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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 

14.12.2020 7.763,00 6.385,10 5.791,12 7.787,00 7.689,80 0,95% 6.169,00 25,84% 646,46 649,08 

15.12.2020 7.753,00 6.395,28 5.800,54 7.775,50 7.689,80 0,82% 6.169,00 25,68% 646,94 649,56 

16.12.2020 7.823,00 6.414,92 5.774,71 7.847,50 7.689,80 1,73% 6.169,00 26,81% 649,39 652,00 

17.12.2020 7.893,00 6.443,79 5.807,95 7.914,00 7.689,80 2,64% 6.169,00 27,95% 652,30 654,89 

18.12.2020 7.964,00 6.498,57 5.890,10 7.984,50 7.689,80 3,57% 6.169,00 29,10% 657,66 660,26 

HAFTA 

ORTALAMA 7.839,20 6.427,53 5.812,88 7.861,70     650,55 653,16 

 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) 

14.12.2020 3,5220 1.820,25 1.831,15 23,855 144.775 0,07% 79.264 82.092 306.131 

15.12.2020 3,5380 1.844,30 1.850,65 24,215 141.900 -1,92% 78.678 82.092 302.670 

16.12.2020 3,5540 1.861,35 1.851,95 25,130 133.125 -7,98% 78.084 82.092 293.301 

17.12.2020 3,5970 1.871,95 1.890,75 25,740 127.725 -11,72% 79.180 74.222 281.127 

18.12.2020 3,6285 1.878,95 1.879,75 25,815 123.400 -14,71% 78.386 74.222 276.008 

HAFTA 

ORTALAMA 3,5679 1.855,36 1.860,85 24,951 134.185  78.718 78.944 291.847 

 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) 

14.12.2020 19.690,00 2.045,00 2.795,00 2.042,50 17.594,00 1.820,00 6.567 

15.12.2020 19.675,00 2.034,00 2.817,00 2.022,00 17.650,00 1.899,00 6.572 

16.12.2020 19.817,00 2.062,00 2.818,00 2.029,00 17.355,00 1.897,00 6.596 

17.12.2020 20.058,00 2.046,50 2.841,50 2.028,00 17.520,00 1.924,00 6.625 

18.12.2020 20.255,00 2.040,50 2.835,00 2.049,00 17.551,00 1.924,00 6.678 

HAFTA 

ORTALAMA 19.899,00 2.045,60 2.821,30 2.034,10 17.534,00 1.892,80 6.607,60 

 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 

14.12.2020 7,9349 7,9492 9,6241 9,6414 7,8741 7,9042 9,5678 9,6068 10,536 10,579 

15.12.2020 7,8699 7,8841 9,5624 9,5797 7,8327 7,8609 9,5050 9,5423 10,438 10,476 

16.12.2020 7,8331 7,8473 9,5184 9,5355 7,7633 7,7957 9,4355 9,4780 10,469 10,516 

17.12.2020 7,7873 7,8013 9,4908 9,5079 7,7351 7,7611 9,4608 9,4957 10,498 10,537 

18.12.2020 7,7510 7,7650 9,4817 9,4988 7,7213 7,7454 9,4563 9,4873 10,440 10,475 

HAFTA 

ORTALAMA 7,8352 7,8494 9,5355 9,5527 7,7853 7,8135 9,4851 9,5220 10,476 10,516 
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 DEĞERLENDİRMELER & BEKLENTİLER 

 

Geride bıraktığımız hafta global endekslerin virüsün yayılma riski ve kapanmalar ile seans 

başlangıcındaki primlerinin çoğunu geri vermesiyle hatta ABD endekslerinin seansın son 

saatinde eksi alana geçmesi ile başladı.  

 

Aşı ve destek paketinin olumlu etkisine karşın, ABD’de New York valisinin tam kapanma 

konusunda hazırlıklı olunmasını tavsiye etmesi endeksleri baskıladı. Londra'da da koronavirüse 

karşı getirilen tecrit önlemleri en üst aşamaya yükseltildi.  

 

Ayrıca 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 kongrede iki aşamalı olarak oylanacağını söylerken, 

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

beklentilerini kuvvetlendirdi. Senato çoğunluk lideri McConnell’in anlaşma sağlanana kadar 

senato üyelerinin Washington’da kalacağını belirtmesi ve Biden’dan ilk kez “seçilmiş başkan” 

olarak bahsetmesi olumlu havayı destekledi. 

 

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bazı üst düzey kongre liderlerini anlaşma 

yapmak için görüşmeye davet etmesiyle yatırımcıların 1.4 trilyon dolarlık mali canlandırma 

paketi konusunda umutları arttı. Destek paketi hakkında kesin bir anlaşma olmamasına rağmen 

vatandaşlara gelir desteği, işsizlik desteğinin uzatılması, küçük şirketlere 325 milyar dolar ve 

çalışanları işten çıkartmamaları için kullanılmak üzere 257 milyar dolarlık fon sağlanması 

konusunda uzlaşıya varıldı. 

 

Ayrıca ABD'li ilaç şirketi Pfizer Inc ve Alman ortağı BioNTech'in aşılarının ABD'deki 

dağıtımının genişletilmesi ve diğer bir ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın aşısının dağıtım izniyle 

ilgili ABD'deki düzenleyici kurulun karar verecek olması risk iştahına olumlu yansıdı. Tüm bu 

gelişmelerle ABD endeksleri haftalık bazda Dow Jones %0.44, S&P500 %1.32 ve Nasdaq 

%3.05 primle kapanış gerçekleştirdi. 

 

Avrupa tarafında AB 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. Avrupa 

Komisyonu Başkanı bir anlaşmanın olup olmayacağını söyleyemese de, anlaşmaya giden bir yol 

var yorumunda bulundu, önümüzdeki birkaç gün kritik açıklamasında bulundu.  

 

Ekonomik veri akışı yoğun olan haftada Çin'de sanayi üretimi Kasım ayında geçen yıla göre %7 

ile beklentilere paralel artış gösterdi. 

 

ABD’de ise Kasım ayı sanayi üretimi aylık bazda %0.3 büyüme beklentisinin üzerinde %0.4 

büyüme gösterdi. Aralık ayı öncü imalat, hizmet ve bileşik PMI verileri bir önceki dönemin 

altında sırasıyla 56.5, 55.3 ve 55.7 olarak açıklanırken, hizmet sektörü piyasa beklentilerin hafif 

altında gerçekleşirken imalat verileri ise tahminlerin üzerinde duyuruldu. Haftalık işsizlik 

başvuruları ise beklentinin üstünde 885 bin olarak açıklandı. 

 

Almanya ve AB bölgesi Aralık ayı hizmet ve imalat PMI verileri ise piyasa beklentilerin 

üzerinde geldi. İngiltere Merkez Bankası ise faizi sabit tutarak %0.1 olarak açıkladı. 
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Diğer yandan FED, beklendiği gibi faiz politikasında bir değişikliğe gitmezken, toplantı sonrası 

açıklamada, komitenin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde önemli ilerleme 

kaydedilene kadar her ay en az $120 milyar tahvil almaya devam edeceğini belirtti. FED’in 

ortalama enflasyon stratejisi ile birlikte bir süre daha faiz artışı beklenmemesi, bugün paylaşılan 

notlarla tekrar perçinlenmiş olurken, başkan Powell’ın düzenlediği basın toplantısı ise endeksler 

üzerinde pozitif fiyatlandı. 

 

Dolar, ABD'de uzun süredir partilerin üzerinde anlaşamadığı koronavirüs yardım paketi 

iyimserliği ve artan risk iştahı ile birlikte haftalık bazda %1.06 kayıpla 90.016 seviyesinden 

kapanış gerçekleştirdi. Euro haftalık %1.19 primli olarak 1.2255 seviyesinden kapanış 

gerçekleştirirken sterlin de anlaşmalı Brexit umudunun artmasıyla beraber %2.55 primle 1.3520 

seviyesinden haftayı sonlandırdı. 

 

Dolar endeksi 89.730 ile Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyesini test ederken; euro 1.2273 

ile Nisan 2018, sterlin ise 1.3624 ile Mayıs 2018’den bu yana en yüksek seviyelerini test etmiş 

oldu. 

 

Petrol fiyatları ABD'de petrol stoklarındaki azalma, koronavirüs yardım paketinde ilerleme 

kaydedilmesi ve Asya piyasalarındaki talebin yükselmesinin fiyatlara yansımasıyla son dokuz 

ayın zirvesini gördü. Brent petrol %4.58 primli olarak $52.26; ABD hafif ham petrolü ise %5.43 

primli olarak $49.10 seviyesinden haftayı sonlandırdı. 

 

Altın koronavirüs yardım paketinde ilerleme kaydedilmesinin dolar üzerinde yarattığı baskıyla 

haftalık %2.26 yükselerek $1.881 seviyesinden kapandı. 

 

Geride bıraktığımız haftaya $7.783 seviyesinden başlayan LME bakır, haftalık bazda %2.92 

değer kazanarak $7.995 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Bakırdaki yükselişte düşen stoklar, 

dolardaki değer kaybı, aşı gelişmeleri, olumlu Çin verileri, Brexit konusundaki iyimserlik, ABD 

mali destek paketi iyimserliği etkili oldu. $8.000 psikolojik seviyesini kıran LME bakır Cuma 

günü ise Şubat 2013’ten bu yana en yüksek seviyesi olan $8.028 seviyesine kadar yükselse de 

bu seviyede kalıcı olamadı. 
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Yeni haftanın ilk işlem gününde İngiltere’de Koronavirüs’ün mutasyona uğramış yeni bir 

çeşidinin saptanması ve bulaşıcılık oranın yüksek olduğunun açıklanması üzerine dünya 

genelinde hisse senetlerinde düşüş görüldü.  

 

Yeni karantina ihtimalleri ve seyahat kısıtlamaları risk iştahını düşürürken güne negatif 

başlayan ABD hisse senetleri akşam saatlerinde kayıplarının bir kısmını geri aldı. Olumlu 

gelişmelerde ise ikinci destek paketinin ABD Kongresi tarafından kabul edilmesi yer aldı, paket 

içerisinde 600 dolarlık destek çekleri ve Mart ayına kadar uzatılmış 300 dolarlık haftalık işsizlik 

sigortası ödemeleri ile birlikte istihdamı destekleyen PPP için 284 milyar yer almakta. 

 

Dow Jones endeksi pozitif yatay kapanırken S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla %0.4 ve %0.1 

oranında değer kaybı yaşadı. 

 

Mutasyona uğramış yeni tip Koronavirüs’ün merkezi olan Avrupa’da endeksler haftanın ilk iş 

gününde sert düşüşler yaşadı. Yeni virüsün Avrupa içinde diğer ülkelerde de görülmesi ve 

İngiltere’ye karşı uygulanan sert seyahat yasakları yatırımcıları risk iştahını düşürmeye teşvik 

etti. Brexit anlaşmasında ise balıkçılık konusunda halen uzlaşı sağlanmış değil.  

 

Bu gelişmeler ışığında başlıca Avrupa endeksleri günü %1.73-%3.08 aralığında kayıpla 

sonlandırdı. Asya borsaları ise bu sabah İngiltere'de tespit edilen ve ülkenin birçok kısmının 

kapatılmasına neden olan yeni tip koronavirüsün küresel ekonomik toparlanmada yavaşlamaya 

yol açabileceği endişeleriyle sert geriledi. 

 

Dün 91.018 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi günü 90.043 seviyesinde yatay 

sonlandırdıktan sonra %0.21 kazançla 90.229 seviyesinde. Sterlin dün İngiltere'de tespit edilen 

yeni tip koronavirüsün ülkelerin İngiltere ile seyahati durdurması ve Brexit ticaret 

görüşmelerinin duraksamasıyla %0.42 değer kaybederken bugün %0.35 kayıpla 1.3416 

seviyesinde. Euro ise dolara paralel hareket ederken %0.11 kaybın ardından %0.14 kayıpla 

1.2225 seviyesinden işlem görüyor. 

 

Petrol fiyatları İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün yakıt talebinde toparlanmaya 

yönelik endişeleri tetiklemesiyle gerileyerek önceki işlem günündeki kayıplarını artırdı. Brent 

petrol %1.16 kayıpla $50.32; ABD hafif ham petrolü ise %1.40 kayıpla $47.30 seviyesinde. 

 

LME bakır ise yani haftaya $7.999 seviyesinden başlarken, Britanya'daki daha bulaşıcı yeni bir 

koronavirüs türü keşfedilmesi ile dün günü %1.51 kayıpla sonlandırdı. ABD mali teşvik 

paketinin desteğine rağmen LME bakır %1.16 kayıpla $7.784 seviyesinden işlem görüyor. 

 

Bu hafta takip edilecek önemli veriler ise aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: 

 

Tarih Saat Gösterge Dönem 
22.Ara 1630 ABD GSYH nihai Q3 
22.Ara 1630 ABD çekirdek GSYH Q3 
22.Ara 1800 ABD ikinci el konut satışları  Kasım 
23.Ara 1630 ABD kişisel gelirler Kasım 
23.Ara 1630 ABD kişisel harcamalar Kasım 
23.Ara 1630 ABD çekirdek PCE Kasım 
23.Ara 1800 ABD Mich. tüketici güven endeksi, nihai Aralık 
23.Ara 1800 ABD yeni konut satışları Kasım 
24.Ara 1630 ABD dayanıklı mal siparişleri Kasım 
24.Ara 1630 ABD işsizlik maaş başvuruları 14.Ara 
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 HABERLER 

 

 21.12.2020 tarihli Reuters verilerine göre, koronavirüs salgınındaki toplam küresel vaka sayısı 

76.905.777 olurken, ölümlü vaka sayısı 1.696.364. 

 

 Ulusal İstatistik Bürosu, Çin’in rafine bakır üretiminin 11 aylık dönemde önceki yılın aynı 

dönemine göre %5.7 artışla 9.42 milyon ton olarak gerçekleştiğini belirtti. 

 

 İstatistik bürosunun yayınladığı verilere göre Kazakistan'ın rafine bakır üretimi Ocak-Kasım 

döneminde yıllık bazda %2.3 artarak 442.583 ton olarak gerçekleşti. 

 

 Japonya Elektrik Tel ve Kablo Üreticileri Derneği, Japonya’daki bakır kablo satışlarının Kasım 

ayında bir önceki yıla göre %4.8 düşüşle 56.100 tona düştüğünü açıkladı. 

 

 Japonya'nın en büyük bakır tedarikçisi olan Pan Pacific Copper bakır fiyatlarının 2021'de 6.500-

7.000 usd/mt arasında seyretmesini beklediğini açıkladı. 

 

 Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG) son aylık bülteninde, Ağustos ayındaki 72.000 ton 

üretim açığı görülen küresel rafine bakır piyasasının Eylül ayında 155.000 ton eksik 

gösterdiğini açıkladı. 

 

 ICSG, yılın ilk dokuz ayında pazarın 2019'un aynı dönemindeki 328.000 ton açıkla 

karşılaştırıldığında 387.000 ton açık verdiğini söyledi. 

 

 

 

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. 


