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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 

09.11.2020 7.034,00 5.913,91 5.340,93 7.045,00 6.797,70 3,48% 6.169,00 14,02% 599,44 602,11 

10.11.2020 6.865,50 5.813,29 5.181,12 6.882,00 6.797,70 1,00% 6.169,00 11,29% 589,63 592,33 

11.11.2020 6.912,50 5.870,99 5.226,05 6.934,00 6.797,70 1,69% 6.169,00 12,05% 595,43 598,13 

12.11.2020 6.904,00 5.851,84 5.253,39 6.921,50 6.797,70 1,56% 6.169,00 11,91% 593,30 595,99 

13.11.2020 6.926,00 5.861,54 5.260,92 6.943,50 6.797,70 1,89% 6.169,00 12,27% 594,23 596,92 

HAFTA 

ORTALAMA 6.928,40 5.862,31 5.252,48 6.945,20     594,41 597,10 

 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) 

09.11.2020 3,1515 1.957,45 1.867,30 25,105 171.125 18,28% 81.095 131.321 383.541 

10.11.2020 3,1505 1.874,90 1.878,70 24,195 169.575 17,21% 82.007 131.321 382.903 

11.11.2020 3,1290 1.876,20 1.860,95 24,210 167.825 16,00% 82.486 131.321 381.632 

12.11.2020 3,1430 1.868,00 1.874,85 24,215 166.200 14,88% 82.486 117.949 366.635 

13.11.2020 3,1755 1.878,20 1.890,90 24,245 165.200 14,19% 82.504 117.949 365.653 

HAFTA 

ORTALAMA 3,1499 1.890,95 1.874,54 24,394 167.985  82.116 125.972 376.073 

 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) 

09.11.2020 18.455,00 1.841,50 2.664,50 1.913,00 15.862,00 1.606,00 6.098 

10.11.2020 18.240,00 1.818,00 2.617,50 1.880,00 15.700,00 1.606,00 6.001 

11.11.2020 18.250,00 1.849,50 2.630,50 1.905,00 15.807,00 1.606,00 6.059 

12.11.2020 18.330,00 1.868,50 2.593,00 1.904,50 15.874,00 1.607,00 6.038 

13.11.2020 18.415,00 1.886,00 2.612,50 1.918,00 15.815,00 1.608,00 6.047 

HAFTA 

ORTALAMA 18.338,00 1.852,70 2.623,60 1.904,10 15.811,60 1.606,60 6.048,60 

 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 

09.11.2020 8,4613 8,4765 10,0270 10,0460 8,2576 8,2953 9,8158 9,8631 10,880 10,931 

10.11.2020 8,1778 8,1926 9,7173 9,7348 8,2350 8,2704 9,7305 9,7731 10,846 10,897 

11.11.2020 8,2358 8,2507 9,7278 9,7453 8,1167 8,1545 9,5826 9,6305 10,775 10,828 

12.11.2020 8,0477 8,0622 9,4921 9,5092 7,8349 7,8726 9,2193 9,2668 10,319 10,370 

13.11.2020 7,7896 7,8037 9,1861 9,2027 7,6135 7,6515 8,9954 9,0425 10,021 10,072 

HAFTA 

ORTALAMA 8,1424 8,1571 9,6301 9,6476 8,0115 8,0489 9,4687 9,5152 10,568 10,620 

     ER-BAKIR HAFTALIK 
      BAKIR BÜLTENİ 

 

 

46. HAFTA 
(09 - 13 Kasım) 

 

17 Kasım, Salı 
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 DEĞERLENDİRMELER & BEKLENTİLER 

 

Geride bıraktığımız hafta, hisse senedi piyasalarının Joe Biden'ın seçimi kazanmasıyla daha 

fazla canlandırma önlemi ve daha az düzenleyici reform beklentileriyle yükselişi ile başladı. 

Demokratların başkan adayının zaferi piyasalar tarafından büyük ölçüde önceki hafta 

fiyatlanmıştı. Piyasalar Biden'ın başkanlığının yanı sıra ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçilerin 

kontrolünü de fiyatlamış oldu. Biden'ın başkanlığındaki Beyaz Saray'ın daha az agresif ticaret 

politikaları güdeceği, para politikasının gevşek seyrini sürdüreceği tahmin ediliyor. 

 

Diğer yandan haftanın ilk işlem günü 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. 

 

İlerleyen günlerde ise salgın ve aşı hakkında olumlu gelişmelerin aksine mali destek paketi 

tarafında belirsizliğin piyasanın yükselişe yeteri kadar destek olamamasına sebep olduğu 

görüldü. Olumlu aşı haberi ile yön bulmaya çalışan ABD endeksleri, Perşembe günü FED 

başkanı Powell’ın konuşmasıyla değer kaybetti. Powell, koronavirüsün mevcut yayılma 

hızından dolayı aşı geliştirme konusundaki son olumlu haberlere rağmen ABD ekonomisinin 

zorlu bir kaç ay içinde olabileceğini ve aşıda sağlanan ilerlemenin sonuçlarını değerlendirmek 

için henüz erken olduğunu söyledi. İkinci mali destek paketinin önemini bir kez daha altını 

çizen Powell, kongreye seslendi, ancak seçim sonuçlarına dair net sonuçların belirsizliği ve 

bölünmüş hükümet yapısı piyasaların önümüzdeki günlerde takip edeceği önemli konulardan 

olmaya devam edecek.  

 

Bloomberg’in haberine göre ise ABD’de iktidarın el değiştirmesi süreci yaşanırken Beyaz Saray 

teşvik paketi görüşmelerinden çekildi ve mali teşvik paketinde görüşmeler durduruldu.  

 

Diğer yandan ABD, bu hafta salgın nedeniyle hastaneye yatışlarda günlük rekor bildirirken; 

Chicago, Detroit ve California da dahil olmak üzere bazı şehir ve eyaletleri kamu sağlık 

kısıtlamalarını tekrar getirmeye çağırdı. 

 

Göreve gelmeyi bekleyen başkanın ekibinden önemli bir isim ise, işletmelerin kapatılıp 

insanlara maaşlarını dört ila altı hafta boyunca ödemenin, salgınının kontrol altında 

tutulmasında ve bir aşı onaylanıp dağıtılıncaya kadar ekonominin yoluna girmesine yardımcı 

olabileceği yorumunda bulundu.  

 

Vaka sayılarında görülen artışlara karşın UBS ekonomistlerinin ülke için GSYİH tahminlerini 

artırması son işlem gününün olumlu haberlerinden biriydi. Daha önceden ABD'deki vaka 

sayılarının 2021'in sonunda sıfıra yaklaşacağını tahmin eden kurum, aşı haberlerinin ardından 

bu tahmini altı aya kadar iyileştirdi. 

 

Tüm bu haber akışı ile ABD endeksleri haftayı Dow Jones %4.08, S&P 500 %2.16 olmak üzere 

primli, Nasdaq endeksi ise %0.55 kayıpla kapattı. 
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Ayrıca ABD’de Kaliforniya, Texas’ın ardından bir milyon vaka sayısının görüldüğü ikinci 

eyalet oldu. Avrupa tarafında da vaka sayılarında artış bildirilirken, ikinci dalga için erken 

önlem alan ülkeler özelinde kontrol altında denilebilecek durumda iken Fransa’da hastane 

doluluk oranları kritik seviyelere ulaşmış durumda olduğu belirtildi. Hastanede tedavi görme 

imkânlarının azalmasıyla birlikte muhtemel olarak artacak ölüm oranları ise ekonomik 

yavaşlamanın artması anlamına geliyor. Almanya’da da yoğun bakım oranları yüksek olarak 

açıklansa da sağlık harcamalarına daha yüksek bütçe ayırması, kapasitenin daha yüksek olduğu 

anlamına geliyor. 

 

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

%8.6 artması beklenen ithalat %4.7 artış gösterdi. TÜFE verisi %2.1 düşerek beklenti olan %1.9 

düşüşü aşarken, ÜFE verisi ise %0.5 artarak beklentinin hafif altında kaldı. 

  

ABD’de Ekim ayında manşette %0.1 ve çekirdekte% 0.2 beklenen enflasyon her iki kalemde de 

%0 olarak gerçekleşti ve böylece yılık bazda enflasyon da manşette %1.4'ten %1.2'ye 

çekirdekte ise %1.7'den %1.6'ya geriledi. Haftalık bazda işsizlik başvuruları bir önceki verinin 

ve beklentilerin altında 709 bin olarak açıklanırken, devam eden başvuru sayısı ise 6 milyon 

786 bine kadar geriledi. Manşette %0.2 beklenen Ekim ayı ÜFE verisi tahminleri aşarak %0.3 

artarken çekirdekte ise beklentiye paralel %0.2 artış görüldü. Michigan Üniversitesinin 

paylaştığı güven endeksi ise 82’lik beklentinin altında 77 olarak açıklandı. 

  

Avrupa Bölgesinde Birleşik Krallık üçüncü çeyrek milli hasıla öncü verisi, beklentilere paralel 

ekonominin bir önceki çeyreğe kıyasla %15.8 büyüdüğünü gösterdi ancak yıllık bazda ise %9.6 

bir küçülme söz konusu.  3.çeyrek GSYİH verisi ise beklentilerin 10 baz puan altında %12.6 

olarak paylaşıldı. 

 

Almanya’da Ekim ayı enflasyon verisinde ise bir revizyonda bulunulmadı ve %0.1 oranında 

paylaşılırken, ZEW beklentileri ise tahmin edilenin altında 39 olarak açıklandı. 

 

Dolar endeksi haftalık bazda %0.57 değerlenirken euro dolar karşısında %0.34 kaybederken, 

sterlin %0.23 değer kazandı. 

 

Petrol fiyatları, artan koronavirüs vakalarının yakıt talebini düşürmesiyle dünyanın başlıca 

petrol üreticilerinin planlanan arz artışını erteleyeceğine dair beklentilerle ve aşı haberlerinin 

iyimserliği ile yükseliş gösterdi. Brent petrol haftalık bazda %8.44 artış gösterirken, Amerikan 

petrolü %8.05 yükseldi. 

 

Altın fiyatları ise haftalık bazda %3.25 değer kaybederek $1.888 seviyesinden kapanış yaptı. 

 

LME bakır ise yeni haftaya $6.968 seviyesinden başlarken, ilk işlem gününde dolardaki değer 

kaybı ve güçlü seyreden risk iştahı ile $7.054 seviyesine kadar yükseldi. Artan vaka sayıları ve 

ekonomilerdeki toparlanma endişeleri ile baskılansa da etkili bir koronavirüs aşısının 

piyasalardaki iyimserliği desteklemesi ile haftayı %0.76 primli olarak $7.000 seviyesinden 

kapattı. 
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Geçtiğimiz hafta paylaşılan aşı haberinin ardından, bir aşı haberi de dün Moderna tarafından 

yapıldı. Cambridge, Massachusetts merkezli Moderna, Pfizer'dan sonra salgınla mücadelede aşı 

denemelerinde gelecek vaat eden sonuç açıklayan ikinci şirket olurken, açıklamanın ardından 

hisseleri %9.6 yükseldi. Şirket tarafından koronavirüs aşısının klinik araştırmalarının ön 

analizinde %94.5 oranında etkili olduğu paylaşılırken, %90 etkili olduğu düşünülen Pfizer-

BionTech aşısının yaratıcısı Uğur Şahin ise hayatın önümüzdeki kış normale dönebileceğini 

söyledi. 

 

Trump’ın Cuma günü New York eyaletini ele alan sözleri ise bir o kadar yankı uyandırdı. ABD 

hükümetinin, aşının bulunduğu ve dağıtıma hazır olduğu bir senaryoda New York eyaletiyle 

paylaşmayacağını duyurdu.  

 

Öte yandan hafta sonu başkan Trump’ın yaptığı çelişkili açıklamalar ise dikkat çekti. Başkan 

seçilen Joe Biden'in seçimi kazandığını ilk kez kamuoyuna duyuran Trump, kısa süre geçmeden 

attığı tweette ise sonuçları kabul etmediğini ve kazanacaklarını yineledi.  

 

Başkan Trump yönetiminin “Önce Amerika” politikasının Biden ve ekibi tarafından hangi 

ölçekte devam ettirileceği belirsizliğini korurken, hafta sonunda, Çin ve diğer 14 Asya-Pasifik 

ülkeleri dünyanın en büyük ticaret antlaşması olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığını 

imzaladı. 

 

Aşı haberinin piyasa tarafından öne çıkardığı seansta ise Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq 

endeksleri günü sırasıyla %1.6 ,%1.2 ve %0.8 oranında primlerle tamamladı. Avrupa 

endekslerinde de benzer bir tablo görülürken başlıca endeksler %0.47-%2.60 aralığında primli 

kapanış gerçekleştirdi. 

 

Ekonomik veri tarafında Çin’de açıklanan sanayi üretimi geçen ay yıllık bazda %6.3 

beklentisinin üzerinde %6.9 artış gösterirken, perakende satışlar Ekim ayında %4.3 artış 

gösterdi. 

 

Japonya’nın paylaştığı üçüncü çeyrek GSYİH öncü verisi ise %4.4’lük piyasa beklentisinin 

üzerinde %5 açıklandı. 
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Asya borsalarında ise bu sabah karışık seyir hakim olurken, Avustralya'nın S&P/ASX 200 

Endeksi %0.21, Hang Seng endeksi %0.13 primli, CSI300 endeksi %0.23,  Şanghay Bileşik 

endeksi %0.21, Güney Kore KOSPI endeksi ise %0.15  ile negatif kapanışlar gerçekleştirdi. 

 

Dolar endeksi, ABD'nin bazı eyaletlerinde koronavirüs önlemlerinin geri getirilmesinin ve 

Başkan seçilen Joe Biden'ın ofise sorunsuz geçip geçmeyeceğine ilişkin endişelerin artması ile 

koronavirüs aşısına dair oluşan iyimserliğe rağmen %0.12 değer kaybetmesinin ardından bugün 

de %0.29 kayıpla 92.360 seviyesinde. Euro dünkü %0.18 primin ardından 1.1874 seviyesinde 

%0.18 primli. Sterlin ise, dün hafif primli kapandıktan sonra İngiltere'nin Avrupa Birliği ile 

Brexit sonrası bir ticaret anlaşmasına gelecek haftanın başında varabileceği haberlerinin 

ardından %0.47 primle 1.3253 seviyesinde. 

 

Petrol fiyatları, gelecek vaat eden koronavirüs aşı haberleri iyimserliği desteklerken OPEC ve 

müttefiklerinin en az 3 ay için petrol üretim kesintilerini artıracağı beklentileriyle ilk işlem 

saatlerinde hafif yükseldikten sonra kayıpla işlem görüyor. Brent ham petrolünün en yakın 

vadeli varil fiyatı %0.50 kayıpla $43.59; ABD hafif ham petrolü %0.51 kayıpla $41.11 

seviyesinde. 

 

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dünkü yatay kapanışının ardından $1.889 seviyesinde yatay 

işlem görüyor. 

 

LME bakır ise hem olumlu aşı gelişmeleri hem de pozitif Çin verilerinin desteği ile dün Haziran 

2018’den bu yana en yüksek seviyesi olan $7.179 seviyesini test etmesinin ardından günü 

%1.36 primle $7.095 seviyesinden sonlandırdı. LME bakır bugün $7.029 seviyesinde %0.96 

kayıpla işlem görüyor. 

 

Bu hafta takip edilecek önemli veriler ise aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: 

 

Tarih Saat Gösterge Dönem 

18.Kas 1300 Euro bölgesi TÜFE nihai Ekim 

18.Kas 1630 ABD yeni konut inşaatları Ekim 

18.Kas 1630 ABD inşaat ruhsatları Ekim 

19.Kas 1630 ABD işsizlik maaş 

başvuruları 

09.Kas 

19.Kas 1630 ABD Philadelphia Fed 

endeksi 

Kasım 

19.Kas 1800 ABD ikinci el konut satışları Ekim 

 

 

 HABERLER 

 

 17.11.2020 tarihli Reuters verilerine göre, koronavirüs salgınındaki toplam küresel vaka sayısı 

54.786.137 olurken, ölümlü vaka sayısı 1.321.665. 

 

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

izabe tesislerindeki bakır katot üretiminin, iki büyük tesisteki bakım nedeniyle Ekim ayında 

önceki yılın aynı dönemine göre %5.4 düştüğünü açıkladı. 

 

 American Metal Market verilerine göre Çin, Ocak-Ekim aylarında önceki yılın aynı dönemine 

göre %41.4 artış ile5.6 milyon ton işlenmemiş bakır ve bakır ürünü ithal ederken, işlenmemiş 

bakır ithalatı Ekim ayında 618.108 ton olarak gerçekleşti. 
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 İstatistik komitesi verilerine göre Kazakistan’ın rafine bakır üretimi Ekim ayında 39.695 ton 

olarak gerçekleşirken, 10 aylık toplam üretim önceki yılın aynı dönemine göre %4.8 artış ile 

407.942 ton olarak gerçekleşti. 

 

 2020 yılbaşından bu yana LME stok ve fiyat değişimlerini içeren grafik aşağıda bilgilerinize 

sunulmuştur: 

 

 
 

 

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. 


