre ise Japonya ekonomisi, 2.çeyrekte, İkinci Dünya Savaşı sonrası en 

sert daralmasını yaşayarak %28.1 küçüldü. 

 

Dolar endeksi dünkü zayıf kazanımlarını muhafaza ederek yatay kapanış gerçekleştirirken, 

yatırımcılar ECB’nin Perşembe günkü para politikası kararının euroda satış baskısı yaratıp 

yaratmayacağına odaklandılar. Birçok analist bankanın para politikası duruşunda bir değişiklik 

öngörmezken, euronun dolar karşısındaki kuvveti hakkında endişe ortaya koyan merkez 

bankasının enflasyon tahminlerine ilişkin verebileceği mesajlara bakacaklar. 

 

Ayrıca euro dün dolar karşısında günü %0.18, sterlin ise %0.87 kayıpla sonlandırırken, bugün 

dolar endeksi 93.280 seviyesinde %0.61 primli, euro 1.1801 ile %0.14, sterlin ise 1.3042 

seviyesinde %0.94 negatif. 

 

Petrol fiyatları koronavirüs vakalarında yaşanabilecek muhtemel bir artışın yakıta olan talebi 

düşürebileceği endişeleriyle geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %3.4 

düşüşle $40.58, ABD hafif ham petrolü ise dünkü tatilin ardından %5.56 düşüşle $37.56 

seviyesine indi. 

 

Altın fiyatları, doların yükselmesiyle gerilerken dünkü %0.19 değer kaybettikten sonra, %0.55 

kayıpla $1.918 seviyesinde. 

 

LME bakır ise yeni haftaya $6.791 seviyesinden başladıktan sonra Çin ithalatının artış 

göstereceği beklentisi ile $6.822 seviyesine kadar yükseliş gösterdi. Ancak beklentiden düşük 

gelen ithalat rakamları ile değer kaybeden LME bakır $6.728 seviyesine kadar gerilese de, 

ihracat verilerinin iyimserliği ve 15 yılın en düşük seviyesine kadar gerileyen LME stoklarının 

desteği ile günü %0.18 primle sonlandırdı. LME bakır bugün ise güçlü doların baskısı nedeniyle 

gerileyerek $6.800 seviyesinin altında ve %0.9 kayıpla $6.731 seviyesinde işlem görüyor. 

 

Diğer yandan cash ile 3 ay vadeli fiyat arasındaki spread farkı, LME bakır stoklarındaki azalışın 

etkisi ile backwardation piyasasına döndü.  

 

Bu hafta takip edilecek önemli veriler ise aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: 

 

Tarih Saat Gösterge Dönem 

10.Eyl 1445 ECB politika faizi Eylül 

10.Eyl 1445 ECB mevduat faizi Eylül 

10.Eyl 1530 ABD işsizlik maaş başvuruları 31.Ağu 

10.Eyl 1530 ABD ÜFE Ağustos 

10.Eyl 1530 ABD çekirdek ÜFE Ağustos 

11.Eyl 0900 Almanya TÜFE nihai Ağustos 

11.Eyl 0900 İngiltere sanayi üretimi Temmuz 

11.Eyl 1530 ABD TÜFE Ağustos 

11.Eyl 1530 ABD çekirdek TÜFE Ağustos 
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 HABERLER 

 

 07.09.2020 tarihli Reuters verilerine göre, koronavirüs salgınındaki toplam küresel vaka sayısı 

27.342.991 olurken, ölümlü vaka sayısı 891.281. 

 

 Enerji ve Madenler Bakan Yardımcısı Jaime Galvez, Peru'daki bakır üretiminin, koronavirüs 

salgının ağırlığı altında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Temmuz ayında %2.2 düşüşle 

198.796 tona gerilediğini söylerken, diğer yandan bir hükümet yetkilisi yaptığı açıklamada, 

Peru'daki bakır madenciliğinin koronavirüs salgınının etkilerinden neredeyse tamamen 

kurtulduğunu söyledi. 

 

 Şili’de Codelco, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4.4 düşüşle 133.300 ton 

bakır üretirken, BHP'ye ait Escondida madenindeki üretim %3.8 artış ile 100.900 tona olarak, 

Anglo American ve Glencore ortaklığındaki Collahuasi üretimi ise %22.8 artarak 58.100 ton 

olarak gerçekleşti. Şili’nin 7 aylık toplam üretimi ise önceki yılın aynı dönemine göre %1.4 

artışla 3.29 milyon ton olarak açıklandı. 

 

 Gümrük Genel İdaresi verilerine göre Çin'in bakır ithalatı Ağustos ayında önceki yılın aynı 

dönemine göre %66 artışla 668.486 ton olarak gerçekleşti. 

 

 Şanghay Metal Market anketine göre ise, Çin'in Ağustos ayında önceki yılın aynı dönemine 

göre %5.58 artış ile 810.500 mt bakır katot üretimi gerçekleşirken, 2020'nin ilk sekiz ayında ise 

önceki yılın aynı dönemine göre %3.39 artışla 5.99 milyon ton oldu. 

 

 

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. 


