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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 

02.11.2020 6.712,50 5.763,78 5.193,02 6.725,00 6.734,90 -0,33% 6.169,00 8,81% 584,60 587,33 

03.11.2020 6.791,50 5.805,20 5.229,46 6.801,00 6.734,90 0,84% 6.169,00 10,09% 588,60 591,32 

04.11.2020 6.748,00 5.758,17 5.174,45 6.760,00 6.734,90 0,19% 6.169,00 9,39% 583,88 586,60 

05.11.2020 6.798,00 5.739,13 5.195,66 6.808,00 6.734,90 0,94% 6.169,00 10,20% 582,09 584,78 

06.11.2020 6.938,50 5.842,95 5.288,49 6.946,50 6.734,90 3,02% 6.169,00 12,47% 592,35 595,03 

HAFTA 

ORTALAMA 6.797,70 5.781,85 5.216,22 6.808,10     586,30 589,01 

 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) 

02.11.2020 3,0735 1.886,75 1.889,90 23,975 169.600 17,23% 79.945 139.657 389.202 

03.11.2020 3,0870 1.899,85 1.908,30 24,170 169.400 17,09% 79.942 139.657 388.999 

04.11.2020 3,1010 1.888,55 1.900,15 23,975 176.650 22,10% 80.844 139.657 397.151 

05.11.2020 3,1045 1.916,80 1.938,45 24,570 174.050 20,30% 81.095 131.321 386.466 

06.11.2020 3,1490 1.947,95 1.940,80 25,780 172.450 19,20% 81.095 131.321 384.866 

HAFTA 

ORTALAMA 3,1030 1.907,98 1.915,52 24,494 172.430 0,1918 80.584 136.323 389.337 

 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) 

02.11.2020 17.755,00 1.776,00 2.526,00 1.834,50 15.113,00 1.510,00 5.952 

03.11.2020 18.035,00 1.808,00 2.554,50 1.891,00 15.365,00 1.510,00 5.992 

04.11.2020 18.120,00 1.813,50 2.547,50 1.877,00 15.391,00 1.541,00 5.944 

05.11.2020 18.375,00 1.836,50 2.593,50 1.885,50 15.450,00 1.541,00 5.925 

06.11.2020 18.385,00 1.838,00 2.614,50 1.891,50 15.532,00 1.555,00 6.028 

HAFTA 

ORTALAMA 18.134,00 1.814,40 2.567,20 1.875,90 15.370,20 1.531,40 5.968,20 

 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 

02.11.2020 8,3082 8,3232 9,6985 9,7160 8,3693 8,4029 9,7318 9,7743 10,802 10,849 

03.11.2020 8,3760 8,3911 9,7506 9,7682 8,4251 8,4598 9,8321 9,8751 10,904 10,952 

04.11.2020 8,4546 8,4698 9,8802 9,8980 8,4597 8,4950 9,8640 9,9069 10,954 11,000 

05.11.2020 8,4553 8,4705 9,8715 9,8892 8,4442 8,4793 9,9169 9,9615 10,995 11,044 

06.11.2020 8,4417 8,4569 9,9416 9,9595 8,4154 8,4492 9,9622 10,0055 11,065 11,112 

HAFTA 

ORTALAMA 8,4072 8,4223 9,8285 9,8462 8,4227 8,4572 9,8614 9,9047 10,944 10,992 

     ER-BAKIR HAFTALIK 
      BAKIR BÜLTENİ 
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 DEĞERLENDİRMELER & BEKLENTİLER 

 

Geride bıraktığımız hafta endekslerin Çin'de imalat PMI'ın on yılın en hızlı genişlemesini 

kaydetmesiyle yükselişi ile ve ABD’deki seçim süreci ile başladı.  

 

Kurum vergilerinin düşürülmesi, Paris İklim Anlaşması’ndan geri çekilme, Çin’e karşı 

yürütülen ticari savaş ve Meksika sınırına duvar örülmesi gibi çarpıcı adımlar Trump tarafından 

dört yıllık hizmet süresinde atıldı. Trump, dönem süresinin son yılında ise, tüm dünyayı 

derinden etkileyen ve kendisinin de yakalandığı koronavirüs salgınını yönetti. Orantısız polis 

müdahaleleri sonrasında hayatını kaybeden ABD’li siyahi vatandaşların, toplumda yarattığı 

tepki ise yönetmek zorunda olduğu bir başka kriz oldu. ABD tarihinde görülen en düşük işsizlik 

seviyeleri ve tarihi rekor endeks seviyeleri de Trump döneminde görüldü.  

 

Biden’ın seçilmesi durumunda piyasaların beklentisi, vergilerin yükseltilmesi ve uzun süredir 

konuşulan ikinci mali destek paketinin temsilciler meclisi ve senatodan geçmesi yönünde 

şekillendi. 

 

Seçim sonrasında kazananı belirleyen yaklaşık 12 "salıncak" eyalette adayların oyları birbirine 

yakın seviyelerde bulunması, seçim sonucuna dair belirsizlik yaratsa da risk iştahını etkilemedi. 

Trump’ın oy sayımını durdurmaya yönelik mahkemeye başvurma girişimleri ise reddedildi. 

 

Piyasalar resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Biden’ın başkanlığı, Cumhuriyetçilerin ise 

senatoyu kazanacağı ve iki sistemin tek bir tarafta toplanmayacağı ve aşırılıkların engelleneceği 

algısı ile olumlu yönde fiyatladı.  Seçim, destek paketi ve salgın baskısında geçen belirsiz 

süreçler sonrasında Amerika seçimlerinin sonuçlarının neredeyse belli olması ile yatırımcıların 

risk iştahı artış gösterdi. 

 

Haftanın son işlem günü artan vaka sayılarının yeni kısıtlamalara yol açması ve oy sayımının 

devam etmesi, değerlerini 1.5 trilyon dolardan fazla artıran ABD hisse senetlerinin dört günlük 

yükselişini durdursa da, haftalık bazda Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksi sırasıyla 

%6.87, %7.32 ve %9.01 primli kapanışlar gerçekleştirdi. 

 

Avrupa tarafında ise İspanya ve İtalya ikinci dalga süresince en yüksek ölüm vakalarını 

kaydettiklerini açıkladılar.  Artan vaka ve ölüm sayıları ile birlikte İtalya’da bazı bölgelerde 

kısmi karantinalar uygulanmaya başlandı. 

 

Ekonomik veri tarafında Çin’de Ekim dönemi için Caixin İmalat PMI verisi  53 beklentisinin 

üzerinde 53.6 olarak açıklandı. 

 

ABD tarafından açıklanan Ekim ayı ISM imalat verisi beklentilerin ve bir önceki verinin 

oldukça üzerinde 59.3 paylaşılırken, yeni fabrika siparişleri bir önceki veri ve beklentilerin 

üzerinde %1.1 olarak açıklandı. ADP istihdam artışı 643 bin olan beklentinin ve bir önceki 

verinin de altında 365 bin olarak paylaşılırken, Ekim ayı ISM hizmet endeksi de 57.5’lik 

tahminlerin altında 56.6 seviyesinde açıklandı. Eylül ayı ticaret dengesi ise beklentilere paralel 

$63.9 milyar açık verirken, haftalık işsizlik başvuruları beklenti seviyesi olan 732K’nın üstünde 

751K olarak açıklandı. İşsizlik oranı ise beklenenden daha düşük gelerek %6.9 olarak açıklandı. 

 

Diğer yandan Fed toplantısı sonunda, faiz oranı oybirliğiyle %0-0.25 bandında sabit tutuldu. 

Açıklamada yayılan koronavirüs salgını ve hala belirsiz başkanlık seçimleri nedeniyle ivme 

kaybeden ABD ekonomik toparlanmasını sürdürmek için elinden geleni yapacağına söz verdi. 
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Avrupa tarafında ise İngiltere Merkez Bankası, ekonomiyi destekleme amaçlı tahvil alımlarını 

tahminlerin üzerinde 150 milyar sterlin olarak açıkladı. 

 

Demokrat Joe Biden'in ABD başkanı olacağı, Cumhuriyetçilerin Senato'nun kontrolünü elinde 

tutacağı beklentisi, Demokratların talep ettikleri daha büyük mali harcamaları Senato'dan 

geçirmelerini zorlaştıracak. Daha az mali harcama beklentisi nedeniyle uzun vadeli Hazine 

getirilerindeki büyük düşüş, hisse senetleri ve diğer risk varlıklarındaki artışla birlikte doları 

devam etmesi muhtemel satış baskısı altına sokarken dolar endeksi haftalık bazda %1.92 değer 

kaybetti. 

 

Euro dolar karşısında %1.93 değer kazanırken, sterlin Boris Johnson’ın önceki hafta sonu 

İngiltere genelinde bir aylık tecrit ilan etmesiyle ve İngiltere Merkez Bankası’nın varlık alım 

hedefini beklentilerin üzerinde açıklamasının etkisi ile %1.66 primle kapanış gerçekleştirdi. 

 

Petrol fiyatları tecrit uygulamaları ile baskılanırken büyük petrol üreticilerinin arzını 

artırmaktan vazgeçeceği beklentisi ve ABD'de ham petrol stoklarının sert şekilde gerilemesi ile 

haftalık bazda brent petrol %5.31, Amerikan petrolü ise %3.77 olmak üzere değer kazandı. 

 

Altın ABD başkanlık seçimleri öncesinde güçlü seyreden dolar ile baskılanırken, seçim 

sonrasında merkez bankalarının daha fazla ekonomik destek vereceği beklentileri ve dolardaki 

değer kaybı ile haftayı %3.92 primle kapattı.  

 

LME bakır ise hafta başında Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen güçlü üretim 

verileri ile desteklenirken hafta boyunca artan global risk iştahı, dolardaki değer kaybı ve 

merkez bankası teşvik beklentileri ile haftayı %3.49 primli olarak $6.947 seviyesinden kapattı. 

 

 
 

Yeni hafta hisse senedi piyasalarının ABD başkan adayı Joe Biden'ın seçimi kazanmasının daha 

fazla canlandırma önlemi ve daha az düzenleyici reform beklentilerini artırmasıyla yükselişi ile 

başladı.  
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Biden, salıncak eyaletlerden Pensilvanya'da kazanarak Cumartesi günü seçimlerde başkan 

olacak kadar oy aldı. Reuters’te yer alan bir habere göre Joe Biden, koronavirüs ile mücadele 

dahil olmak üzere başkanlık döneminde atacağı ilk adımların hazırlığını yaparken, ABD 

Başkanı Donald Trump seçim sonuçlarını tartışmaya açmak amacıyla mitingler düzenleyecek. 

 

Diğer yandan Pfizer tarafından geliştirilen korona virüs aşısının ve BioNTech'in geniş örneklem 

grubunda enfeksiyonların%90'ından fazlasını önlediği duyurulmasıyla hisse piyasalarında hızlı 

yükseliş izlendi. Açıklamada aşı çalışmalarının 2021 yılının ortalarında başlanılacağı 

belirtilirken, aşı haberiyle birlikte özellikle küçük hacimli işletmeler, seyahat ve havayolları 

sektörleri ve sinema salonları gibi karantinalardan ve ekonomik aktivitelerin yavaşlamasından 

büyük zarar gören hisseler yükseldi. 

 

ABD tarafında teknoloji ağırlıklı Nasdaq aşı haberinden diğer endeksler kadar yararlanamazken 

Dow Jones ve S&P500 endeksleri sırasıyla %2.9 ve %1.2 yükseldi, Nasdaq ise seans sonuna 

doğru artan satış baskısıyla %1.5 ekside kapanış yaptı. Gün içerisinde tüm zamanların rekorunu 

kıran Dow Jones ve S&P500 endeksleri seansın son saatinde izlenen düşüşün etkisiyle kapanış 

bazında rekor kıramadı. 

 

ABD seçim sonuçlarını yarattığı pozitif havayla güne başlayan Avrupa endeksleri aşı 

gelişmesiyle daha da fazla moral buldu. Avrupa endeksleri günü %4.67-%8.57 aralığında primli 

kapattı. 

 

Ekonomik veri tarafında açıklanan verilerde %9.2 artması beklenen Çin ihracatı %11.4 artarken 

%8.6 artması beklenen ithalat %4.7 artış gösterdi. 

 

Asya borsalarında ise yatırımcıların küresel ekonomik toparlanmaya güvenini artıran 

koronavirüs aşısının geliştirilmesindeki ilerlemeyi memnuniyetle karşılamalarına rağmen 

karışık seyretti. Avustralya'nın S&P/ASX 200 Endeksi %0.66, Güney Kore KOSPI endeksi 

%0.23, Hang Seng endeksi %1.1 primli, CSI300 endeksi %0.55,  Şanghay Bileşik endeksi 

%0.40 ile negatif kapandı. 

 

Dolar endeksi dün gördüğü 10 haftanın dip seviyesi olan 92.130'a kadar geriledikten sonra 

bugün 92.930 seviyesinde %0.22 primli seyrediyor. Euro 1.1787 seviyesinde %0.22 negatif, 

sterlin ise 1.3261 seviyelerinde %0.74 primli. 

 

Aşı haberleri dünya genelinde hisse senetlerinde yeniden iyimserlik uyandırdı ancak petrol 

fiyatları, beş ayın en büyük günlük artışını kaydettikten sonra bugün de primli. Brent petrol 

dünkü %7.48 primin ardından %1.11 primli olarak $42.87; Amerikan petrolü ise dünkü %8.48 

primin ardından %0.89 primli olarak $40.65 seviyesinde. 

 

Altın fiyatları önceki seansta %4.59 gerilemesinin ardından bugün ABD'nin koronavirüs 

salgınının yarattığı tahribatı hafifletmek için daha fazla canlandırma önlemi alacağına dair 

umutların, altının enflasyona karşı koruyucu cazibesini güçlendirmesiyle %0.75 artışla $1.875 

seviyesine yükseldi. 

 

LME bakır ise yeni haftaya $6.968 seviyesinden başlarken, günün ilk saatlerinde dolardaki 

kayıp ve güçlü seyreden risk iştahı ile Haziran 2018’den bu yana en yüksek seviyesi olan 

$7.054 seviyesine kadar yükseldi. İlerleyen saatlerde ise olumlu aşı gelişmelerine rağmen 

yükselen vaka sayıları ve yeniden canlanma ve ekonomik iyileşme ile ilgili endişeler ile 

gerileyerek $6.938 seviyesinden %0.13 kayıpla kapanış gerçekleştiren LME bakır %0.50 

kayıpla $6.903 seviyesinden işlem görüyor. 
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Bu hafta takip edilecek önemli veriler ise aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: 

 

Tarih Saat Gösterge Dönem 

12.Kas 1000 Almanya TÜFE nihai Ekim 

12.Kas 1300 Euro Bölgesi sanayi üretimi Eylül 

12.Kas 1630 ABD TÜFE Ekim 

12.Kas 1630 ABD çekirdek TÜFE Ekim 

12.Kas 1630 ABD işsizlik maaş başvuruları 02.Kas 

13.Kas 1300 Euro bölgesi GSYH Q3 

13.Kas 1630 ABD ÜFE Ekim  

13.Kas 1630 ABD çekirdek ÜFE Ekim 

13.Kas 1800 ABD Mich tüketici güveni  Kasım 

 

 HABERLER 

 

 10.11.2020 tarihli Reuters verilerine göre, koronavirüs salgınındaki toplam küresel vaka sayısı 

50.738.183 olurken, ölümlü vaka sayısı 1.260.738. 

 

 Cochilco, Codelco'nun üretimi Eylül ayında önceki yılın aynı dönemine göre %9.6 artırarak 

159.200 tona çıkardığını bildirdi. Şirket, koronavirüs kısıtlamalarına rağmen, Ocak ve Eylül 

ayları arasında üretimi %2.9 artırdı. 

 

 BHP'ye ait olan Escondida madeninde ise üretimin %6 düşüşle 94.100 ton olarak gerçekleştiği, 

ancak 9 aylık dönemdeki üretimin önceki yılın aynı dönemine göre % 2.4 arttığı açıklandı. 

 

 Glencore ve Anglo American ortaklığındaki Collahuasi madeninde ise, Eylül ayında yıllık %9.4 

artışla 53.400 ton üretim gerçekleşirken, 9 aylık süreçteki üretim için %23.2 artış bildirdi. 

 

 Şili’de ise, Eylül ayındaki toplam üretim %0.8 düşüşle 479.900 ton olarak gerçekleşti, Ocak ve 

Eylül dönemindeki üretim ise %0.4 artışla 4.26 milyon tona yükseldi. 

 

 Minem verilerine göre Peru, Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %15.7 düşüşle 

171.789 ton bakır üretti. 9 aylık üretim ise önceki yılın aynı dönemine göre %16.6 azalarak 1.51 

milyon ton olarak gerçekleşti. 

 

 Gümrük Genel İdaresi verilerine göre Çin’de işlenmemiş bakır ve bakır ürünleri ithalatının 

önceki aya kıyasla Ekim ayında 618.108 ton olarak gerçekleştiği bildirilirken, 10 aylık ithalat 

önceki yılın aynı dönemine göre %41.4 artarak 5.61 milyon ton olarak gerçekleşti. 

 

 Resmi gümrük verilerine göre, 2020'nin ilk dokuz ayında Rusya'nın bakır ihracatı önceki yılın 

aynı dönemine göre %0.53 artışla 510.200 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. 


