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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 

23.11.2020 7.215,50 6.061,92 5.387,52 7.233,50 7.090,50 1,76% 6.169,00 16,96% 614,23 616,90 

24.11.2020 7.302,00 6.152,16 5.480,34 7.314,00 7.090,50 2,98% 6.169,00 18,37% 623,38 626,06 

25.11.2020 7.238,50 6.085,33 5.422,50 7.257,50 7.090,50 2,09% 6.169,00 17,34% 616,63 619,30 

26.11.2020 7.356,50 6.184,01 5.511,31 7.370,50 7.090,50 3,75% 6.169,00 19,25% 626,44 629,12 

27.11.2020 7.462,00 6.257,44 5.598,32 7.476,50 7.090,50 5,24% 6.169,00 20,96% 633,82 636,49 

HAFTA 

ORTALAMA 7.314,90 6.148,17 5.480,00 7.330,40     622,90 625,57 

 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) 

23.11.2020 3,2595 1.863,80 1.840,20 23,905 156.075 7,88% 81.592 96.766 334.433 

24.11.2020 3,3000 1.818,10 1.799,60 23,155 154.825 7,02% 81.592 96.766 333.183 

25.11.2020 3,3120 1.808,55 1.810,20 23,410 153.175 5,88% 81.592 96.766 331.533 

26.11.2020 - 1.814,85 1.807,40 23,360 152.025 5,08% - 92.912 - 

27.11.2020 3,3995 1.808,05 1.779,30 23,135 150.775 4,22% 81.592 92.912 325.279 

HAFTA 

ORTALAMA 3,3178 1.822,67 1.807,34 23,393 153.375  81.592 95.224 331.107 

 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) 

23.11.2020 18.820,00 1.990,00 2.756,00 1.969,50 16.017,00 1.644,00 6.246 

24.11.2020 18.681,00 2.006,00 2.745,00 1.964,50 16.007,00 1.640,00 6.338 

25.11.2020 18.790,00 2.030,00 2.727,50 1.967,00 15.975,00 1.640,00 6.270 

26.11.2020 18.825,00 2.031,50 2.754,50 1.961,50 16.055,00 1.641,00 6.369 

27.11.2020 19.120,00 2.053,00 2.760,00 1.975,00 16.373,00 1.646,00 6.442 

HAFTA 

ORTALAMA 18.847,20 2.022,10 2.748,60 1.967,50 16.085,40 1.642,20 6.333,00 

 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 

23.11.2020 7,5785 7,5922 8,9950 9,0112 7,7751 7,7944 9,2259 9,2520 10,362 10,391 

24.11.2020 7,7593 7,7733 9,2197 9,2363 7,8697 7,8972 9,3224 9,3582 10,497 10,536 

25.11.2020 7,9170 7,9313 9,3956 9,4125 7,9138 7,9428 9,4214 9,4591 10,579 10,621 

26.11.2020 7,9415 7,9558 9,4499 9,4669 7,9075 7,9334 9,4305 9,4630 10,569 10,607 

27.11.2020 7,8945 7,9088 9,4067 9,4237 7,7641 7,7907 9,2595 9,2943 10,378 10,417 

HAFTA 

ORTALAMA 7,8182 7,8323 9,2934 9,3101 7,8460 7,8717 9,3319 9,3653 10,477 10,514 

     ER-BAKIR HAFTALIK 
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 DEĞERLENDİRMELER & BEKLENTİLER 

 

Global endeksler geride bıraktığımız haftaya ekonomik tecrit uygulamalarına yönelik endişeler 

ve ABD canlandırma adımına yönelik belirsizliklere rağmen koronavirüs aşısına dair artan 

umutlarla pozitif başladı.  

 

Salgın bütün hızıyla ABD’de artmaya devam ederken Şükran günü için alınan önlemler de 

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 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.  

 

Ayrıca 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. Söz konusu gelişme ABD'deki siyasi belirsizliği azaltırken, endeksleri pozitif yönde 

destekleyen unsurlardan biri oldu. 

 

Piyasalar ayrıca eski FED Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanlığı'na aday gösterilmesi 

yönündeki planı da olumlu fiyatladı. Yellen geçtiğimiz günlerde Kongre'nin işsizlikle mücadele 

etmek ve küçük işletmeleri ayakta tutmak için daha fazla harcama yapmaması durumunda 

toparlanmanın düzensiz ve yetersiz olacağını söylemişti. Bu nedenle daha fazla ekonomik teşvik 

için beklenti güçlenirken, savunma sanayi, hava yolları ve enerji gibi salgın tarafından en çok 

etkilenen varlıklar değer kazancında öne çıktı. 

 

Ancak hafta ortasına doğru zayıf ekonomik veriler ve yükselen koronavirüs vakalarını 

frenlemeye yönelik kısıtlamalar küresel anlamda ekonomik toparlanmayı yavaşlatmakla tehdit 

ederken, riskli varlıklarının görünümüne ilişkin iyimserliği sarstı. 

 

Perşembe günü ABD piyasaları Şükran Günü tatili sebebiyle kapalı olurken, Cuma günü de 

yarım gün ve aşı iyimserliği ile alıcılı işlem gördü. Haftalık bazda ise ABD endeksleri Dow 

Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %2.21,%2.27 ve %2.96 primli kapanışlar 

gerçekleştirdiler. 

 

Ekonomik veri tarafında açıklanan PMI verilerinde Almanya beklentinin üstünde 57.9, Fransa 

beklentinin altında 49.1 İngiltere beklentinin üstünde 55.2 açıklarken Avrupa geneli beklentinin 

altında 45.1 olarak açıklandı. 

 

ABD, PMI verisi ise beklentinin üstünde 56.7 olarak gerçekleşti.Tüketici güveni beklentinin 

altında 96.1 olarak açıklanırken, Mortgage başvuruları %3.9 arttı, işsizlik başvuruları ise 778 

bin olarak açıklandı. Ekim ayı öncü toptan satış verileri ise beklentinin üstünde %0.9, dayanıklı 

tüketim malları ise yine beklentinin üstünde %1.3 artış olarak açıklandı. GSYH verisi ise 

beklentiye paralel olarak %33.1 olarak açıklandı, kişisel gelir verisinde beklentiden fazla %0.7 

düşüş kaydedilirken kişisel harcamalarda beklentinin hafif üstünde %0.5 artış kaydedildi. 
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Michigan Üniversitesi anketi beklentinin altında 76.9 olarak açıklanırken yeni ev satışları 

beklentinin üstünde 999 bin olarak açıklandı. 

 

Dolar endeksi aşı haberleri ve Biden yönetiminin başa sorunsuz geçeceği umutlarıyla risk 

iştahının artmasının ardından yatırımcıların diğer varlıklara yönelmesiyle haftalık bazda %0.65 

değer kaybetti.  

 

Euro haftalık olarak %0.92 kazanırken, sterlindeki kazanç %0.24 olarak gerçekleşti. 

 

Petrol fiyatları, son işlem gününde artan vaka sayılarının endişeleri ile düşse de, ABD ham 

petrol stoklarındaki sürpriz düşüşün koronavirüs aşısının yarattığı iyimserlik havasını 

güçlendirmesiyle artışını sürdürdü. Haftalık bazda brent petrol %7.16, Amerikan ham petrolü 

ise %8.02 değer kazandı. 

 

Altın fiyatları artan risk iştahına paralel olarak haftalık bazda %4.40 değer kaybetti. 

 

LME bakır ise geçtiğimiz haftaya $7.273 seviyesinden başlangıç yapmasının ardından Pazartesi 

günü dolardaki güçlenme ile %0.72 değer kaybetti. Ardından aşı gelişmelerindeki olumlu haber 

akışı, Çin’de azalan stoklar ve talepte artış beklentisi ve dolardaki değer kaybının desteği 

haftayı %3.37 primle $7.505 seviyesinden sonlandırdı. 

 

 

 
 

 

Yeni hafta, global endekslerin önümüzdeki yıl aşı kaynaklı bir ekonomik toparlanma ve gevşek 

para politikasının süreceği beklentileriyle bu ay rekorlar kırdıktan sonra ayın son gününde 

soluklanması ile başladı. ABD’de endeksler günü Dow Jones, S&P500 ve Nasdaq sırasıyla 

%0.9,%0.46 ve %0.06 olmak üzere değer kayıplarıyla günü sonlandırırken, Avrupa tarafında da 

%0.33-%1.59 aralığında kayıplar görüldü. 

 



 

      

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 

Haftanın ilk işlem gününde Biden ve geçiş ekibi, gelecek yönetimin en üst düzey ekonomi 

görevleri için birkaç aday ve atama duyurdu. Geçiş ekibi, CNBC’nin Fed Eski Başkanı Janet 

Yellen’in Biden’ın Hazine sekreteri adayı olacağı şeklindeki önceki raporunu doğruladı.  

 

ABD Federal Rezervi haftanın ilk işlem gününde önemli açıklamalarda bulundu, küresel 

sistemde bankaların kısa vadeli borçlanma için bir ölçüt olarak kullandığı LIBOR faiz oranı 

aşamalı olarak kaldırılacak ve Haziran 2023'te değiştirilecek. İngiltereli yetkililerle birlikte 

yapılan duyuruda FED, bankaların 2021'in sonuna kadar LIBOR kullanarak sözleşme yazmayı 

bırakması gerektiğinin altını çizdi LIBOR kullanan sözleşmelerin ise 30 Haziran 2023'e kadar 

tamamlanması gerektiği paylaşıldı. 

 

Brexit sonrası ticaret antlaşması görüşmelerini devam ettiren İngiltere ve AB piyasalar 

tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Anlaşmasız ayrılık için belirlenen tarihe birkaç hafta 

kalmasına rağmen elle tutulur bir gelişme mevcut değil. İngiltere dışişleri bakanına göre başlıca 

anlaşmazlık noktaları balıkçılık ve rekabet politikası üzerinde. 

 

Diğer yandan ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc, geliştirmiş olduğu koronavirüs aşısının son 

denemelerinde %94.1 etkili olduğunu açıklamasının ardından acil durum kullanım iznini almak 

için dün ABD ve Avrupa'daki ilaç düzenleme kurumlarına başvurduğunu belirtti. 

 

Ekonomik veri tarafında Çin'de resmi PMI Kasım'da beklentileri aşarak 52.1'e yükselirken ve 

Çin Merkez Bankası yeni ucuz kredi imkanıyla piyasaları şaşırttı.  

 

ABD’de Kasım ayı MNI Chicago PMI verisi bir önceki verinin ve 59 olan beklentinin altında 

58.2 olarak açıklanırken, Dallas Fed imalat endeksi de beklentilerin ve bir önceki verinin 

oldukça altında 12 olarak duyuruldu. Ekim ayı bekleyen konut satışları %1’lik büyüme 

beklentisine karşın %1.1 daraldı.  

 

Almanya Kasım ayı öncü enflasyon öncü verisi -%0.7 beklentisine karşın -%0.8 açıklandı. 

 

Asya borsaları, rekor seviyelere çıktığı Kasım ayının son gününde kâr realizasyonuyla 

geriledikten sonra yeni ayın ilk gününe koronavirüs aşısıyla küresel ekonominin toparlanacağı 

beklentisiyle yükselişle başladı. 

 

Avustralya'nın S&P/ASX 200 Endeksi %1.08, Güney Kore KOSPI endeksi %1.66, Hang Seng 

endeksi %0.86, Şanghay Bileşik endeksi %1.77, CSI300 endeksi ise %2.15 primli kapandı. 

 

Dolar, yatırımcıların Fed’in ekonomiye daha fazla destek sağlayacağı beklentisiyle ayın 

sonunda kaydettiği artışın bir kısmını geri verdi. Dolar endeksi dün yatay artı kapanış 

gerçekleştirmesinin ardından bu sabah dünkü kazancını geri vererek %0.13 kayıpla 91.753 

seviyesinde. 

 

Aşı yaygınlaşarak salgının gidişatını değiştirmeden önce Fed'in kış aylarında ekonomiyi 

desteklemek için harekete geçebileceği görüşlerinin ardından artan koronavirüs vakaları bile 

doları desteklemede yetersiz kaldı. Fed para politikası toplantısı 15-16 Aralık'ta düzenlenecek 

ancak Fed Başkanı Jerome Powell Kongre'nin öncesinde bugün ve yarın konuşacak, Powell'ın 

açıklamaları piyasalar tarafından yakından takip edilecek.  

 

Euro dünkü %0.28 kayıplı kapanışının ardından %0.32 primli olarak 1.1966 seviyesinde. Sterlin 

işlemcilerin Brexit ticaret anlaşmasına yılsonundan önce varılabileceği umutlarıyla hafif 

yükseldi. Dün yatay artı kapanış gerçekleştiren sterlin bugün %0.19 primle 1.3346 seviyesinde. 
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Petrol talebi koronavirüs salgınından olumsuz etkilenmeye devam ederken, petrol fiyatları 

başlıca petrol üreticilerinin üretim kesintilerini artırabilecek 2021 üretim politikası 

görüşmelerini ertelemesiyle artan arza dair endişeleriyle geriledi. Brent ham petrolünün en 

yakın vadeli varil fiyatı dün %1.22 düşmesinin ardından $47.88 seviyesinde yatay. ABD hafif 

ham petrolü dün %0.42 geriledikten sonra bugün %0.11 düşüşle $45.29 seviyesinden işlem 

görüyor. 

 

Altın fiyatları, olumlu aşı gelişmelerine rağmen artan koronavirüs vakalarının yatırımcıları 

altına yöneltmesiyle beş ayın en düşük seviyesinden toparlandı. Altının spot piyasadaki ons 

fiyatı dün %0.62 değer kaybederken bu sabah %1.16 primle $1.797 seviyesinde. 

 

LME bakır ise yeni haftaya $7.520 seviyesinden başlarken, Çin PMI verilerinin desteği ile dün 

$7.708,50 ile Mart 2013’ten bu yana en yüksek seviyesini test etti. LME bakır dün günü %0.81 

primle $7.566 seviyesinden sonlandırırken bu sabah da %1.44 primli olarak $7.675 

seviyesinden işlem görüyor. 

 

Bu hafta takip edilecek önemli veriler ise aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: 

 

Tarih Saat Gösterge Dönem 
01.Ara 1745 ABD Markit imalat PMI nihai Kasım 
01.Ara 1800 ABD ISM imalat endeksi Kasım 
02.Ara 1000 Almanya perakende satışlar Ekim 
02.Ara 1000 İngiltere işsizlik Ekim 
02.Ara 1615 ABD ADP özel sektör istihdamı  Kasım 
03.Ara 1155 Almanya hizmetler PMI, nihai Kasım 
03.Ara 1200 Euro bölgesi hizmetler PMI, 

nihai 

Kasım 
03.Ara 1300 Euro bölgesi perakende satışlar Ekim 
03.Ara 1630 ABD işsizlik maaş başvuruları  23.Kas 
03.Ara 1745 ABD Markit hizmetler PMI, 

nihai 

Kasım 
03.Ara 1800 ABD ISM hizmetler endeksi Kasım 
04.Ara 1000 Almanya sanayi siparişleri Ekim 
04.Ara 1630 ABD tarımdışı istihdam  Kasım 
04.Ara 1630 ABD işsizlik Kasım 
04.Ara 1630 ABD ortalama saatlik ücretler  Kasım 
04.Ara 1630 ABD dış ticaret Ekim 
04.Ara 1800 ABD fabrika siparişleri Ekim 

 
 

 HABERLER 

 

 01.12.2020 tarihli Reuters verilerine göre, koronavirüs salgınındaki toplam küresel vaka sayısı 

63.064.754 olurken, ölümlü vaka sayısı 1.466.811. 

 

 Uluslararası Bakır Çalışma Grubu verilerine göre, geçici maden kapanmalarına ve düşük üretim 

seviyelerine neden olan COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle Nisan ve Mayıs aylarında düşüş 

gösteren global bakır madeni üretimi Mayıs ayı sonunda toparlansa da yılın ilk 8 aylık üretimi 

önceki yılın aynı dönemine göre %0.8 oranında azaldı. 

 

 Genel Gümrük İdaresi verilerine göre Ekim ayında Çin’in katod bakır ithalatı önceki yılın aynı 

dönemine göre %21.88 artarak 421.733 ton, konsantre bakır ithalatı ise %11.72 azalarak 

1.690.000 ton, hurda bakır ithalatı ise %22.37 azalarak 67.146 ton olarak gerçekleşti. 

 

 Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre ülkenin Ekim ayında yıllık bazda 57.3 artış ile 61.008 

ton rafine bakır, %61 artış ile 56.945 ton katod bakır ihracatı gerçekleşti. 
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 Reuters verilerine göre Londra ve Şanghay borsalarındaki 2020 yılı başından itibaren bakır stok 

miktarları ve fiyat bilgilerini 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. 


