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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 

28.09.2020 6.571,50 5.628,69 5.091,42 6.584,50 6.688,00 -1,74% 6.169,00 6,52% 571,12 573,84 

29.09.2020 6.546,00 5.591,05 5.089,02 6.558,00 6.688,00 -2,12% 6.169,00 6,11% 567,38 570,09 

30.09.2020 6.610,00 5.645,71 5.153,19 6.612,00 6.688,00 -1,17% 6.169,00 7,15% 572,77 575,49 

01.10.2020 6.614,00 5.622,24 5.101,03 6.628,00 6.688,00 -1,11% 6.169,00 7,21% 570,41 573,11 

02.10.2020 6.409,50 5.466,52 4.953,25 6.418,50 6.688,00 -4,16% 6.169,00 3,90% 554,91 557,62 

HAFTA 

ORTALAMA 6.550,20 5.590,84 5.077,58 6.560,20     567,32 570,03 

 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) 

28.09.2020 2,9895 1.850,95 1.864,30 22,890 136.325 -5,77% 80.831 170.464 387.620 

29.09.2020 2,9835 1.882,40 1.883,95 23,835 165.600 14,46% 79.843 170.464 415.907 

30.09.2020 3,0285 1.883,40 1.886,90 23,725 163.125 12,75% 79.843 170.464 413.432 

01.10.2020 2,8635 1.895,55 1.902,00 23,620 161.975 11,96% 79.843 155.071 396.889 

02.10.2020 2,9785 1.906,40 1.903,50 23,865 160.875 11,20% 79.743 155.071 395.689 

HAFTA 

ORTALAMA 2,9687 1.883,74 1.888,13 23,587 157.580  80.021 164.307 401.907 

 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) 

28.09.2020 17.219,00 1.805,00 2.394,00 1.737,00 14.416,00 1.517,00 5.817 

29.09.2020 17.350,00 1.821,00 2.418,00 1.746,00 14.470,00 1.578,00 5.779 

30.09.2020 17.463,00 1.801,00 2.413,00 1.737,00 14.385,00 1.500,00 5.833 

01.10.2020 17.506,00 1.809,50 2.365,00 1.716,00 14.430,00 1.490,00 5.809 

02.10.2020 17.545,00 1.763,00 2.302,00 1.705,00 14.271,00 1.500,00 5.655 

HAFTA 

ORTALAMA 17.416,60 1.799,90 2.378,40 1.728,20 14.394,40 1.517,00 5.778,60 

 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 

28.09.2020 7,5546 7,5682 8,8050 8,8209 7,7264 7,7604 8,9835 9,0261 9,8852 9,9318 

29.09.2020 7,7507 7,7647 9,0268 9,0430 7,8106 7,8416 9,1220 9,1613 10,0608 10,103 

30.09.2020 7,8080 7,8221 9,1281 9,1446 7,7664 7,7964 9,1108 9,1475 9,9519 9,9942 

01.10.2020 7,7522 7,7662 9,0835 9,0999 7,6726 7,7050 9,0038 9,0434 9,8892 9,9333 

02.10.2020 7,6946 7,7085 9,0376 9,0539 7,7204 7,7533 9,0491 9,0907 9,9701 10,015 

HAFTA 

ORTALAMA 7,7120 7,7259 9,0162 9,0325 7,7393 7,7713 9,0538 9,0938 9,9514 9,9956 

     ER-BAKIR HAFTALIK 
      BAKIR BÜLTENİ 

 

 

40. HAFTA 
(28 Eylül - 02 Ekim) 

 

06 Ekim, Salı 
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 DEĞERLENDİRMELER & BEKLENTİLER 

 

Geride bıraktığımız hafta Asya borsalarının, Çin hisse senedi piyasalarının öncülüğünde 

yükselişi ile başlasa da, ABD Başkanlık seçim münazarası öncesinde yatırımcıların temkinli 

olduğu ve artan koronavirüs vaka sayılarının ekonomik toparlanma beklentilerini zayıflattığı 

görüldü. 

 

Gelen verilerde Çin'in sanayi şirketlerinin Ağustos'ta üst üste dördüncü ayda olmak üzere 

kârlarını arttırdıkları görülürken, analistler ekonomik büyüme beklentilerin azalmaya 

başlamasından dolayı bu kazanımların kısa ömürlü olacağını tahmin etti. 

 

Amerikan endeksleri önceki hafta yaşadığı uzun satış serisi sonrasında, hisselerin ucuzladığı 

kanısıyla özellikle turizm ve havacılık sektöründeki alımlar öncülüğünde haftaya primli başladı. 

 

ABD’de hafta ortasına kadar demokratlar tarafından Başkan Trump’a 2.2 trilyon dolarlık yeni 

bir paket sunulması piyasayı destekleyici bir gelişme olmasına karşın gerçekleşecek açık 

oturum ve paketin kabul edilip edilmeyeceği belirsizliği endeksleri baskılamaya devam etti.  

 

Piyasalar ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden'ın birbirlerine kesin 

üstünlük sağlayamadığı münazaranın ardından temkinli kalmaya devam etti. Analistler 

adayların sıkça birbirinin sözünü kestiği kargaşalı münazarada birbirlerine üstünlük 

sağlayamadığını ifade ettiler. 

 

Ancak Çin tarafında açıklanan olumlu PMI verisinin verdiği toparlanma sinyalleri ile ABD 

tarafında açıklanan GSYH, tarım dışı istihdam ve bekleyen konut satışlarında verilerin piyasa 

beklentisinin üzerinde gelmesi endekslerdeki yükselişi destekledi. 

 

Diğer yandan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin gazetecilere yaptığı açıklamada 

koronavirüs yardım paketi konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile yaptığı 

görüşmede "çok mesafe" kat ettiklerini söyledi. Mali destek paketi hakkında çıkan haberler 

yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, yapılan haberlerde Demokrat temsilciler 

meclisi başkanı Nancy Pelosi’nin bir anlaşmaya varılabileceğinden şüphe duyduğunu belirtildi 

ancak görüşmelerin devam ettiğini vurgusu yapıldı. Ancak Cuma günü 2.2 trilyon dolarlık mali 

destek paketi Demokratlar önderliğinde temsilciler meclisinden geçerken, önümüzdeki günlerde 

Cumhuriyetçilerin çoğunluğa sahip olduğu Senato tarafından da oylanacak. 

  

Haftanın son işlem günü önce Trump'ın yakın bir danışmanı koronavirüse yakalandığı için 

kendini karantinaya aldığı açılanırken, sonrasında Başkan Donald Trump ve eşinin koronavirüse 

yakalandığı açıklandı. Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Derhal karantina ve tedavi 

sürecine başlayacağız" dedi. Yatırımcılar çekişmeli geçmesi beklenen Kasım ayındaki ABD 

başkanlık seçimlerine yaklaşırken Trump'ın test sonucunun pozitif çıkmasının yeni bir volatilite 

dalgası yaratabileceği düşünüyorlar. 

  

ABD’de endeksler haftalık bazda Dow Jones %1.87, S&P 500 %1.52 ve Nasdaq %0.94 olmak 

üzere primli kapanış gerçekleştirdi. 

 

Ekonomik veri akışının oldukça yoğun olduğu bir hafta, hafta sonu Çin tarafından açıklanan 

endüstriyel karın önceki verinin hafif altında %19.10 olarak gerçekleşmesiyle başladı. Resmi 

imalat sanayi PMI 51.5'e yükselirken, Ağustos'ta PMI 51.0 olarak açıklandı. 

 



 

      

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 

ABD tarafında ise toparlanmanın önemli işaretlerinden olan Tüketici Güven endeksi ise 101.8 

olarak gerçekleşti, beklenti ve önceki veri sırasıyla 90 ve 84.8 seviyesindeydi. ADP tarım dışı 

istihdam verisi önceki verinin bir hayli üstünde 749 bin olarak açıklanırken, GSYİH ve Eylül 

ayı MNI Chicago PMI verisi ise sırasıyla %31.4 ve 62.4 olarak gerçekleşti. İşsizlik başvuruları 

ise beklentilerin 13 bin altında 837 bin olarak açıklandı.  

 

ABD de açıklanan bir diğer veri ise beklentilerin ve bir önceki verinin altında 55.4 olarak 

açıklanan PMI imalat verisi oldu. Eylül istihdam verileri ise toplamda 859 bin, özelde 850 bin, 

imalatta 35 bin ve işsizlik oranın da %8.2 olarak açıklanması beklenirken, sırası ile 661 bin, 877 

bin, 66 bin ve 7,9%  olarak açıklandı. 

 

Piyasalar diğer yandan Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği Bölgesinin imalat 

PMI verilerini takip etti. Fransa imalat PMI’ı beklentilerin üzerinde 51.2 olarak açıklanırken, 

Birleşik Krallık önceki döneme göre 1.1 puanlık düşüşle beklentilerin altında 54.1 olarak 

paylaşıldı. Almanya ise beklentilere paralel 52.2 den 56.4 yükselirken, AB bölgesi de 

beklentilere paralel iki puan artarak 53.7 olarak açıklandı. 

 

AB bölgesinin açıklamış olduğu diğer önemli ekonomik veriler ise yıllık bazdaki ÜFE ve 

işsizlik oranı oldu. ÜFE verileri beklentilerin altında -% 2.5 olarak açıklanırken AB 

bölgesindeki işsizlik beklentilere paralel on baz puan artarak %8.1 olarak açıklandı. 

 

Dolar son işlem gününde Başkan Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının 

ardından primlense de hafta başındaki güçlü ABD istihdam verisi ve koronavirüs yardım 

paketinde ilerleme kaydedildiğine yönelik beklentiler ile gerilediği haftayı %0.84 kayıpla 

kapattı. Euro %0.71 primli hafta geçirirken sterlin %1.46 primlendi. 

 

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve dar talep koşullarının devam edeceği beklentisi 

baskılanan petrol fiyatları, Cuma günü Trump’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması ile sert 

gerileyerek haftayı brent petrol %6.32, Amerikan petrolü ise %7.95 olmak üzere kayıpla kapattı. 

 

Altın fiyatları dolardaki gerileme ve ABD'de koronavirüs yardım paketi üzerinde mesafe 

katedildiğine yönelik işaretlerin altını daha çekici hale getirmesiyle yükselerek haftayı %2.08 

primle $1.899 seviyesinden kapattı. 

 

LME bakır ise haftaya $6.576 seviyesinden başladıktan sonra Çin ve ABD’den gelen güçlü 

ekonomik veriler ile desteklense de artan stok miktarları ve koronavirüs vaka sayılarının yanı 

sıra ABD'nin yeni bir teşvik girişimine ilişkin umutları gölgede bırakması fiyatları olumsuz 

etkiledi. Ayrıca LME bakır, Çin’de Golden Week sebebi ile işlem hacimlerinin düşmesi ve 

artan volatilite ile Perşembe günü %5.14 oranında sert geriledi. Cuma günü Trump’ın 

koronavirüse yakalanması haberlerine bağlı olarak azalan risk iştahı ve dolardaki primlenme ile 

14 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesi olan $6.269 seviyesini test eden LME bakır, yardım 

paketinin açıklanması ile günlük %3.19 artış ile kayıplarının bir kısmını telafi etse de haftalık 

bazda %0.11 kayıpla $6.545 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. 
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Yeni hafta, küresel piyasaların, ABD Başkanı Donald Trump'ın günün ilerleyen saatlerinde 

hastaneden çıkarılabileceği umutlarıyla yükselişi ile başladı. Başkan Trump’ın geçtiğimiz Cuma 

günü Covid-19 testinin pozitif çıkması piyasalarda şok etkisi yaratmıştı. Ancak hafta sonunda 

başkanın doktorları tarafından yapılan açıklamalarda, sağlık durumunun iyi olduğunun 

belirtilmesiyle birlikte dünya endeksleri güne alıcılı başladı. Koronavirüs tedavisi görmek için 

üç gün hastanede kaldıktan sonra Beyaz Saray'a dönen ABD Başkan Donald Trump, ABD'lilere 

"dışarı çıkmalarını" ve COVID-19'dan korkmamalarını söyledi. 

 

Başkanın mali destek paketi ile ilgili senatoya yaptığı çağrı önemliydi ve attığı tweette ABD’nin 

bu pakete ihtiyacı olduğunun altını çizdi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve 

Hazine Bakanı Steven Mnuchin koronavirüs yardım paketine ilişkin yaklaşık bir saatlik telefon 

görüşmesi gerçekleştirirken, ikili bugün de görüşmeyi planlıyor. 

 

CNBC tarafından seçimlerle ilgili yapılan çarpıcı haber ise dikkatleri topladı. Haberde,  NBC 

News / Wall Street Journal anketine göre, Joe Biden’ın seçim gününe yaklaşık bir ay kala 

Donald Trump'ın karşısında ülke genelinde on dört puanla önde olduğu belirtildi. 

 

Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla %1.7 , %1.8 ve %2.3 oranlarında değer kazandı. 

Başlıca Avrupa endeksleri de alıcılı gün geçirerek %0.69-%1.23 aralığında primli kapanışlar 

gerçekleştirdi. 

 

İngiltere ile AB arasında devam eden Brexit sonrası ticaret görüşmelerinde antlaşma 

sağlanamazken, Paris’te artan vaka sayılarının ardından yürürlükte olan önlemlerin kapsamı 

genişletildi. Restoranların açık kalmaya devam edeceği ancak barların Salı günü itibari ile 

kapatılacağı bildirildi.  

 



 

      

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 

Ekonomik veri tarafında ise ABD’de açıklanan ISM hizmet verileri bir önceki verinin ve 

beklentilerin üzerinde 57.8 olarak açıklandı. Hizmet ve bileşik PMI verileri ise beklentilere 

paralel sırasıyla 54.6 ve 54.3 olarak revize edildi.  

 

Avrupa bölgesi ülkelerinin hizmet PMI verilerinde ise Almanya beklentilerin üzerinde 50.6 

olarak revize edildi.  Birleşik Krallık’ta beklentilerin hafif üzerinde 56.1 olarak revize edilen 

hizmet PMI verisi İspanya’da ise 46.4 seviyesindeki beklentinin, ve önceki 47.7'nin altında 42.4 

olarak açıklandı.  

 

AB bölgesinde geçtiğimiz dönemde aylık bazda %1.3 oranında düşen perakende satışlarının,  

beklentilerin üzerinde %4.4 oranında arttığı görüldü. 

 

Bugün ise Asya borsaları ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisinin ardından 

hastaneden taburcu olması ve ABD'de koronavirüs yardım paketinin netleşmeye başlamasıyla 

iki haftanın zirvesine tırmandı.  Çin piyasaları ise 01-07 Ekim arasında Golden Week tatili 

sebebi ile kapalı. 

 

Dolar ABD'de politikacıların yeni bir koronavirüs yardım paketi üzerinde anlaşacağına yönelik 

umutların artmasıyla riskli para birimleri karşısında değer kaybetti. Dolar endeksi dünkü %0.35 

kayıpla kapanışının ardından bu sabah da 93.521 seviyesinde yatay. Euro Pazartesi günkü 

%0.58 artışının ardından bugün 1.1773 seviyesinde yatay eksi. 

 

Petrol fiyatları Trump'ın taburcu olmasının ardından yükselirken, ABD'nin Meksika Körfezi'nde 

çıkması beklenen fırtına, rafinerileri etkisi altına alabilir. Brent petrol dünkü %5.14 yükselişin 

ardından $41.27 seviyesinde yatay; Amerikan ham petrolü ise dünkü %5.86 primlenme sonrası 

$39.16 seviyesinde %0.15 negatif. 

 

Altın fiyatları risk iştahının artmasıyla gerilerken doların değer kaybı altındaki kayıpları 

sınırladı. Dün %0.75 primli kapanış gerçekleştiren spot altın, bu sabah %0.19 kayıp ile $1.909 

seviyesine geriledi. 

 

LME bakır ise dün yeni haftaya $6.563 seviyesinden başlangıç gerçekleştirmesinin ardından 

gün içerisinde $6.471 seviyesine kadar geriledi. Ancak Donald Trump'ın COVID-19 nedeniyle 

tedavi gördüğü hastaneden yakında serbest bırakılabileceği yönündeki haber akışı ile 

toparlanarak $6.525 seviyesinden kapatsa da günlük bazda %0.30 değer kaybetti. LME bakır 

bugün ise ABD’deki yardım paketi iyimserliği ve artan risk iştahı ile desteklenerek $6.528 

seviyesinde hafif primli. 

 

LME bakır ayrıca Şili’deki üretimin Ağustos ayında yıllık %6.2 düşüşünün açıklanması ile de 

destekleniyor.  

 

Bu hafta takip edilecek önemli veriler ise aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: 

 

Tarih Saat Gösterge Dönem 

06.Eki 1530 ABD dış ticaret dengesi Ağustos 

07.Eki 0900 Almanya sanayi üretimi Ağustos 

08.Eki 1530 ABD işsizlik maaş başvuruları 28.Eyl 

09.Eki 0900 İngiltere sanayi üretimi Ağustos 
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 HABERLER 

 

 06.10.2020 tarihli Reuters verilerine göre, koronavirüs salgınındaki toplam küresel vaka sayısı 

35.338.279 olurken, ölümlü vaka sayısı 1.039.158. 

 

 LME bakır stok miktarlarındaki artış ile USD bazında tekrar contango piyasasına dönüş 

gerçekleşirken, yılbaşından bu yana nakit ve 3 ay vadeli fiyat arasındaki fark aşağıdaki grafikte 

bilgilerinize sunulmuştur: 

 

 
 

 Yılbaşından bu yana LME stok ve 3 ay vadeli fiyat bilgileri ise aşağıdaki grafikte bilgilerinize 

sunulmuştur: 

 

 
 

 Cohilco’nun açıkladığı verilere göre Ağustos ayında Codelco'daki üretim bir önceki yıla göre 

%0.1 artışla 154.800 tona yükseldi. 
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 BHP’ye ait olan en büyük bakır yatağı Escondida’da ise üretim Ağustos ayında yıllık %11 

düşüşle 92.200 tona gerilerken, ilk sekiz ayda %2.8 arttı. 

 

 Glencore ve Anglo American ortaklığı olan Collahuasi madeninde, üretim Ağustos ayında yıllık 

%19 artışla 60.000 tona ulaşırken, ilk sekiz ayda %25'lik bir artış sağladı. 

 

 Şili’nin toplam üretimi ise, İstatistik Kurumu’nun daha önce açıkladığından farklı olarak, 

Ağustos ayında yıllık %6.2 düşüşle 481.700 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde 

ise önceki yılın aynı dönemine göre %0.4 artışla 3.78 milyon ton üretim gerçekleşti. 

 

 Reuters hesaplamalarına göre Japonya'nın izabe tesis üretiminin, 2020/21 mali yılının ikinci 

yarısında, Çin talebindeki artış sebebi ile, yıllık %2.1 artması bekleniyor. 
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