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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 

07.12.2020 7.656,50 6.318,81 5.769,35 7.672,00 7.671,10 -0,19% 6.169,00 24,11% 639,80 642,43 

08.12.2020 7.635,00 6.302,10 5.740,17 7.647,50 7.671,10 -0,47% 6.169,00 23,76% 638,16 640,79 

09.12.2020 7.704,50 6.362,62 5.727,40 7.723,50 7.671,10 0,44% 6.169,00 24,89% 644,27 646,90 

10.12.2020 7.712,00 6.367,76 5.800,24 7.729,50 7.671,10 0,53% 6.169,00 25,01% 644,57 647,20 

11.12.2020 7.741,00 6.383,80 5.879,09 7.760,00 7.671,10 0,91% 6.169,00 25,48% 646,27 648,89 

HAFTA 

ORTALAMA 7.689,80 6.347,02 5.783,25 7.706,50     642,61 645,24 

 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) 

07.12.2020 3,5085 1.832,80 1.859,95 23,750 150.125 3,77% 80.474 97.783 328.382 

08.12.2020 3,4940 1.864,50 1.868,15 24,475 149.625 3,42% 79.940 97.783 327.348 

09.12.2020 3,5080 1.859,80 1.841,75 24,085 149.575 3,39% 79.940 97.783 327.298 

10.12.2020 3,5705 1.834,20 1.844,35 23,885 147.825 2,18% 79.940 82.092 309.857 

11.12.2020 3,5240 1.833,65 1.842,00 23,815 146.325 1,14% 79.715 82.092 308.132 

HAFTA 

ORTALAMA 3,5210 1.844,99 1.851,24 24,002 148.695  80.002 91.507 320.203 

 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) 

07.12.2020 19.071,00 2.012,50 2.729,00 2.004,00 16.290,00 1.800,00 6.501 

08.12.2020 19.128,00 2.063,00 2.762,50 1.986,00 16.390,00 1.800,00 6.484 

09.12.2020 19.393,00 2.100,00 2.816,00 2.010,00 16.475,00 1.910,00 6.545 

10.12.2020 19.740,00 2.083,00 2.810,00 2.031,00 16.807,00 1.930,00 6.548 

11.12.2020 19.550,00 2.058,50 2.805,50 2.022,00  17.192 1.923,00 6.565 

HAFTA 

ORTALAMA 19.376,40 2.063,40 2.784,60 2.010,60 16.490,50 1.872,60 6.528,60 

 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 

07.12.2020 7,7796 7,7936 9,4625 9,4796 7,8501 7,8719 9,5151 9,5423 10,500 10,531 

08.12.2020 7,8373 7,8514 9,4913 9,5084 7,8166 7,8427 9,4667 9,5014 10,440 10,478 

09.12.2020 7,8087 7,8227 9,4620 9,4790 7,8087 7,8369 9,4688 9,5054 10,446 10,487 

10.12.2020 7,8203 7,8344 9,4840 9,5011 7,8382 7,8657 9,4748 9,5112 10,437 10,476 

11.12.2020 7,8499 7,8640 9,4932 9,5103 7,9247 7,9528 9,6119 9,6491 10,520 10,559 

HAFTA 

ORTALAMA 7,8192 7,8332 9,4786 9,4957 7,8477 7,8740 9,5075 9,5419 10,469 10,506 

     ER-BAKIR HAFTALIK 
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 DEĞERLENDİRMELER & BEKLENTİLER 

 

Global endeksler,  ABD'nin bazı Çin yetkililerine yeni yaptırımlar getirmeye hazırlandığı 

haberinin etkisiyle geçtiğimiz haftaya düşüşle başladı. Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı 

haberde Hong Kong'da seçimle gelen muhalefet vekillerinin yetkilerinin elinden alınmasında 

Beijing'in rolü olduğunu iddia eden ABD, Çinli yetkililere yaptırım getirmeye hazırlandığı 

belirtildi. 

 

ABD’de 908 milyar dolarlık bir destek paketinin üzerindeki görüşmeler yavaşlarken, 

müzakereciler henüz eyalet ve yerel yardım ile ilgili temel ayrıntılara ve işletmeler için nelerin 

kapsanacağı detayına karar veremedi. ABD milletvekilleri, hükümetin kapanmaması için 

haftalık harcama teklifini geçirmek için uğraşırken, Trump yönetimi 916 milyon dolar 

büyüklüğünde yeni bir koronavirüs yardım paketi teklif etti. Senato Çoğunluk Lideri Mitch 

McConnell'in, Demokratlardan gelen yardım tasarısında bazı sorunları bir kenara bırakma 

teklifine soğuk bakması ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in 916 milyar dolarlık teklifini 

reddetmesi endeksleri baskıladı. Destek paketi üzerinde çalışan Demokrat ve Cumhuriyetçi 

senatörler, tekliflerinin daha ayrıntılı bir özetini sundular, ancak ticari borçlar ile eyalet ve yerel 

hükümetlere yardım konusundaki anlaşmazlıkları henüz çözemediler.  Bu konularda uzlaşmanın 

olmaması, iki partili ortak bir planın yasalaşacağı konusunda soru işaretleri doğuruyor. 

 

Ayrıca Trump yönetiminin Çin’e uyguladığı gümrük vergilerini hemen ortadan kaldırmayı 

düşünmediğini daha önceden paylaşan Biden, bu açıklamaya paralel bir adım attı. Çin’e karşı 

dik duruşuyla bilinen Asya kökenli Amerikalı ticaret avukatı Katherine Tai'yi üst düzey ABD 

ticaret yetkilisi olarak belirledi. 

 

Avrupa tarafında İngiltere Başbakanı 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. İngiliz hükümeti tarafından Kuzey 

İrlanda’nın AB düzenlemelerine tabi olmasını engelleyen maddelerin kaldırılması ihtimali 

gündeme gelirken balıkçılık hakları ve adil rekabet konuları hala tartışılıyor. Öte yandan Boris 

Johnson ve Avrupa Birliği liderleri, yeni bir ticari anlaşma imzalamak için hafta sonu bitimine 

kadar kendilerine süre tanıdılar.  

 

ABD’de endeksler haftayı Dow Jones %0.57, S&P500 %1.03, Nasdaq %0.69 olmak üzere 

kayıpla kapattı. 

 

Dolar endeksi ise mali destek paketi ile ilgili belirsizlik sebebi ile artış gösterirken haftayı 

%0.30 kazanımla 90.976 seviyesinden kapattı. Euro dolar karşısında yatay eksi 1.2111 

seviyesinden kapanış gerçekleştirirken sterlin %1.59 kayıpla 1.3223 seviyesinden kapanış yaptı. 

 

Aşı gelişmelerinde ise ABD'de FDA yetkililerinin çoğu Pfizer'ın koronavirüs aşısının acil 

durum kullanımının başlaması lehine oy kullandı, acil durum kullanım yetkisi ise hafta sonu 

onaylandı.  Çin'in Sinovac Biotech şirketinin aşısının ise Brezilya'da da üretilmeye başlanması 

bekleniyor. 

 

Ekonomik veri tarafında Çin tarafında açıklanan ticaret dengesi verisi beklentinin üstünde 

$75.43 milyar açıklanırken, ÜFE verisi beklentinin altında %1.5 azaldı, TÜFE verisinde 

değişim beklenmezken %0.5 azalış yaşanması dikkat çekti. 
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ABD tarafında ise aylık bazda %0.1 artması beklenen manşet ve çekirdek enflasyon verisi %0.2 

artış gösterdi ve böylece Kasım ayı yıllık enflasyonu manşette %1.2 ve çekirdekte %1.6 olarak 

sabit kaldı. Haftalık işsizlik başvuruları ise bir önceki veri ve 725 binlik piyasa beklentisinin 

üzerinde 853 bin olarak açıklandı. 

 

Petrol fiyatlarında ise, koronavirüs aşısının piyasaya sürülmeye başlanmasıyla  oluşan gelecek 

yıl talepteki iyileşme beklentisi ile  artış görüldü. Brent petrol haftalık %1.46 primlenirken, 

Amerikan ham petrolündeki prim %0.67 olarak gerçekleşti. 

  

Altın, ABD mali yardım paketinde anlaşmanın gecikebileceğine dair belirsizlikle haftayı hafif 

primli olarak $1.839 seviyesinden kapattı.  

 

Oldukça volatil bir haftaıa geride bırakan LME bakır, hafta başında Çin-ABD gerilimine ilişkin 

endişelerle değer kaybetse de Perşembe günü sonlanan ECB toplantısından gelen açıklamaların 

yanı sıra düşük bakır stoklarının da desteği ile Cuma günü $7973 ile Şubat 2013’ten bu yana en 

yüksek seviyeyi test etti. LME’deki açık pozisyon sayısı Ekim 2017’den beri görülmeyen en 

yüksek net long seviyesine ulaştı.  Sert yükselişin ardından gelen kar realizasyonları ve ABD 

teşvik paketine ilişkin endişelerin etkisi ile bakır haftayı $7768.5 seviyesinden kapattı. 

 

 
 

14 Aralık Pazartesi günü Dünya endekslerinin geneli günü artıda kapatsa da virüsün yayılma 

riski ve kapanmalar endekslerin seans başlangıcındaki primlerinin çoğunu geri vermesine hatta 

ABD endekslerinin seansın son saatinde eksi alana geçmesine neden oldu.   

 

Aşı ve destek paketinin olumlu etkisine karşın, ABD’de New York City Vali’sinin tam 

kapanma konusunda hazırlıklı olunmasını tavsiye etmesi endeksleri baskıladı. OPEC’in tekrar 

talep zayıflığına işaret etmesiyle ABD endekslerinde petrol ve akaryakıt sektörlerinde satışlar 

endeksleri baskıladı. 

 

Nasdaq %0.50 değer kazanırken S&P 500 ve Dow Jones sırasıyla %0.44 ve %0.62 oranlarında 

değer kayıplarıyla seansı sonlandırdı. Avrupa endekslerinde, İngiltere ile AB’nin Brexit sonrası 

ticaret anlaşmasının daha olası olacağını fiyatlaması endeksleri artı alanda tuttu. 
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ABD'de koronavirüs yardım paketinde ilerleme kaydedilmesi ve İngiltere ve AB'nin 

yılsonundan önce aralarındaki ticaret konusundaki pürüzleri gidereceği beklentisi güvenli liman 

varlıklara iştahı azalttı. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak ABD'de 908 milyar dolarlık 

koronavirüs yardım paketi teklifinin Kongre'de iki aşamalı olarak oylanacağını söylerken, 

paketin büyük bölümünün iki partiden de destek gördüğü ifade ederek kabul edileceği 

beklentilerini kuvvetlendirdi. 

 

Avrupa Birliği Brexit Müzakerecisi Michel Barnier İngiltere ile birlik arasında bir ticaret 

anlaşmasının halen olası olduğunu söylerken piyasalarda İngiltere'nin ay sonunda birlikten 

anlaşmasız olarak ayrılmasının önlenebileceğine yönelik beklentiler güçlendi. 

 

ABD'de koronavirüse karşı ilk aşılama dün itibarıyla başlamış olsa da salgında ölenlerin sayısı 

300,000'i aştı. Ayrıca Londra'da koronavirüse karşı getirilen tecrit önlemleri en üst aşamaya 

yükseltildi. Hükümet vaka sayısındaki artışın kısmen yeni bir koronavirüs tipinden 

kaynaklanmış olabileceğini belirtti. 

 

Ekonomik veri tarafında Çin'in imalat sanayi, artan ihracat ve tüketici talebiyle birlikte Kasım 

ayında son 20 ayın en hızlı büyümesini gerçekleştirdi. Çin'de sanayi üretimi Kasım ayında 

geçen yıla göre %7 ile beklentilere paralel artış gösterdi, sanayi üretimi Ekim ayında %6.9 

büyümüştü. 

 

Asya borsaları koronavirüs salgınında ölenlerin sayısındaki artış ve uygulanan yasakların 

kapsamının genişletilmesinin yarattığı endişelerle gerilerken, gelişmeler aşıların uygulanmaya 

başlanmasının yarattığı iyimser havayı gölgeledi. 

 

Dolar yatırımcının güvenli liman varlıklara iştahının azalmasına paralel olarak başlıca para 

birimleri karşısında son 32 ayın en düşük seviyesinde seyretti. Dolar endeksi dün Nisan 

2018'den beri görülen en düşük seviye olan 90.421 seviyesine kadar geriledikten sonra %0.29 

kayıpla kapanışının ardından 90.742 seviyesinde yatay. 

 

Sterlin dolar karşısında dün %0.75 değer kazandıktan sonra bugün 1.3294 seviyesinde %0.21 

kayıpla işlem görüyor. Euro ise dolara paralel olarak %0.26 primli kapanışının ardından 1.2136 

seviyesinde yatay eksi. 

 

Petrol fiyatları Avrupa'da koronavirüse karşı alınan tecrit önlemleri ve talebin önümüzdeki sene 

daha yavaş toparlanacağı tahminleriyle geriledi. Brent petrol dün %0.64 yükselmesinin ardından 

bugün %0.46 kayıpla $50.06 seviyesinde. ABD hafif ham petrolü ise dün %0.90 yükselmesinin 

ardından bugün %0.38 kayıpla $46.81 seviyesinde. 

 

Altın fiyatları doların gerilemesiyle yükseliş kaydetti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.97 

primli olarak $1.845 seviyesinde. 

 

LME bakır ise dün yeni haftaya $7.783 seviyesinden açılış gerçekleştirirken ABD’de aşılama 

faaliyetinin başlamasıyla ve Brexit konusundaki iyimserlik ile %0.15 primle günü sonlandırdı. 

LME bakır bugün Çin verilerinin desteğine rağmen salgından korunma amacıyla yeni 

kısıtlamalar getirilebileceği baskısı ile $7.779 seviyesinde yatay. 
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Bu hafta takip edilecek önemli veriler ise aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: 

 
Tarih Saat Gösterge Dönem 

15.Ara 1630 ABD New York Fed imalat 

endeksi 

Aralık 
15.Ara 1715 ABD sanayi üretimi Kasım 

15.Ara 1715 ABD kapasite kullanımı Kasım 

16.Ara 1000 İngiltere TÜFE Kasım 
16.Ara 1630 ABD perakende satışlar Kasım 

16.Ara 1630 ABD çekirdek perakende satışlar Kasım 
16.Ara 2200 Fed politika faizi 16.Ara 

17.Ara 1300 Euro bölgesi TÜFE, nihai Kasım 

17.Ara 1500 BOE politika faizi Aralık 
17.Ara 1630 ABD yeni konut inşaatları Kasım 

17.Ara 1630 ABD inşaat ruhsatları Kasım 
17.Ara 1630 ABD işsizlik maaş başvuruları 07.Ara 

17.Ara 1630 ABD Philadelphia Fed endeksi  Aralık 
18.Ara 1200 Almanya Ifo endeksi Aralık 

 

 

 HABERLER 

 

 15.12.2020 tarihli Reuters verilerine göre, koronavirüs salgınındaki toplam küresel vaka sayısı 

71.719.935 olurken, ölümlü vaka sayısı 1.617.584. 

 

 Zambiya Maden Bakanı Richard Musukwa Reuters'e verdiği demeçte, 2021 yılındaki bakır 

üretiminin, 2020 için planlanan 880.000 tondan %13.6’lık artış ile 1.000.000 tona ulaşmasını 

beklediklerini belirtti. 

 

 American Metal Market verilerine göre Peru’nun Ekim ayındaki bakır üretimi önceki yılın aynı 

dönemine göre %1.4 artış göstererek 207.034 ton olarak gerçekleşti. 

 

 Ulusal İstatistik Bürosu Çin’in bakır, alüminyum, kurşun, çinko ve nikel dahil olmak üzere 10 

demir dışı metal üretimi Kasım ayında yıllık %6.1 artışla 5.49 milyon tona yükseldi. 

 

 Federal Gümrük Servisi verilerine göre Rusya’nın 2020 yılı 10 aylık dönemdeki bakır ihracatı 

önceki yılın aynı dönemine göre %4.90 düşüşle 545.000 ton olarak gerçekleşti. 

 

 ANZ Bank analistleri, bu yıl yaklaşık %3.8 lik daralma kaydetmesi beklenen bakır talebinin 

2021 yılında %4 artış göstermesini (23.6 milyon ton) bekliyor.  Analistler, hızlanan ekonomik 

büyüme, yeni enerji sektöründe artan talep ve sınırlı jeopolitik risk ile bakır fiyatlarının 2021'de 

9.000 usd/tona yükselmesini bekliyor. 

 

 Goldman  Sachs ise 2021 ve 2022 yıllarında tight bir piyasa beklerken 2023 yılında piyasada 

arz fazlası oluşacağını tahmin ediyor.  Yapısal olarak piyasanın dengelenmesi için daha yüksek 

bakır fiyatlarına ihtiyaç olduğunu söyleyen Goldman Sachs analistleri, 12 aylık bakır hedef 

fiyatlarını $7500’den $9500’e yükseltirken; 2021 yılı için ortalama bakır fiyatı tahminlerini ise 

8625 usd/ton olarak  açıkladı. 

 

 Anglo American 2022 yılında 680.000-790.00; 2023 yılında ise 890.000-1.000.000 ton bakır 

üretimi öngördüklerini açıkladı. 

 

 KAZ Minerals 2020'deki bakır üretiminin önceki 280.000-300.000 ton öngörüsünün %2-3 

üzerinde gerçekleşebileceğini açıkladı. 
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 Freeport-McMoRan Inc, Çinli izabe tesisleriyle gelecek yıl için konsantre işleme ücretlerini ton 

başına 59.50 USD ve lb başına 5.95 sent olarak kabul etti. 

 

 

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. 


