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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 

12.10.2020 6.769,00 5.738,87 5.198,13 6.770,50 6.578,70 2,89% 6.169,00 9,73% 582,10 584,80 

13.10.2020 6.699,50 5.682,84 5.140,81 6.705,50 6.578,70 1,84% 6.169,00 8,60% 576,48 579,17 

14.10.2020 6.702,00 5.704,80 5.162,53 6.715,50 6.578,70 1,87% 6.169,00 8,64% 578,68 581,38 

15.10.2020 6.683,50 5.708,49 5.170,19 6.698,00 6.578,70 1,59% 6.169,00 8,34% 579,02 581,74 

16.10.2020 6.728,00 5.734,74 5.209,85 6.740,50 6.578,70 2,27% 6.169,00 9,06% 581,63 584,34 

HAFTA 

ORTALAMA 6.716,40 5.713,95 5.176,30 6.726,00     579,58 582,29 

 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) 

12.10.2020 3,0610 1.919,80 1.925,50 25,060 153.200 5,89% 78.581 156.454 388.235 

13.10.2020 3,0425 1.920,80 1.891,30 24,935 169.925 17,45% 78.581 156.454 404.960 

14.10.2020 3,0475 1.896,45 1.910,05 24,175 168.875 16,73% 78.279 156.454 403.608 

15.10.2020 3,0830 1.891,70 1.891,90 23,935 184.850 27,77% 78.279 157.547 420.676 

16.10.2020 3,0650 1.908,20 1.905,05 24,360 183.900 27,11% 78.179 157.547 419.626 

HAFTA 

ORTALAMA 3,0598 1.907,39 1.904,76 24,493 172.150  78.380 156.891 407.421 

 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) 

12.10.2020 18.275,00 1.823,50 2.438,50 1.829,50 15.217,00 1.490,00 5.926 

13.10.2020 18.320,00 1.826,50 2.428,00 1.841,00 15.147,00 1.470,00 5.870 

14.10.2020 18.225,00 1.771,50 2.398,00 1.836,00 15.105,00 1.480,00 5.892 

15.10.2020 18.343,00 1.754,50 2.397,00 1.824,00 15.353,00 1.536,00 5.896 

16.10.2020 18.390,00 1.756,50 2.417,00 1.865,50 15.603,00 1.520,00 5.922 

HAFTA 

ORTALAMA 18.310,60 1.786,50 2.415,70 1.839,20 15.285,00 1.499,20 5.901,20 

 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 

12.10.2020 7,9072 7,9215 9,3242 9,3410 7,8631 7,8966 9,2926 9,3354 10,246 10,291 

13.10.2020 7,8673 7,8815 9,2889 9,3056 7,8637 7,8974 9,2634 9,3039 10,239 10,286 

14.10.2020 7,8778 7,8920 9,2866 9,3033 7,9148 7,9456 9,2920 9,3313 10,198 10,241 

15.10.2020 7,9205 7,9348 9,2986 9,3154 7,8930 7,9241 9,2632 9,3021 10,263 10,306 

16.10.2020 7,9116 7,9259 9,2724 9,2891 7,8865 7,9174 9,2382 9,2776 10,199 10,242 

HAFTA 

ORTALAMA 7,8969 7,9111 9,2941 9,3109 7,8842 7,9162 9,2699 9,3101 10,229 10,273 

     ER-BAKIR HAFTALIK 
      BAKIR BÜLTENİ 

 

 

42. HAFTA 
(12 - 16 Ekim) 

 

20 Ekim, Salı 
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 DEĞERLENDİRMELER & BEKLENTİLER 

 

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

iyileşeceği beklentisiyle Çin borsaları öncülüğünde yükselişi ile başlarken, ABD endeksleri de 

haftaya alıcılı başladı. Ancak yatırımcılar ABD canlandırma paketinin akıbeti hakkındaki 

endişeler nedeniyle tedbirli olmayı sürdürdü.  

 

Hafta boyunca ABD'de koronavirüs yardım paketi görüşmelerinde karışıklık hakimdi. 

Gündemde Pelosi ve 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. Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy 

Pelosi ile canlandırma paketi görüşmelerinde Cuma günü 1.8 trilyon dolar büyüklüğünde 

yardım paketi teklif ederek Pelosi'nin 2.2 trilyon dolarlık teklifine yaklaştı. Mali canlandırma 

paketiyle ilgili görüşmelerin durması sonrası Trump yönetiminin Kongre'ye daha basit bir mali 

destek paketi geçirmesi için çağrıda bulunması ise yatırımcıların mali destek planı beklentilerini 

canlı tuttu.  

 

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.  

 

Sonrasında ise ABD Temsilciler Meclisi Başkanı’nın Beyaz Saray'ın 1.8 trilyon dolarlık 

koronavirüse karşı mali yardım paketi teklifini reddetmesi piyasalar üzerinde baskı yarattı. 

Ayrıca Johnson&Johnson’da gelen klinik deneyleri bir hastanın vefatı üzerine durdurdukları 

haberi ise endekslerde satışa yol açtı. Johnson&Johnson’dan bir gün sonra Eli Lilly’de sağlık 

endişesi ile antikor testini beklemeye aldığını açıkladı. 

 

ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin’in destek paketinin seçimlerden önce gelme ihtimalinin 

düşük olmasını açıklaması ise hafta ortasında endekslere satış getiren unsur oldu. Destek 

paketinin artık Trump’tan ziyade senatoda bulunun Cumhuriyetçiler tarafından da reddedileceği 

düşünülürken, Trump’ı geçse bile senatoya takılacak paket için seçim sonrası beklenmeye 

başladı. Perşembe günü ise piyasaların takip ettiği konu ile ilgili, başkan Trump ve Mnuchin 

tarafından yeni yorumlar paylaşıldı. Mnuchin açıklamasında, Beyaz Saray'ın koronavirüs 

testleri için finansman hedefleri konusundaki farklılıkların teşvik görüşmelerini raydan 

çıkarmasına izin vermeyeceğini ve $178 milyarın sağlık sektörüne ayrılması için hem fikir 

olduklarını paylaştı. Devamında ise Başkan Trump, teşvik paketi teklifini şu anki $1,8 trilyon 

seviyesinin üzerine çıkaracağını söyledi. Ancak Pelosi Covid-19 testinin önemli bir fikir ayrılığı 

olduğunu vurgulamasının ardından anlaşma beklentileri azaldı. 

 

Diğer yandan Birleşik Krallığın artan koronavirüs vaka sayılarının yayılımını yavaşlatmaya 

yönelik aldığı yeni kararlar ise satış baskısını artırdı. Tehlike seviyesinin Londra için “orta”’dan 

“yüksek” kategorisine çekildiği paylaşılırken, kapalı alanlarda buluşmalar yasaklandı. 

 

ABD'nin orta batı bölgesinde de havaların soğumasının ardından vakalarda rekor yükseliş 

görülmeye başlandı. Yetkililer, hasta sayılarının artması ihtimaline karşı Wisconsin eyaletinin 

Milwaukee şehrinde sahra hastanesi kurdu.   

 

Haftanın son işlem günü ise beklenenden daha iyi gelen ABD perakende satışları ve Pfizer’ın 

seçim sonrasını işaret eden aşı açıklaması, ABD endekslerinde artışı destekledi ve haftalık 

bazda Dow Jones yatay artı, S&P500 %0.19, Nasdaq %0.79 primli kapandı. 
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Dolar, koronavirüs aşısına dair soru işaretlerinin oluşmasının ve ABD canlandırma paketinde 

çıkmaza girilmesinin güvenli limanlara yönelimi artırmasıyla haftalık bazda %0.67 primli 

olarak 93.682 seviyesinden kapandı. Analistlere göre euro ve sterlin, Avrupa ve İngiltere'de 

ikinci dalga koronavirüs vakalarıyla mücadele etmek için ekonomik faaliyetlerde tekrar 

kısıtlamaya gidilmesiyle daha fazla gerileyebilir. Para piyasalarında hareketlerin 3 Kasım'daki 

ABD başkanlık seçimi öncesinde sınırlı kalması beklenirken analistler risk iştahının azalacağını 

düşünüyorlar ve bu eğilimin doları destekleyeceğini düşünüyorlar. 

 

Diğer taraftan ise 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. 

 

Euro ve sterlin ise dolar karşısında haftalık bazda sırasıyla %0.90 ve %1.02 değer kaybetti. 

İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki müzakereler ise, Boris Johnson'ın bir ticaret anlaşmasının 

artık olası olmadığına inandığını söylemesine rağmen önümüzdeki hafta devam edecek. 

Johnson, yılsonuna kadar İngiltere'nin artık yeni bir antlaşma yapılmadan bloğun tek pazarından 

ve gümrük birliğinden ayrılmaya hazır olacağını söyledi. 

 

Ekonomik veri tarafında 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’de ihracat analistlerin beklentilerine paralel olarak 

geçen yılın aynı ayına göre %9.9 yükselirken, ithalat Ağustos'ta %2.1 düştükten sonra Eylül'de 

%13.2 artarak büyümeye döndü. Eylül ayı enflasyonu beklentilerin altında %1.7 olarak 

açıklanırken, ÜFE ise -%1.8 beklentisine karşın %-2.1 olarak gerçekleşti.  

 

ABD tarafında açıklanan enflasyon verileri ise beklenti doğrultusunda %0.2 olarak gerçekleşti. 

ÜFE verisi ise %0.4 beklentileri aşarken, haftalık bazdaki yeni işsizlik başvuruları beklentilerin, 

825 bin, ve bir önceki verinin üzerinde 898 bin olarak açıklandı. Devam eden toplam başvuru 

sayısının ise 10.018 binlere gerilediği görüldü. Perakende satışlar ise aylık bazda manşette 

%0,8, çekirdekte ise %0.5 artması beklentisine karşı sırası ile %1.9 ve %1.5 olarak açıklandı. 

 

Petrol fiyatları, haftaya Delta kasırgasının zayıflamasıyla ABD petrol üreticileri arzı yenilemeye 

başlaması ve Norveç'teki petrol üretimini etkileyen grev sonlanması ile düşüşle başladı. Ancak 

ham petrol stoklarının önceki hafta düşmesi ve OPEC+ grubunun Eylül ayı için taahhüt etmiş 

olduğu petrol arz kısıntısına uyduğunun görülmesi fiyatları destekledi ve haftalık bazda brent 

petrol %0.19, Amerikan ham petrolü %0.69 primli kapanış gerçekleştirdi. 

 

Uluslararası Enerji Ajansı yayımladığı raporda 2020 yılında küresel enerji talebinin %5 

düşeceği tahminini yaptı. OPEC, yayımlanan aylık raporunda petrol talebinin 2021'de günde 

6.54 milyon varil artarak varil başına günde 96.84 milyon olacağını öngördü. Bu rakam bir ay 

önceki tahminlerinden 80.000 varil altında kaldı. The American Petroleum Institute'un 

yayımladığı verilere göre, ABD ham petrol stokları 9 Ekim'le biten haftada 5.4 milyon varil 

azaldı.  

 

Öte yandan, iki kaynağın açıklamasına göre, OPEC ile Rusya önderliğindeki ülkelerin 

oluşturduğu OPEC+ üyeleri arasında Eylül'deki petrol üretim kesintilerine uyum %102 

seviyesinde gerçekleşti.  

 

Altın, ABD canlandırma paketinde anlaşmaya varılamaması sonucu dolardaki primlenme ile 

gerileyerek haftalık bazda %1.58 değer kaybederek haftayı $1.899 seviyesinden kapattı.  
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LME bakır ise $6.745 seviyesinden yeni haftaya başlamasının arından hafta başında Şili'deki 

madencilerin grev tehdidi, sonrasında ise Çin verileri ile desteklense de artan virüs vaka sayıları 

ile alınan tecrit önlemlerinin risk iştahını azaltması ve ABD teşvik paketi umutlarının azalması 

fiyatları negatif etkiledi. Cuma günü 22 Eylül’den bu yana en yüksek seviyesi olan $6.791 

seviyesini test eden LME bakır sonrasında gerileyerek ve haftalık bazda %0.65 değer 

kaybederek $6.728 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. 

 

 
 

Yeni haftanın ilk işlem günü ise, Asya borsalarının ABD canlandırma paketine dair umutlardan 

ve koronavirüs aşısının yılsonuna kadar çıkabileceği beklentilerinden destek bularak yükselişi 

ile başladı.  

 

ABD tarafında ise Pelosi’nin teşvik paketi ile ilgili yaptığı açıklamalar, piyasalara olumlu 

havanın geri dönmesini sağladı. Pelosi tarafından yapılan açıklamada, kongre Demokratları ve 

Beyaz Saray müzakerecileri arasında farklılıkların devam ettiğini ancak, 3 Kasım seçimlerinden 

önce bir antlaşma için iyimser olduğunu paylaştı. Bir diğer önemli nokta ise, Pelosi’nin 

seçimlerden önce bir paket üzerinde uzlaşılabilmesi için Beyaz Saraya 48 saat süre vermesi 

olurken, seans öncesindeki olumlu havanın korunamaması ile birlikte endeksler satış gördü. 

Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq günü sırasıyla %1.43, %1.63 ve %1.65 kayıpla kapanış 

gerçekleştirdi. 

 

Paket haberleri Avrupa endekslerinin güne olumlu başlamasını sağlarken, koronavirüs ile 

mücadele kapsamında alınan önlemler endekslerin satıcılı bir seyir sürmesine sebep oldu. 

Başlıca Avrupa endeksleri günü %0.13 ile %0.59 aralığında kayıpla kapatırken İspanya IBEX 

endeksi %0.15 ile pozitif ayrıştı. 

 

Ayrıca İtalya, ikinci dalgayı engellemeyi amaçlayan bir dizi yeni önlem açıkladı. Yerel belediye 

başkanları akşam 9'dan sonra meydanlar ve caddeler gibi halka açık alanlarda toplantıları 

sınırlamak için kapatma yetkisine sahip olacak.  
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Olumlu bir haber ise İngiltere’den aşı çalışmaları ile ilgili geldi, bir rapora göre, Oxford 

Üniversitesi tarafından geliştirilen ve AstraZeneca tarafından üretilen koronavirüs aşısının toplu 

olarak piyasaya sürülmesi Noel'den hemen sonra gerçekleşebilir. 

 

AB ile Birleşik Krallık arasındaki gerginlik ise devam ediyor. Ocak ayına kadar bir antlaşmaya 

varılamaması durumunda, İngiltere ve AB şirketleri Dünya Ticaret Örgütü kurallı çerçevesinde 

daha yüksek maliyetler ve engellerle ticarette bulunacak. 

 

Ekonomik veri tarafında, Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte, 2019 yılının aynı dönemine 

kıyasla ve %5.5 beklentisinin altında %4.9 oranında büyüdüğü açıklandı. Eylül ayı imalat ve 

hizmet verileri bir önceki seneye kıyasla beklentilerin üzerinde sırasıyla %6.9 ve %3.3 

oranlarında arttığı paylaşıldı.  

 

Asya borsaları bu sabah ise Pelosi’nin dün teşvik paketi ile ilgili olumlu açıklamaları ile 

yükseliş kaydetti. Avustralya'nın S&P/ASX 200 Endeksi %0.72 değer kaybederken, Güney 

Kore KOSPI endeksi %0.50, Hang Seng endeksi %0.11, CSI300 endeksi %0.8, Şanghay Bileşik 

endeksi %0.47 primli kapandı.  

 

Küresel piyasalarda yatırımcıların riskten kaçınmasına neden olabilecek etkenler arasında 

Avrupa'da koronavirüs vakalarının rekor seviyeye çıkması ve ABD'de başkanlık seçimlerinden 

tartışmalı bir sonuç çıkması ihtimali de gösteriliyor. 

 

Ayrıca yatırımcılar Donald Trump ile Demokrat Partili rakibi Joe Biden arasında Perşembe 

günü gerçekleştirilecek son münazaranın seçimin gidişatını değiştirip değiştirmeyeceğini de 

yakından takip ediyorlar. 

 

Küresel piyasalarda oluşan iyimser hava ile dolar endeksi dünkü %0.27 kaybının ardından 

%0.17 ile 93.269 seviyesine geriledi. Euro dolar karşısında dün %0.41 primlenirken bugün 

1.1806 seviyesinde %0.34 primli. Sterlin ise dün %0.26 değer kazanırken, bugün %0.14 kayıpla 

1.2930 seviyesinde. 

 

Petrol fiyatları koronavirüs vakalarındaki artışın talep üzerinde oluşturduğu baskı ile geriledi. 

Libya'nın petrol üretiminde artışına giderek stokların daha da artmasına neden olması da petrol 

fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu. Brent petrol dün %0.72 değer kaybının ardından $42.61 

seviyesinde yatay eksi; Amerikan ham petrolü ise dünkü %0.12 kaybın ardından $40.86 

seviyesinde yatay artı işlem görüyor. 

 

Altın fiyatları ABD'de koronavirüs yardım paketi umutlarının azalması ve başkanlık 

seçimlerinin giderek yaklaşmasıyla dünkü %0.28 primli kapanışının ardından geriledi. Altının 

spot piyasadaki ons fiyatı %0.12 kayıp ile $1.902 seviyesinde bulunuyor. 

 

LME bakır ise dün Şili'deki madencilerin grev tehdidi ve Çin verilerinin desteği ile %0.59 

primli olarak $6.768 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. LME bakır bu sabah ise artan virüs 

vaka sayılarına ve alınan ilave tecrit önlemlerine rağmen ABD teşvik paketine dair olumlu 

haber akışı ile 21 Eylül’den bu yana en yüksek seviyesi olan $6.848 seviyesini test etmesinin 

ardından %1.06 primle $6.840 seviyesinden işlem görüyor. 
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Tarih Saat Gösterge Dönem 

21.Eki 0900 İngiltere TÜFE Eylül 

22.Eki 1530 ABD işsizlik maaş başvuruları  12.Eki 

22.Eki 1700 ABD ikinci el konut satışları Eylül 

23.Eki 0900 İngiltere perakende satışlar Eylül 

23.Eki 1030 Almanya imalat PMI, öncü Ekim 

23.Eki 1030 Almanya hizmetler PMI, öncü Ekim 

23.Eki 1100 Euro bölgesi imalat PMI, öncü Ekim 

23.Eki 1100 Euro bölgesi hizmetler PMI, öncü Ekim 

23.Eki 1645 ABD Markit imalat PMI, öncü Ekim 

23.Eki 1645 ABD Markit hizmetler PMI, öncü Ekim 

 

 HABERLER 

 

 19.10.2020 tarihli Reuters verilerine göre, koronavirüs salgınındaki toplam küresel vaka sayısı 

40.064.699 olurken, ölümlü vaka sayısı 1.113.218. 

 

 Ulusal İstatistik Bürosu, Çin'in rafine bakır üretiminin Eylül ayında yıllık bazda %10.3 artışla 

909 bin ton olarak gerçekleştiğini ve izabe tesislerinin ortalama günlük üretiminin koronavirüs 

salgını patlak vermeden önce kaydedilen rekor seviyeye yükseldiğini söyledi. 9 aylık toplam 

üretim ise önceki yılın aynı dönemine göre %5.8 artarak 7.45 milyon ton olarak gerçekleşti. 

 

 İstatistik Komitesi'nin verilerine göre, Kazakistan'ın rafine bakır üretimi Ocak-Eylül döneminde 

önceki yılın aynı dönemine göre %6.8 artışla 368.247 ton olarak gerçekleşti. 

 

 Japonya Elektrik Tel ve Kablo Üreticileri Derneği, bakır kablo satışlarının önceki yılın aynı 

dönemine göre, Eylül ayında %12.5 azalarak 53.000 tona düşmesinin beklendiğini açıkladı. 

 

 Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG) yaptığı açıklamada, küresel bakır pazarının bu yıl 

52.000 ton arz eksikliği ve 2021'de 69.000 ton arz fazla görmesini beklediklerini belirtti. 

 

 ICSG açıklamasında ayrıca 2019'daki durgun üretimin ardından, global rafine bakır üretiminde 

2020 ve 2021'de yaklaşık %1.5 oranında artış beklendiğini belirtti. 

 

 CEO Octavio Araneda yaptığı açıklamada Codelco’nun, koronavirüs salgını ile birkaç ayın 

ardından normal şekilde faaliyet gösterirken, yıllık üretim hedeflerini karşılamayı hedeflediğini 

söyledi. 

 

 Avrupa'nın en büyük bakır izabe tesisi Aurubis, 2021 bakır priminin 96 USD olarak 

uygulayacağını açıkladı. 
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