
 

      

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 

                
          

 

  

                                

 

 

 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 

16.11.2020 7.113,00 6.010,65 5.400,91 7.128,50 6.928,40 2,66% 6.169,00 15,30% 609,13 611,81 

17.11.2020 7.050,00 5.933,84 5.317,14 7.071,00 6.928,40 1,76% 6.169,00 14,28% 601,49 604,17 

18.11.2020 7.083,00 5.967,65 5.334,79 7.101,50 6.928,40 2,23% 6.169,00 14,82% 604,93 607,61 

19.11.2020 7.028,00 5.937,82 5.310,97 7.046,50 6.928,40 1,44% 6.169,00 13,92% 601,74 604,43 

20.11.2020 7.178,50 6.046,58 5.407,53 7.195,00 6.928,40 3,61% 6.169,00 16,36% 612,77 615,45 

HAFTA 

ORTALAMA 7.090,50 5.979,31 5.354,27 7.108,50     606,01 608,69 

 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) 

16.11.2020 3,2200 1.892,60 1.885,60 24,265 163.025 12,68% 82.504 117.949 363.478 

17.11.2020 3,1965 1.885,40 1.889,50 24,630 161.700 11,77% 82.504 117.949 362.153 

18.11.2020 3,1980 1.877,20 1.876,10 24,315 160.200 10,73% 82.203 117.949 360.352 

19.11.2020 3,2035 1.857,40 1.857,35 23,980 159.475 10,23% 81.891 96.766 338.132 

20.11.2020 3,2935 1.867,00 1.875,70 24,165 157.350 8,76% 81.592 96.766 335.708 

HAFTA 

ORTALAMA 3,2223 1.875,92 1.876,85 24,271 160.350  82.139 109.476 351.965 

 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) 

16.11.2020 18.750,00 1.882,50 2.653,00 1.933,00 16.030,00 1.608,00 6.196 

17.11.2020 18.915,00 1.900,50 2.663,50 1.944,50 15.703,00 1.628,00 6.119 

18.11.2020 19.075,00 1.919,50 2.732,50 1.978,00 15.745,00 1.653,00 6.154 

19.11.2020 18.720,00 1.951,00 2.721,00 1.983,00 15.690,00 1.644,00 6.122 

20.11.2020 18.890,00 1.987,00 2.787,00 1.984,00 15.870,00 1.644,00 6.232 

HAFTA 

ORTALAMA 18.870,00 1.928,10 2.711,40 1.964,50 15.807,60 1.635,40 6.164,60 

 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 

16.11.2020 7,6297 7,6435 9,0169 9,0332 7,6292 7,6577 9,0437 9,0805 10,088 10,129 

17.11.2020 7,6751 7,6889 9,0930 9,1094 7,7097 7,7362 9,1314 9,1658 10,176 10,212 

18.11.2020 7,7393 7,7533 9,1836 9,2002 7,7068 7,7344 9,1564 9,1923 10,230 10,270 

19.11.2020 7,7195 7,7334 9,1701 9,1866 7,6808 7,7120 9,0964 9,1349 10,163 10,208 

20.11.2020 7,6699 7,6837 9,0783 9,0947 7,5695 7,5968 8,9835 9,0189 10,033 10,072 

HAFTA 

ORTALAMA 7,6867 7,7006 9,1084 9,1248 7,6592 7,6874 9,0823 9,1185 10,138 10,178 
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 DEĞERLENDİRMELER & BEKLENTİLER 

 

Geride bıraktığımız hafta, endekslerin koronavirüs aşısının yarattığı iyimserliğin yanı sıra Çin 

ile Japonya'dan gelen güçlü ekonomik verilerin artan koronavirüs vakaları konusundaki 

endişelere baskın çıkarak yükselişi ile başladı. Japonya'nın beklentileri aşan ve rekor seviyedeki 

çeyreklik ekonomik büyümesi ve Çin'in Ekim'de beklentilerin üstünde gelen sanayi üretimi de 

piyasalardaki iyimser havaya katkıda bulundu.  

  

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. 

 

Diğer yandan önceki hafta paylaşılan aşı haberinin ardından, bir aşı haberi de Cambridge, 

Massachusetts merkezli Moderna tarafından yapıldı. Koronavirüs aşısının klinik 

araştırmalarının ön analizinde %94.5 oranında etkili olduğu şirket tarafından paylaşılırken, %90 

etkili olduğu düşünülen Pfizer-BionTech aşısının yaratıcısı Uğur Şahin ise hayatın önümüzdeki 

kış normale dönebileceğini söyledi. 

 

Pfizer ve BioNTech yaptığı diğer açıklamada ise, veri analizinin ardından şirketin BNT162b2 

adını verdiği aşısının koronavirüsü önlemede %95 oranında etkili olduğunu duyurdu.   

 

İkinci dalgayı kontrol altına almak amacıyla Ekim ayından itibaren Avrupa ülkelerinde alınan 

sert önlemlerin ve zorlu sosyal kısıtlamalarının, vaka sayıları üzerinde olumlu etkileri 

görülmeye başlandı.  Almanya başbakanı Merkel yaptığı açıklamada, kısıtlamaların vaka 

sayıları üzerinde yavaş bir şekilde istikrara kavuşmasını sağladığını belirtti. Yine de artan vaka 

sayılarına karşı ABD hükümetinin, Avrupa’daki meslektaşları gibi sert önlemler alıp 

almayacakları yatırımcıların aşı haberine rağmen piyasalara karşı tedbirli yaklaşımında rol 

oynadı. 

 

New York’ta yüz yüze eğitime ara verilirken, Kaliforniya eyaletinde koronavirüs vakalarının 

artışıyla mücadele etmek için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi de piyasaları etkileyen bir diğer 

unsur oldu.  

 

Hafta sonu Asya ülkelerinin imzaladığı Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığı (RCEP) ticari 

antlaşmasına ABD’nin de katılması gerekip gerekmediği Biden’a soruldu. Göreve gelmeyi 

bekleyen başkan, ABD’nin diğer demokrasilerle uyumlu olması gerektiğini ve bu sayede Çin ve 

başkalarının sonuçları dikte etmesi yerine oyununun kurallarını kendilerinin belirleyebileceğini 

söyledi. Çin ve ABD’nin dünya liderliği üzerine verdiği “savaş” kapsamında atılacak adımlar 

önümüzdeki günlerde önem kazanacak. 

 

Perşembe günü ise ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fed'in kullanmadığı acil durum 

fonlarını geri vermesini istedi. Talebi kabul etmeyen Fed, "acil durum imkanlarının ekonomiye 

dayanak olma niteliğinin sürmesi gerekiyor" açıklaması yaptı. 

 

Tüm bu gelişmeler ışığında ABD endeksleri Dow Jones ve S&P500 sırasıyla %0.73 ve 0.77% 

değer kaybederken Nasdaq endeksi %0.22 primli kapanış gerçekleştirdi. 
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Ekonomik veri tarafında ABD’de Ekim ayında manşette %0.5 artması beklenen perakende 

satışları %0.3 artış gösterirken Eylül verisi de %1.9'dan %1.6'ya revize edildi. Aylık bazda 

açıklanan sanayi üretim verisi ise beklentilerin hafif üzerinde %1.1 olarak açıklandı. Zayıf gelen 

bu veri, Washington yönetiminin yeni bir mali canlandırma paketini açıklamadığı ve tatil 

alışveriş sezonunun yaklaşmakta olduğu bir dönemde tüketici harcamalarının yavaşlamakta 

olduğunu gösterdi. 

 

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, koronavirüs vakalarındaki mevcut artışın büyük 

bir endişe kaynağı olduğunu belirterek; ekonominin hem mali, hem de parasal politika desteğine 

ihtiyaç duymaya devam ettiğini açıkladı.  

 

Haftalık MBA ev kredisi başvurularında %0.3 oranında daralma görülürken, konut başlangıçları 

piyasanın 1 milyon 460 bin beklentisinin üzerinde 1 milyon 530 bin olarak açıklandı. İşsizlik 

verileri beklenti olan 700 binin üstünde 742 bin, konut satışları beklentinin üstünde 6.85M,öncü 

indikatör endeksi beklentiye paralel %0.7 olarak açıklandı. 

 

Birleşik Krallık’ın TÜFE Ekim verisi piyasa tarafından %0.1 oranında gerilemesi beklenirken, 

%0 açıklandı, ÜFE verisi ise %0.1’lük beklentinin altında %0 olarak paylaşıldı.  

 

Dolar, koronavirüs aşısıyla ilgili ilerlemeler ve ABD seçimlerinden sonraki siyasi belirsizliğin 

azalması dolayısıyla hafta boyunca riskli para birimleri karşısında değer kaybetti. 

 

ABD'de koronavirüs vakalarının artmasıyla ve koronavirüs önlemlerinin geri getirilmesi ile 

oluşan güvenli liman talebi dolara destek olurken aşı gelişmeleri ve Fed'in para politikasında 

daha fazla gevşemeye gidebileceği spekülasyonları değer kaybı baskısı yarattı. Dolardaki hafta 

boyu süren gerileme ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Fed acil pandemi kredi 

programının bir kısmını sona erdirmesi için çağrı yaparak merkez bankasına güvenen 

yatırımcıları şaşırtıp riskli varlıkların yükselişini durdurmasıyla azaldı. Bu açıklama, ABD 

Senatosu'ndaki Cumhuriyetçilerle Demokrat liderlerin yeni bir koronavirüs canlandırma paketi 

üzerinde tekrar görüşmelere başlamak için uzlaşmalarından sonraki olumlu havayı bozdu. 

Ancak yine de dolar endeksi haftalık bazda %0.39 değer kaybı ile 92.392 seviyesinden kapanış 

gerçekleştirdi. 

 

Dolar karşısında euro %0.18 primli olarak 1.1832 seviyesinden haftayı sonlandırırken sterlin, 

İngiltere'nin Avrupa Birliği ile Brexit sonrası bir ticaret anlaşmasına gelecek haftanın başında 

varabileceği haberlerinin de desteği ile %0.78 primle 1.3282 seviyesinden haftayı sonlandırdı. 

 

Petrol fiyatları, aşı haberleri iyimserliği ile yükselirken haftalık bazda brent petrol %5.10, 

Amerikan petrolü %5.03 olmak üzere primli kapandı. American Petroleum Institute (API) 

açıkladığı verilere göre, ABD ham petrol stokları geçen hafta 1.7milyon beklentisine karşın, 4.2 

milyon varil artış gösterdi. Suudi Arabistan, petrol stoklarının azaltılması için diğer OPEC+ 

üyelerine çağrıda bulunarak, düşük petrol talebine karşı 2021'de daha sıkı bir petrol üretim 

politikası benimsemeyi ve petrol piyasasının ihtiyaçlarını karşılama konusunda esnek olmayı 

önerdi. Ayırca koalisyonun üretime yeniden başlama tarihini tartıştığı görüşmeler sırasında 

Birleşik Arap Emirlikleri’nin üretim hedeflerinin adil bir biçimde dağıtılmadığı gerekçesi ile 

OPEC+’dan ayrılma fikrini düşündüğü haberi de fiyatları baskıladı. 

 

Altın fiyatları, yatırımcıların aşı gelişmelerine önem vermesi ve altın destekli borsa yatırım 

fonlarından çıkması ile birlikte haftalık bazda %0.93 gerileyerek  $1.870 seviyesinden kapanış 

yaptı. 
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LME bakır ise haftanın ilk işlem gününde Çin ve Japonya verilerinin iyimserliğinin yanı sıra aşı 

gelişmelerinden de destek bularak $7.179 seviyesini test etmesinin ardından yatırımcıların kar 

realizasyonuna gitmesiyle geriledi. Ancak Çin'den güçlü talep beklentisi ve Joe Biden 

başkanlığında yenilenebilir enerjide kullanılan metal için ABD politikalarının destekleyiciliği 

ile Cuma günü sert yükselerek $7.294,50 seviyesinin test etmesinin ardından haftayı %3.73 

primle $7.261 seviyesinden kapattı. 

 

 
 

 

Salgın bütün hızıyla ABD’de artmaya devam ederken yaklaşan Şükran Günü için alınan 

önlemlerde artmaya başladı. Los Angeles’ta açık havada yemek yemek yasaklanırken Las 

Vegas’ta kumarhane, bar ve restoranlar için yarı yarıya olan doluluk sınırları %25’e düşürüldü.  

 

Diğer yandan hükümetin yürüttüğü aşı programından gelen açıklamaya göre, Pfizer’ın 

geliştirdiği aşılar en erken 11 Aralık tarihi ile önemli kişilere teslim edilmeye başlanabilecek. 

 

Bir diğer aşı haberi ise Astra Zeneca tarafından geldi. Buzdolabında saklanılabilen aşının virüsü 

engellemede %90 oranında başarılı olduğu söylendi. Detaylı bulgular ise daha sonra 

açıklanacak.  

 

Son zamanlarda paylaşılan başarılı aşı gelişmeleri, piyasalardaki risk iştahını artırdı ve 

yatırımcılar, salgın yayılmaya devam etse bile, kapanmaların ve seyahat kısıtlamalarının sona 

ermesinden yararlanabilecek varlıkları satın almaya başladılar. Yatırımcılar ayrıca, Kongre'nin 

virüsü yavaşlatmayı amaçlayan yeni kısıtlamaların ekonomik etkilerini ortadan kaldırmak için 

yeniden bir harcama tasarısı sunacağını tahmin etmeye başladılar. 

 

Bu gelişmeler ışığında ABD endeksleri haftanın ilk iş gününe Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq 

sırasıyla %1.12, %0.56 ve %0.22 olmak üzere primli kapanışlar gerçekleştirdi. 

 

Diğer yandan Avrupa’da Oxford Üniversitesi ve Astra Zeneca ortaklığı ile geliştirilen aşı 

dikkatleri üzerine çekerken, Fransa Noel öncesi mağazaların tekrar müşteriler ile 

buluşabileceğini söyledi. İngiltere’de ise kısıtlamalarda esneklikler duyurulması bekleniyor.  
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Ekonomik veri tarafında açıklanan PMI verilerinde; Almanya beklentinin üstünde 57.9, Fransa 

beklentinin altında 49.1, İngiltere beklentinin üstünde 55.2 olarak veri açıklarken, Avrupa 

genelinde beklentinin altında 45.1 olarak açıklandı. ABD, PMI verisi ise beklentinin üstünde 

56.7 olarak gerçekleşti. 

 

Asya borsaları, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat aday Joe Biden'ın Beyaz 

Saray'daki görevine geçiş prosedürlerine başlamasına izin çıkması, koronavirüs aşısındaki 

ilerlemeler ve süratli bir küresel ekonomik toparlanma ihtimali ile desteklenerek Avustralya'nın 

S&P/ASX 200 Endeksi %1.26, Güney Kore KOSPI endeksi %0.58,  Hang Seng endeksi %0.39 

primli; CSI300 endeksi %0.61,  Şanghay Bileşik endeksi ise %0.34 ile negatif olmak üzere 

kapanış gerçekleştirdi. 

 

ABD Genel Hizmetler Yönetimi Başkanı Emily Murphy, Biden'a yazdığı mektupta yeni 

başkanın görev devir teslim sürecine resmi olarak başlayabileceğini duyurdu. ABD Başkanı 

Donald Trump ise attığı tweet'te ekibine "ön protokollere göre ne yapılması gerekiyorsa 

yapmaları" konusunda çağrıda bulundu. Bu çağrı, Trump'ın haftalardır seçim sonuçlarına olan 

hukuki itirazlarından sonra koltuk değişimine yeşil ışık yaktığını gösterdi. 

 

Riske duyarlı para birimleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Biden yönetiminin başlangıcına 

olan geçişi kabul etmesi ve Biden'ın göreve geldikten sonra Yellen'ı Hazine Bakanı yapmayı 

planladığı yönündeki haberler nedeniyle değer kazandı. Biden'ın başkanlık kampanyasına 

destek olan Demokratlar, Yellen'ın Hazine Bakanı olması için aday gösterileceği yönünde 

tahminde bulundular. Yellen'ın önceki açıklamalarında ekonominin resesyondan çıkması için 

devlet harcamalarının arttırılması konusunda çağrı yapmış olmasından ötürü yatırımcılar bu 

habere sevindi.  

 

Dolar, IHS Markit'in ABD imalat ve hizmetler PMI verilerinin her ikisinin de en iyimser 

tahminleri bile aşmasından sonra güvenli liman para birimleri karşısında yükselirken dün günü 

%0.12 primli kapattı. Dolar endeksi bugün ise %0.23 kayıp ile 92.294 seviyesinde bulunuyor. 

Euro %0.22 primle 1.1866, sterlin ise %0.14 primle 1.3341 seviyesinden işlem görüyor. 

 

Brent ham petrolü, aşı konusundaki ilerleme haberlerinin petrol talebindeki toparlanmayı 

arttıracağı umudu ve Biden'ın başkanlık görevine geçişine onay çıkmasıyla Mart ayından beri 

olan en yüksek seviyesine çıktı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %0.93 artışla 

$46.49; ABD hafif ham petrolü %1.07 yükselerek $43.52 seviyesinde. 

 

Altın, COVID-19 aşısı konusundaki ilerlemeler ve ABD başkanlığını kazanan Biden'ın görevi 

devralmasına onay çıkması sonrası risk iştahının artması ve güvenli limanlara olan ilginin 

azalmasıyla geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün %1.85 geriledikten sonra bugün de 

%1.35 kayıpla $1.811 seviyesinden işlem görüyor. 

 

Dün yeni haftaya $7.273 seviyesinden başlangıç yapan LME bakır günü dolardaki güçlenmenin 

etkisi ile %0.72 değer kaybederek $7.209 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Bugün ise hem 

aşı gelişmelerindeki pozitif haber akışı, hem de beklenti üzerinde açıklanan PMI verileri ile 

artan risk iştahından destek bularak Haziran 2018’den bu yana en yüksek seviyesi olan $7.331 

seviyesini test eden LME bakır %1.50 primle $7.317 seviyesinden işlem görüyor. 
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Tarih Saat Gösterge Dönem 
24.Kas 1800 ABD tüketici güven endeksi Kasım 
25.Kas 1630 ABD kişisel gelirler  Ekim 
25.Kas 1630 ABD kişisel harcamalar  Ekim 
25.Kas 1630 ABD çekirdek PCE Ekim 
25.Kas 1630 ABD dayanıklı mal siparişleri Ekim 
25.Kas 1630 ABD GSYH  Q3 
25.Kas 1630 ABD çekirdek GSYH Q3 
25.Kas 1630 ABD işsizlik maaş başvuruları 16.Kas 
25.Kas 1800 ABD Mich. tüketici güven endeksi 

nihai 

Kasım 
25.Kas 1800 ABD yeni konut satışları Ekim 

 

 

 HABERLER 

 

 24.11.2020 tarihli Reuters verilerine göre, koronavirüs salgınındaki toplam küresel vaka sayısı 

59.093.585 olurken, ölümlü vaka sayısı 1.397.239. 

 

 Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre verilere göre, Çin Ekim ayında yıllık %5.4 artışla 

914.000 ton bakır katot üretti ve bu yılın ilk on ayında Çin'in bakır katot üretimi yıllık %6.1 

artışla 8.36 milyon ton olarak gerçekleşti. 

 

 Maden Bakanı Richard Musukwa yaptığı açıklamada, Zambiya'nın Ocak-Eylül dönemindeki 

bakır üretimi önceki yılın aynı dönemine göre %9.45 artış ile 646.111 ton olarak gerçekleşti. 

 

 Japonya Elektrik Tel ve Kablo Üreticileri Derneği, Japonya'nın bakır kablo satışları, Ekim 

ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %7.8 gerileme ile 56.000 ton olarak gerçekleşti. 

 

 Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG), son aylık bülteninde, küresel dünya rafine bakır 

piyasasının Ağustos ayında 52.000 ton üretim eksiği ile karşılaştığını belirtti. 

 

 Socgen, bakır fiyatlarının 2021 yılbaşında $6.200; 2021-Haziran sonunda ise $6.100 bandında 

olacağını öngördüklerini açıkladı. 

 

 Cochilco yaptığı açıklamada, Şili'nin bakır üretiminin 2020'de %0.6 artarak 5.82 milyon ton ve 

2021'de 5.99 milyon ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı. 

 

 Cohilco, aynı açıklamada 2021 yılı için bakır fiyatını 2.90 usd/lb olarak tahmin ettiklerini 

belirtti. Ağustos ayındaki 2021 yılı fiyat tahmini 2.85 usd/lb’idi. 
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