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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 

05.10.2020 6.507,50 5.531,24 5.023,93 6.519,50 6.550,20 -0,65% 6.169,00 5,49% 561,16 563,87 

06.10.2020 6.509,00 5.517,97 5.025,09 6.528,00 6.550,20 -0,63% 6.169,00 5,51% 559,91 562,61 

07.10.2020 6.525,00 5.541,87 5.066,78 6.538,00 6.550,20 -0,38% 6.169,00 5,77% 562,32 565,02 

08.10.2020 6.611,50 5.622,02 5.123,61 6.622,50 6.550,20 0,94% 6.169,00 7,17% 570,49 573,19 

09.10.2020 6.740,50 5.712,29 5.207,83 6.741,00 6.550,20 2,91% 6.169,00 9,26% 579,39 582,08 

HAFTA 

ORTALAMA 6.578,70 5.585,08 5.089,45 6.589,80     566,65 569,35 

 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) 

05.10.2020 2,9650 1.899,65 1.909,60 23,915 156.125 7,91% 79.743 155.071 390.939 

06.10.2020 2,9655 1.912,50 1.913,40 24,300 155.400 7,41% 79.743 155.071 390.214 

07.10.2020 3,0345 1.888,00 1.884,50 23,530 154.750 6,96% 78.941 155.071 388.762 

08.10.2020 3,0420 1.891,35 1.887,45 23,960 153.925 6,39% 78.941 156.454 389.320 

09.10.2020 3,0795 1.912,40 1.923,25 24,315 152.975 5,74% 78.740 156.454 388.169 

HAFTA 

ORTALAMA 3,0173 1.900,78 1.903,64 24,004 154.635  79.222 155.624 389.481 

 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) 

05.10.2020 17.850,00 1.744,50 2.298,00 1.741,50 14.360,00 1.490,00 5.717 

06.10.2020 18.175,00 1.759,00 2.331,00 1.755,00 14.643,00 1.500,00 5.704 

07.10.2020 18.155,00 1.777,00 2.357,50 1.745,50 14.570,00 1.510,00 5.728 

08.10.2020 18.215,00 1.779,00 2.356,00 1.786,00 14.687,00 1.510,00 5.810 

09.10.2020 18.210,00 1.779,50 2.415,50 1.805,50 14.990,00 1.500,00 5.899 

HAFTA 

ORTALAMA 18.121,00 1.767,80 2.351,60 1.766,70 14.650,00 1.502,00 5.771,60 

 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 

05.10.2020 7,7288 7,7427 9,0598 9,0761 7,7080 7,7422 9,0423 9,0855 9,966 10,014 

06.10.2020 7,7307 7,7446 9,0815 9,0978 7,7226 7,7559 9,0934 9,1357 10,022 10,068 

07.10.2020 7,7452 7,7591 9,1257 9,1421 7,7943 7,8319 9,1700 9,2174 10,075 10,127 

08.10.2020 7,8267 7,8408 9,2058 9,2224 7,8830 7,9156 9,2751 9,3159 10,198 10,244 

09.10.2020 7,8931 7,9073 9,2859 9,3027 7,9047 7,9346 9,3094 9,3454 10,242 10,285 

HAFTA 

ORTALAMA 7,7849 7,7989 9,1517 9,1682 7,8025 7,8360 9,1780 9,2200 10,101 10,147 

     ER-BAKIR HAFTALIK 
      BAKIR BÜLTENİ 
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 DEĞERLENDİRMELER & BEKLENTİLER 

 

Geride bıraktığımız hafta, küresel piyasaların, ABD Başkanı Donald Trump'ın günün ilerleyen 

saatlerinde hastaneden çıkarılabileceği umutlarıyla yükselişi ile başladı. 74 yaşında hastaneye 

kaldırılan Trump’ın doktorları tedaviye cevap verdiğini ve Beyaz Saray'a dönebileceğini 

söylemesinin ardından S&P 500 ve Nasdaq vadeli kontratları vadeli kontratları Asya 

piyasasındaki işlemlerde yükseldi. 

 

Diğer yandan CNBC tarafından seçimlerle ilgili yapılan çarpıcı haber ise dikkatleri toplarken, 

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. 

ABD basınında çıkan haberler, Trump’ın tekrardan seçilme ihtimalinin giderek azaldığını 

belirtirken, Başkan’ın seçim kampanyasını yürüten bazı üst düzey yetkililerin de testlerinin 

pozitif çıkmasının ardından seçime bir aydan az bir süre kala nasıl bir yol izleneceği belirsiz. 

 

Ayrıca haftanın başında başkan Trump’ın Twitter'da yaptığı Demokratlarla ekonomik 

canlandırma paketi müzakerelerini seçim sonrasına kadar durdurduğu açıklaması piyasada şok 

etkisi yaratırken, Trump seçimlerden sonrası için ise daha kapsamlı bir canlandırma paketi sözü 

verdi. 

 

Fed Başkanı Jerome Powell ise ekonominin içinde bulunduğu tehlikelere dikkat çekerek, 

koronavirüsün kontrol altına alınamaması halinde ABD ekonomisinin aşağı yönlü bir sarmal 

içine girebileceği uyarısında bulundu ve daha fazla ekonomik destek çağrısı yaptı. 

 

Trump’ın mali destek paketi görüşmelerini askıya almasının ardından, yaptığı havacılık 

sektörünü destekleyecek paket çağrısı, ABD endekslerinin kayıplarının geri kazanılmasını 

sağladı. Trump attığı tweette havayolu bordro desteği için $25 milyar ve küçük işletmeler için 

maaş çeki koruma programı adıyla $135 milyarın onaylanmasını istediğini belirtti. Bir diğer 

tweet ise Demokrat temsilciler meclisi sözcüsü Nancy Pelosi’ye gelirken, mali destek paketi 

kapsamında Amerikalılara sadece $1200’lık çek ödemelerini kapsayan bir tasarıyı imzalamaya 

hazır olduğunu belirtti. Ancak Nancy Pelosi’nin daha büyük yardım paketi olmadan havayolu 

şirketlerini kapsayan pakete onay vermeyeceğini açıklaması üzerine, beş haftanın en yüksek 

seviyelerine yükselen endekslerde gerilemeler yaşandı. 

 

Yeni ekonomiyi destekleme paketi hakkında Kongre ile yapılan müzakerelerden çekilme kararı 

alan ABD Başkanı Donald Trump geri adım atarak Kongre'ye koronavirüsten yoğun zarar gören 

sektörler, küçük işletmeler ve tüketicilere destek olacak küçük ölçekli bir dizi yardım paketi 

hazırlama çağrısında bulunurken, Trump'ın tavır değişikliği risk iştahını destekledi. 

 

Haftanın son işlem gününde ise Nancy Pelosi ile Hazine Bakanı Steven Mnuchin tarafından 

yapılan açıklamalar ve Trump’ın son teklif olan 1.8 trilyon dolarlık destek paketinin 

arttırılmasını istemesi  ile paketin gelmesi konusundaki olumlu havalar tekrar piyasaya hâkim 

oldu. 

 

Bu gelişmeler ışığında haftalık bazda Dow Jones %3.27, S&P 500 %3.84 ve Nasdaq %2.88 

primli olmak üzere haftayı bitirdi. 

 

Ekonomik veri tarafında ise ABD tarafında 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.  
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Ticaret dengesi rakamları ise aylık bazda ithal edilen ürünlerin ve hizmetlerin değeri $231.67 

milyar’dan  $239.04‘a genişledi. İhraç edilen ürünlerin ve hizmetlerin değerinin ise $168.11 

milyar’dan  $171.94‘e büyüdüğü paylaşıldı. Net ticaret dengesi ise beklentilerin üzerinde $67.1 

milyar tutarında açık verdi. Haftalık işsizlik başvuruları verisi beklentiden yüksek gelerek 840 k 

olarak açıklandı. 

 

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.  

 

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

umutların artmasıyla haftayı %0.84 kayıpla kapattı. Euro ve sterlin ise dolar endeksine paralel 

olarak haftalık bazda sırasıyla %0.95 ve %0.89 primlendi. 

 

Petrol fiyatları hafta başında Trump'ın hastaneden çıkışı ile desteklenirken, ABD ham petrol 

stoklarının artmasıyla gerilese de Norveç'teki petrol işçilerinin greviyle ve Delta kasırgasının 

Meksika Körfezine yaklaşmasıyla duran üretim ile haftalık bazda %9’dan fazla yükseldi. 

 

LME bakır ise $6.563 seviyesinden başlangıç gerçekleştirdiği haftada Şili’deki üretimin 

Ağustos ayında yıllık %6.2 azalması, ABD’de koronavirüs teşvik paketinin tekrar konuşulmaya 

başlaması, bununla birlikte Çin borsalarının tatil dönüşü pozitif açılması ve artan risk iştahı ile 

desteklenerek Cuma günü 22 Eylül’den bu yana en yüksek seviyesi olan $6.781 seviyesini test 

ettikten sonra haftayı %3.47 primle $6.772 seviyesinden sonlandırdı. 

 

 
 

Yeni hafta, Asya borsalarının dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'in istikrarlı şekilde 

iyileşeceği beklentisiyle Çin borsaları öncülüğünde yükselişi ile başladı. İlk işlem gününde 

Amerikan endeksleri de Dow Jones %0.88, S&P %1.64 ve Nasdaq %2.56 olmak üzere alıcılı 

kapandı.  
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Gündemde Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve ABD Başkanı Trump’ın destek paketi ile ilgili 

açıklamaları yer alırken, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Ludlow’un destek paketinin 

şart olmadığı ancak rafa kalkmadığı yönünde ki demeçleri kafaları karıştırdı. Trump yönetimi, 

Kongre'nin daha az kapsamlı bir koronavirüs yardım paketini geçirmesini isterken, daha 

kapsamlı bir pakete dair görüşmeler yeniden açmaza girdi. Trump’ın, Nancy Pelosi ile 

canlandırma paketi görüşmelerinde Cuma günü 1.8 trilyon dolar büyüklüğünde yardım paketi 

teklif ederek Pelosi'nin 2.2 trilyon dolarlık teklifine yaklaşması beklentileri canlı tutuyor. Ancak 

yine de piyasalar, ABD başkanlık seçimlerinden önce her iki partinin de desteklediği bir 

koronavirüs mali canlandırma paketi oluşturulabileceği konusunda kuşkulular.  

 

Diğer yandan demokrat başkan adayı Joe Biden'ın seçim yarışında Başkan Trump ile arasındaki 

farkı git gide açmasıyla yatırımcılar seçim sonrasında büyük bir mali canlandırma paketi 

açıklanabileceği beklentisine girdiler. Biden'ın seçimden galibiyetle çıkması, dolar için kısmen 

olumsuz olarak görülüyor çünkü Biden'ın kurumlar vergisini arttırma vaadi gerçekleştiği 

takdirde ABD'deki yatırımların getirisi düşecek. 

 

Diğer yandan Trump'ın teklifi bazı Cumhuriyetçi Senato üyelerinin eleştirisine maruz kalırken, 

pek çok Cumhuriyetçi ülkenin artan borç yükünden endişe ediyor ve anlaşma sağlanması 

halinde başkanlık seçimlerinde oy kaybedeceklerinden endişe ediyorlar. 

 

Bu sabah Asya borsaları ise, Çin hisse piyasasında tatil sonrası yükselişin yerini düşüşe 

bırakmasıyla Wall Street'teki güçlü kazanımları sürdüremeyerek karışık seyretti. Ancak 

teknoloji sektörü hisselerine gelen alımlar ve ABD mali canlandırma planıyla ilgili yeni 

beklentiler risk iştahının canlı olduğuna işaret etti. 

 

Ayrıca açıklanan verilere göre Çin'in ithalatı Eylül'de bu yılın en hızlı büyümesini kaydederken, 

ihracatı da dünya genelinde koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesine paralel olarak yükseldi. 

Çin Eylül ihracatı beklentilere paralel olarak geçen yılın aynı ayına göre %9.9 yükselirken, 

ithalatı Eylül'de %13.2 artarak büyümeye döndü. Güçlü gelen veriler, Çinli ihracatçıların 

koronavirüs salgınının getirdiği durgunluktan hızla toparlandığını gösteriyor.  

 

Dolar, 3 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinden sonra kapsamlı bir mali canlandırma paketi 

oluşturulacağı beklentilerine paralel olarak riskli para birimlerinin yükselişe geçmesiyle üç 

haftanın dip seviyesi yakınlarında işlem gördü. Dolar endeksi dün, Cuma günü gördüğü 

yaklaşık üç haftanın dip seviyesi olan 93.005'in hemen yukarısında 93.065 seviyesinden kapanış 

gerçekleştirirken bugün 93.176 seviyesinde %0.12 primli. 

 

Petrol fiyatları, Norveç, Meksika Körfezi ve Libya'daki petrol üretiminin tekrar başlamasıyla 

dün kaydettiği yaklaşık %3 kaybın artından yükseldi. Brent petrol %1.58 primli olarak $42.38; 

Amerikan ham petrolü ise %1.85 primli olarak $40.16 seviyesinden işlem görüyor. Diğer 

yandan Uluslararası Enerji Ajansı bugün yayımladığı raporda 2020 yılında küresel enerji 

talebinin %5 düşeceği tahminini yaptı.  

 

Altın fiyatları, ABD'deki siyasetçilerin koronavirüs mali canlandırma paketi üzerinde eninde 

sonunda bir uzlaşıya varacağı beklentisiyle dün %0.39 geriledi. Altının spot piyasadaki ons 

fiyatı $1.920 seviyesinde yatay eksi işlem görüyor. 

 

LME bakır ise dün $6.745 seviyesinden yeni haftaya başlamasının arından haftanın ilk işlem 

gününde Şili'deki madencilerin grev tehdidi ile 22 Eylül’den bu yana en yüksek seviyesi olan 

$6.785 seviyesini test etmesinin ardından günü %0.5 kayıpla $6.738 seviyesinden sonlandırdı. 
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LME bakır bugün ise Çin'den gelen güçlü ticaret verilerine rağmen dolardaki primlenme ile 

%0.36 gerileyerek $6.714 seviyesinden işlem görüyor.  

 

Bu hafta takip edilecek önemli veriler ise aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: 

 

Tarih Saat Gösterge Dönem 
14.Eki 1200 Euro bölgesi sanayi üretimi Ağustos 
14.Eki 1530 ABD ÜFE Eylül 
14.Eki 1530 ABD çekirdek ÜFE Eylül 
15.Eki 1530 ABD New York Fed imalat endeksi Ekim 
15.Eki 1530 ABD işsizlik maaş başvuruları 05 Ekim 
15.Eki 1530 ABD Philadelphia Fed endeks Ekim 
16.Eki 1200 Euro bölgesi TÜFE, nihai Eylül 
16.Eki 1530 ABD perakende satışlar Eylül 
16.Eki 1530 ABD çekirkdek perakende satışlar Eylül 
16.Eki 1615 ABD sanayi üretimi Eylül 
16.Eki 1615 ABD kapasite kullanımı Eylül 
16.Eki 1700 ABD Michigan tüketici güven endeksi, 

öncü 

Ekim 
 

 HABERLER 

 

 13.10.2020 tarihli Reuters verilerine göre, koronavirüs salgınındaki toplam küresel vaka sayısı 

37.736.965 olurken, ölümlü vaka sayısı 1.078.572. 

 

 Federal Gümrük Servisi verilerine göre Rusya’nın 8 aylık bakır ihracatı önceki yılın aynı 

dönemine göre %0.95 artarak 445.600 ton olarak gerçekleşti. 

 

 Gümrük Genel İdaresi verilerine göre Çin'in işlenmemiş bakır ve bakır ürünleri ithalatı, Eylül 

ayında toparlanan fabrika aktivitesinin metal talebini artırmasıyla bir önceki aya göre %8.1 

artarak 722.450 ton olarak gerçekleşti. Dokuz aylık ithalat miktarı ise önceki yılın aynı 

dönemine göre %41 artışla 4.99 milyon ton olarak gerçekleşti. 

 

 Çin Demir dışı Metaller Endüstrisi Derneği'nin araştırma kolu Antaike, Çin'in bakır izabe 

tesislerinin rafine bakır katot üretimini Eylül ayında bir önceki aya göre% 3 artırdığını belirtti. 

2020'nin ilk dokuz ayında üretim, koronavirüs salgını sebebi ile yıllık bazda %1.6 düşüşle 6.26 

milyon ton olarak gerçekleşti. 

 

 SMM (Shangai Metals Market) anketine göre ise Çin’deki bakır katot üretimi Eylül ayında 

önceki yılın aynı dönemine göre %6.65 artışla 809.800 ton olarak gerçekleştiği belirtildi. 2020 

yılının ilk dokuz ayında Çin'in bakır katot üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %3.74 

artışla 6.8 milyon 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. 


