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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 

30.11.2020 7.674,50 6.408,23 5.758,61 7.681,00 7.314,90 4,92% 6.169,00 24,40% 648,87 651,52 

01.12.2020 7.644,00 6.387,57 5.734,00 7.649,00 7.314,90 4,50% 6.169,00 23,91% 646,75 649,41 

02.12.2020 7.616,50 6.315,51 5.714,66 7.623,00 7.314,90 4,12% 6.169,00 23,46% 639,56 642,20 

03.12.2020 7.679,00 6.317,05 5.708,44 7.682,00 7.314,90 4,98% 6.169,00 24,48% 639,73 642,35 

04.12.2020 7.741,50 6.366,37 5.750,20 7.748,50 7.314,90 5,83% 6.169,00 25,49% 644,56 647,17 

HAFTA 

ORTALAMA 7.671,10 6.358,94 5.733,18 7.676,70     643,89 646,53 

 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) 

30.11.2020 3,4205 1.771,95 1.762,55 22,150 149.800 3,54% 81.592 92.912 324.304 

01.12.2020 3,4680 1.796,20 1.810,75 23,535 149.925 3,63% 81.191 92.912 324.028 

02.12.2020 3,4750 1.832,95 1.822,60 23,980 149.675 3,46% 80.725 92.912 323.312 

03.12.2020 3,4790 1.834,80 1.832,35 24,170 149.325 3,21% 80.725 97.783 327.833 

04.12.2020 3,5140 1.839,30 1.843,00 24,225 149.675 3,46% 80.474 97.783 327.932 

HAFTA 

ORTALAMA 3,4713 1.815,04 1.814,25 23,612 149.680  80.941 94.860 325.482 

 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) 

30.11.2020 18.980,00 2.117,50 2.809,50 2.014,50 16.343,00 1.662,00 6.592 

01.12.2020 18.873,00 2.065,00 2.768,50 2.045,50 16.102,00 1.682,00 6.571 

02.12.2020 18.905,00 2.031,50 2.725,00 2.051,50 15.850,00 1.693,00 6.499 

03.12.2020 18.850,00 2.046,50 2.747,00 2.028,00 15.937,00 1.710,00 6.500 

04.12.2020 19.060,00 2.026,50 2.748,50 2.027,50 16.020,00 1.840,00 6.548 

HAFTA 

ORTALAMA 18.933,60 2.057,40 2.759,70 2.033,40 16.050,40 1.717,40 6.542,00 

 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 

30.11.2020 7,7975 7,8116 9,2988 9,3156 7,8180 7,8398 9,3597 9,3889 10,436 10,469 

01.12.2020 7,7892 7,8032 9,3306 9,3474 7,8415 7,8773 9,3839 9,4299 10,493 10,542 

02.12.2020 7,8412 7,8553 9,3868 9,4037 7,7885 7,8164 9,3984 9,4352 10,418 10,458 

03.12.2020 7,8080 7,8221 9,4134 9,4304 7,8937 7,9177 9,5680 9,6002 10,575 10,611 

04.12.2020 7,8472 7,8614 9,5106 9,5277 7,7848 7,8105 9,4601 9,4944 10,463 10,500 

HAFTA 

ORTALAMA 7,8166 7,8307 9,3880 9,4050 7,8253 7,8523 9,4340 9,4697 10,477 10,516 
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 DEĞERLENDİRMELER & BEKLENTİLER 

 

Geride bıraktığımız hafta Dünya borsalarının önümüzdeki yıl aşı kaynaklı bir ekonomik 

toparlanma ve gevşek para politikasının süreceği beklentileriyle bu ay rekorlar kırdıktan sonra 

ayın son gününde soluklanması ile başladı. 

 

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.  

 

Fed, 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. 

 

Piyasaları heyecanlandıran $908 milyar değerindeki teşvik paketi söylentileri çok süre 

geçmeden Cumhuriyetçilerin senato üyesi McConnell tarafından kaybedecek zamanımız yok 

denerek geri çevrildi. Sonrasında ise Demokrat kanat sözcüsü Pelosi’nin bahsedilen tutarın 

müzakerelerin temeli olması gerektiğini söylemesiyle ABD endeksleri desteklendi. İki parti 11 

Aralık'a kadar 1.4 trilyon büyüklüğündeki bütçeyi geçirmezse hükümet çalışmayı durdurmak 

zorunda kalacağından yatırımcılar eninde sonunda bir anlaşmaya varılacağını düşünüyor.  

 

Perşembe günü ABD Kongresi'nde muhafazakarların paketi desteklediklerini ifade etmesiyle ve 

Senato ile Temsilciler Meclisi'nin toplanmasının ardından yardım paketinde anlaşmaya varılma 

ihtimali yükseldi. Haftanın son işlem gününde ise Nancy Pelosi, uzlaşmacı bir mali teşvik 

planına yönelik olumlu gidişat olduğunu söyledi, ancak Cumhuriyetçiler, bir anlaşma için 

şimdiye kadar en olası teklif haline gelen iki partili öneriye, yardımın ölçeğinden dolayı şikâyet 

ettiler. 

 

ABD hisse senetleri Cuma günü, tarım dışı istihdam verisinin Kasım ayında azalması ile daha 

büyük mali destek paketi beklentilerini arttırması üzerine yükselirken, haftalık bazda Dow 

Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %1.03, %1.67 ve %%2.12 primli kapanışlar 

gerçekleştirdi. 

 

Ayrıca New York Times’da yapılan haberde  Biden, Çin Cumhuriyetine Trump yönetimi 

tarafından uygulanan gümrük vergilerinin hemen ortadan kaldırılmayacağına yönelik 

açıklamalarda bulundu. Seçilmiş başkan, mevcut ABD-Çin anlaşmasını gözden geçirdikten 

sonra Avrupa ve Asya'daki geleneksel müttefiklerle tutarlı bir strateji geliştirmeyi planlıyor. 

 

Diğer yandan Brexit sonrası ticaret antlaşması görüşmelerini devam ettiren İngiltere ve AB 

piyasalar tarafından takip edilmeye devam edilirken, 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. 

 

Ayrıca euro bölgesi maliye bakanları, bölgenin kriz kurtarma fonunu güçlendirmeyi kabul etti.  

Yüksek düzeyde devlet borcuna sahip olma eğiliminde olan güney ülkeleri ile mali açıdan daha 

şahin olan kuzey ülkeleri arasındaki farklılıklar 2010 yılında borç krizini çözmeye çalışırken 

gerginliğe neden olmuştu. 
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Aşı gelişmeleri tarafında ise ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc, geliştirmiş olduğu koronavirüs 

aşısının son denemelerinde %94.1 etkili olduğunu açıklamasının ardından acil durum kullanım 

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

İngiltere Pfizer-BioNTech aşısını acil kullanım için onay vererek aşılamaya başlayacak ilk 

ülkelerden biri olmayı planlarken, önümüzdeki hafta bakım evlerinde yaşayan yaşlıları ve sağlık 

çalışanları ilk etapta hedeflenecek.   

 

New York Valisi Andrew Cuomo ise 170.000 kişiye yetecek aşı teslimatının 15 Aralık'ta 

beklendiğini söyledi. 

 

Perşembe günü ise Pfizer 2020 yılı için planladığı 100 milyon dozluk aşı temin hedefini tedarik 

zinciri sorunları sebebi ile 50 milyona düşürdüğünü açıkladı.  

 

Birleşik Krallık’ta bir süredir uygulanan ikinci ulusal karantina Perşembe günü son bulurken, 

Merkel ise Almanya’nın kısmi karantina önlemlerini 10 Ocak tarihine kadar devam ettireceğini 

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, Kasım ayı ISM imalat endeksi piyasanın 59.3'ten 58'e gerileme 

beklentisinin altında 57.5 olarak, ISM fiyat endeksi ise bir önceki döneme oldukça yakın 65.4 

seviyesinde açıklandı. Haftalık Mortgage başvuruları bir önceki %3.9’lık artışın altında %0.6 

düşüş olarak açıklanırken, ADP özel sektör istihdam raporu 440 binlik tahminlerin altında 307 

bin olarak duyuruldu. Tarım dışı istihdam 460k beklentisinin altında 245k, işsizlik oranı 

beklentiye paralel %6.7, ticaret dengesi beklentinin altında -$63.1b, fabrika siparişleri 

beklentinin üstünde %1 ve dayanıklı ürün siparişleri beklentiye paralel %1.3 olarak açıklandı. 

 

Kasım ayı imalat PMI endeksi İspanya ve İtalya’da piyasa beklentilerin altında sırasıyla 49.8 ve 

51.5 olarak açıklanırken, Almanya imalat PMI’ı 0.1 puan aşağı revize edildi. AB bölgesi imalat 

PMI verisinde 0.2 puanlık yukarı yönlü revizyon söz konusu olurken, AB Kasım ayı öncü 

tüketici enflasyonu piyasa beklentisine paralel gerçekleşme ile -%0.3 oldu. Almanya Kasım ayı 

öncü enflasyon öncü verisi -%0.7 beklentisine karşın -%0.8 açıklandı.  

 

Dolar endeksi hafta başındaki hafif priminin ardından hafta boyunca gerileyerek ve haftalık 

bazda %1.19 değer kaybederek 90.701 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Euro ve sterlin ise 

sırasıyla %1.32 ve %0.92 primli kapanış gerçekleştirdiler. 

 

Koronavirüsten olumsuz etkilenen yakıt talebiyle mücadele etmek adına başlıca üreticilerin 

gelecek yıl üretim kesintisini azaltmaya karar vermeleri ile petrol fiyatları yükseliş gösterdi. 

OPEC toplantısı sonrası orijinal plan olan 2 milyon varil üretim artışı yerine 500 bin artış ile 

devam etme kararı alınırken, haftalık bazda Amerikan petrolü %1.60, brent petrol ise %2.22 

değer kazandı. 

 

Altın fiyatları ise ABD canlandırma paketi konusundaki olumlu haber akışı ve değer kaybeden 

dolar ile desteklenirken haftayı %2.77 primle $1.838 seviyesinden kapattı.  

 

LME bakır ise haftaya $7.520 seviyesinden başlamasının ardından, Çin PMI verilerinin ve 

talebinin desteği ile aşı ve ABD teşvik paketi üzerindeki iyimserlikten destek buldu. LME bakır 

Çarşamba ve Perşembe gününü kar realizasyonları ile kayıpla kapatsa da haftalık bazda %3.36 

değer kazanarak $7.758 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. 
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Yeni hafta endekslerin, ABD'nin bazı Çin yetkililerine yeni yaptırımlar getirmeye hazırlandığı 

haberinin jeopolitik gerilime dikkat çekmesiyle rekor yüksek seviyelerden gerilemesi ile 

başladı. 

 

Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı habere göre Hong Kong'da seçimle gelen muhalefet 

vekillerinin yetkilerinin elinden alınmasında Beijing'in rolü olduğunu iddia eden ABD, Çinli 

yetkililere yaptırım getirmeye hazırlanıyor. 

 

Diğer yandan küresel koronavirüs vakaları 67 milyona yaklaşırken, piyasalar, özellikle geçen 

hafta beklentinin altında kalan işsizlik verilerinden sonra, teşvik paketi anlaşmasının 

yapılmasını daha olası görüyor. Cumhuriyetçi ve Demokrat müzakereciler, destek paketi 

hakkında anlaşmaya varmak için mücadele ediyorlar. 908 milyar dolarlık bir destek paketinin 

üzerindeki görüşmeler yavaşlamaya başlarken, müzakereciler henüz eyalet ve yerel yardım ile 

ilgili temel ayrıntılara ve işletmeler için nelerin kapsanacağı detayına karar veremedi. 

 

Haftanın ilk iş gününde ABD endeksleri karışık seyrederken, Dow Jones ve S&P500 sırasıyla 

%0.5 ve %0.2 değer kaybetti, Nasdaq %0.45 değer kazandı. 

 

Başbakan Boris Johnson, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir görüşme 

yaptı ve İngiliz yetkililer, müzakereciler hızlı ilerleme kaydetmedikçe ticaret müzakerelerinin 

çökebileceği konusunda uyardı. 

Avrupa piyasaları için bir diğer olumsuz haber ise Almanya’nın Bavyera bölgesinin bazı 

kısımlarının katı bir karantina uygulaması yapılacağını duyurmasıyla geldi. 

 

Başlıca Avrupa endeksleri ise -%0.57 ile %0.08 aralığında karışık kapanış gerçekleştirdi. 

 



 

      

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 

Ekonomi takviminin yoğun olmadığı günde Çin tarafında açıklanan ticaret dengesi verisi 

beklentinin üstünde $75.43 milyar açıklanırken, Almanya sanayi üretimi verisi ise beklentinin 

üstünde %3.2 olarak açıklandı. 

 

Dün gece Wall Street'te yatırımcıların piyasa değeri yüksek ve büyüme odaklı şirket hisselerine 

yönelmeleriyle teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksinin rekor zirve seviyede kapanması fakat diğer 

iki ana endeksin düşmesinin ardından bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.  

 

Sterlin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der 

Leyen'in Brexit ticaret anlaşmasını kurtarmak için yapacakları toplantıya bel bağlarken, 

dolardaki düşüş ise artan koronavirüs vakaları sonrasındaki endişelerle durdu. Dolar endeksi 

dün %0.1 primlenirken, bugün 90.895 seviyesinde %0.11 primli. Euro dün %0.10 değer 

kaybının ardından hafif primli olarak 1.2115 seviyesinde, sterlin ise %0.45 kaybettiği günün 

ardından 1.3320 seviyesinde %0.42 negatif. 

 

Petrol fiyatları, artan koronavirüs vakalarından dolayı yakın dönemde enerji talebinin 

azalacağına dair beklentilerle birlikte düştü. Brent petrol %0.33 kayıpla $48.63, Amerikan ham 

petrolü ise %0.44 kayıpla $45.56 seviyesinde. 

 

Altın fiyatları, ABD’de koronavirüs vakalarının artması ve piyasaların mali teşvik paketine 

odaklanmasıyla birlikte son iki haftanın en yükseğinde. Dün günü %1.42 primli kapatan spot 

altın, bugün hafif kayıpla $1.861 seviyesinde.  

 

LME bakır ise yeni haftaya $7.520 seviyesinden açılış gerçekleştirirken dün ilk saatlerde Mart 

2013’ten bu yana en yüksek seviyesi olan $7.800 seviyesini test etti. Ancak artan ABD-Çin 

gerilimi ve dolardaki değerlenme ile günü %0.50 kayıpla sonlandıran LME bakır %0.91 kayıpla 

$7.649 seviyesinden işlem görüyor. 

 

Bu hafta takip edilecek önemli veriler ise aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: 

 
Tarih Saat Gösterge Dönem 

08.Ara 1630 ABD işgücü maliyeti, revize Q3 

08.Ara 1630 ADB verilimlilik, revize Q3 

10.Ara 1000 İngiltere sanayi üretimi Ekim 
10.Ara 1545 ECB politika faizi Aralık 

10.Ara 1545 ECB mevduat faizi Aralık 
10.Ara 1630 ABD TÜFE Kasım 

10.Ara 1630 ABD çekirdek TÜFE Kasım 

10.Ara 1630 ABD işsizlik maaş başvuruları 30.Kas 
11.Ara 1000 Almanya TÜFE, nihai Kasım 

11.Ara 1630 ABD ÜFE Kasım 
11.Ara 1630 ABD çekirdek ÜFE Kasım 

11.Ara 1800 ABD Mich. tüketici güven endeksi, öncü Aralık 
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 HABERLER 

 

 07.12.2020 tarihli Reuters verilerine göre, koronavirüs salgınındaki toplam küresel vaka sayısı 

66.846.696 olurken, ölümlü vaka sayısı 1.538.379. 

 

 Cochilco, Ekim ayında Şili bakır üretiminin yıllık bazda %0.82 düşüş ile 486.400 ton olarak 

gerçekleştiğini, 10 aylık üretimin ise önceki yılın aynı dönemine göre %2.9 artış kaydettiğini 

açıkladı. 

 

 Ekim ayında Codelco yıllık %3.5 artışla 159.900 ton; BHP’ye ait olan Escondida madeninde 

%7.6 düşüş ile 99.000 ton; Anglo American ve Glencore arasındaki bir ortak girişim olan 

Collahuasi’de %17 düşüşle 42.200 ton üretim gerçekleşti. 

 

 Gümrük Genel İdaresi, Çin'in işlenmemiş bakır ve bakır ürünleri ithalatının Kasım ayında bir 

önceki aya göre %9.2 düşüşle, önceki yılın aynı dönemine göre ise %16.2 artış ile 561.311 ton 

olarak gerçekleştiğini açıkladı. 

 

 Societe Generale, bakır fiyatlarının 2021 başında 6.200 USD/mt, yılın ilk yarısının sonunda ise 

$6.100 USD/mt seviyelerine gerileyeceğini öngördüklerini açıkladı. 

 

 Reuters’te yer alan bir habere göre ise Goldman Sachs analistleri 2021 yılında 8.625 USD/mt, 

2022 yılında ise 9.175 USD/mt ortalama fiyat öngörüyor. Analistler 2011 yılındaki 10.170 

USD/mt seviyesinin 2022 yılında geçilmesini bekliyor.  

 

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. 


