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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 

03.05.2021 - - - - - - - - - - 

04.05.2021 9.961,00 8.286,33 7.184,80 9.958,50 9.443,00 5,49% 7.753,50 28,47% 836,73 839,47 

05.05.2021 9.991,50 8.319,32 7.184,51 9.990,50 9.443,00 5,81% 7.753,50 28,86% 840,00 842,74 

06.05.2021 10.025,50 8.317,85 7.203,78 10.028,00 9.443,00 6,17% 7.753,50 29,30% 839,79 842,52 

07.05.2021 10.361,00 8.586,94 7.453,42 10.356,00 9.443,00 9,72% 7.753,50 33,63% 866,65 869,38 

HAFTA 

ORTALAMA 10.084,75 8.377,61 7.256,63 10.083,25     845,79 848,53 

 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) 

03.05.2021 4,5430 - - - - - 66.405 199.870 - 

04.05.2021 4,5360 1.784,95 1.797,75 26,825 137.400 29,87% 66.078 199.870 403.348 

05.05.2021 4,5390 1.778,05 1.782,25 26,295 132.775 25,50% 65.946 199.870 398.591 

06.05.2021 4,6190 1.793,15 1.813,15 26,725 130.750 23,58% 65.505 208.473 404.728 

07.05.2021 4,7660 1.820,50 1.836,55 27,375 126.725 19,78% 65.329 208.473 400.527 

HAFTA 

ORTALAMA 4,6006 1.794,16 1.807,43 26,805 131.913  65.853 203.311 401.799 

 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) 

03.05.2021 - - - - - - - 

04.05.2021 32.397,00 2.165,00 2.959,50 2.434,50 17.861,00 1.896,00 8.470 

05.05.2021 32.425,00 2.186,00 2.935,50 2.446,00 17.985,00 2.036,00 8.503 

06.05.2021 34.462,00 2.177,00 2.920,00 2.476,50 17.943,00 2.037,00 8.501 

07.05.2021 33.562,00 2.218,00 2.973,00 2.518,50 18.025,00 2.038,00 8.769 

HAFTA 

ORTALAMA 33.211,50 2.186,50 2.947,00 2.468,88 17.953,50 2.001,75 8.560,75 

 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 

03.05.2021 8,2311 8,2459 9,9545 9,9724 8,2734 8,3127 9,9570 10,0052 11,451 11,506 

04.05.2021 8,2920 8,3069 9,9885 10,0065 8,2876 8,3331 9,9567 10,0139 11,492 11,557 

05.05.2021 8,3091 8,3241 9,9837 10,0017 8,3261 8,3691 9,9863 10,0387 11,569 11,631 

06.05.2021 8,3400 8,3550 10,0109 10,0290 8,2994 8,3425 9,9784 10,0335 11,537 11,600 

07.05.2021 8,3062 8,3211 9,9979 10,0159 8,2700 8,3127 9,9860 10,0409 11,513 11,575 

HAFTA 

ORTALAMA 8,2957 8,3106 9,9871 10,0051 8,2913 8,3340 9,9729 10,0264 11,512 11,574 
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 DEĞERLENDİRMELER & BEKLENTİLER 

 

 

Geride bıraktığımız haftaya baz metallerde yaşanan ralli damga vurdu. Haftanın ilk işlem 

gününde kapalı olan LME bakır, Cuma günü 2011 yılında gördüğü zirve olan $10.190 

seviyesini kırdı.  Bakır haftayı %6.15 primle $10.412 seviyesinden kapattı. 

 

Global ekonomik iyileşmeye dair artan umutlar, güçlü talep ve zayıf dolar bakırı destekledi. 

Sert yükselişte üreticilerin, yeni yatırımlar için daha yüksek fiyatlara ihtiyaç olduğunu, aksi 

durumda önümüzdeki yıllarda bakır sıkışıklığının söz konusu olacağı yönündeki söylemleri 

etkili oldu. Diğer taraftan Şili’de ardarda 10. ayda da bakır üretimi düşüş kaydetti.  

 

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Salı günü yaptığı bir konuşmada faiz oranlarında artışa 

gidilmesinin ekonominin fazla ısınmasını engellemek için gerekebileceğini söyledi. Yellen daha 

sonra geri adım atarak enflasyona dair bir problem görmediğini belirtse de faizlerin bir noktada 

yükselmek zorunda kalacağını yatırımcılara hatırlatmış oldu. Yellen’ın açıklamaları teknoloji 

hisseleri öncülüğünde ABD endekslerine satış getirdi. 

  

Tatilin ardından Perşembe günü yeniden işlem görmeye başlayan Çin endeksleri, Cuma günü 

açıklanan ülkenin ihracat büyümesinde beklenmedik bir toparlanma gösteren verilere rağmen 

haftayı ekside kapattı.  Çin’de ihracat Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %32.3 

büyüme kaydetti, beklenti %24.1 idi.  

 

Haftanın en önemli verisi Cuma günü TSİ 15:30’da açıklanan ABD tarımdışı istihdam verisi idi. 

ABD'de tarım dışı istihdam artışı Nisan'da 266.000 ile beklentilerin altında artarak Mart 

ayındaki 770.000'lik istihdam artışının da gerisinde kaldı.  İşsizlik oranı %6.1’e çıktı. Reuters 

anketine katılan ekonomistler tarım dışı istihdam artışının Nisan'da 978.000 olmasını 

bekliyorlardı. 

 

ABD borsasının S&P 500 ve Dow Jones endeksleri, ABD tarım dışı istihdamının beklentilerin 

altında gelmesinin Fed'in büyük canlandırma programını daraltacağıyla ilgili kaygıları 

hafifletmesiyle rekor seviyelere çıktı. ABD tarım dışı istihdamdaki beklentilerin altındaki artış 

hisse senedi piyasasını yukarı çekse de dolar ve ABD Hazine tahvil getirileri üzerinde aşağı 

yönlü baskı oluşturdu.  

 

Zayıf tarım dışı istihdam verisi, varlık alımının azaltılacağı endişesini azaltarak dünya 

borsalarında yeni bir alım dalgasını tetikledi. Piyasalar küresel büyümenin canlanmasına 

rağmen enflasyon tehdidinin sınırlı olduğu bir dünyayı satın aldı.   

 

Dolar endeksi Cuma günü 90.191 seviyesine kadar geriledi. 

Hafta başında Euro Bölgesi’nde açıklana pozitif verilerden destek bulan euro, hafta sonuna 

doğru dolarda kayıpların hızlanmasıyla haftayı dolar karşısında 1.2163 seviyesinden kapattı.  
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Fed’in varlık alımlarını azaltmakta ve faiz artırmakta aceleci davranmayacağı bu senaryo riskli 

varlıkları destekledi. LME bakır  artan talebin ve sıkışık arzın etkisiyle yeni haftanın ilk işlem 

gününde $10.747,5’e yükselerek rekor tazeledi.  

 

Yeni haftada enflasyon beklentilerinin yeniden güç kazanması ile hisse senedi piyasalarında 

satışlar görüldü. İşlem hacimleri isedün  hem Avrupa hem de ABD’de 30 günlük ortalamanın 

yaklaşık %20 - %30 oranında üzerinde gerçekleşti.   

 

Haftaya düşüşle başlayan ve gün içerisinde %2’yi aşan değer kaybıyla Nasdaq ABD’de düşüşe 

öncülük etse de endeks seans içerisinde toparlanarak %0,09 düşüşle yatay kapandı. S&P 500 % 

%0,87 düşüşle günü 4152,10 puan seviyesinde tamamladı. Dow Jones ise bölge endekslerinden 

negatif ayrıştı ve gün %1,36 düşüşle tamamladı. 

 

Çin’de dün açıklanan verilere göre tüketici enflasyonu Nisan ayında yıllık bazda %0,9 ile %1 

beklentisinin altında artış kaydetti. Aynı dönemde üretici enflasyonunda yıllık bazda artış hızı ise 

%6,8 oldu. 

 

Asya borsaları, emtia fiyatlarındaki yükseliş ve ABD'deki artan enflasyon baskısının, faiz 

artışlarının daha erken yapılmasına ve tahvil getirilerinin yükselmesine yol açabileceği 

endişeleriyle art arda ikinci günde düşüş kaydetti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını 

izleyen MSCI endeksi  dün %1.6 düşüşle 24 Mart'tan bu yana en büyük günlük düşüşünü 

kaydettikten sonra bugün %0.5 ekside seyretti. Japonya'nın Nikkei endeksi  ilk işlemlerdeki 

kazanımlarını geri vererek %0.4 ekside bulunuyor. 

 

Ancak analistler, gevşek para politikası ve mali destekler yerinde durduğu sürece hisse senedi 

piyasasındaki satışların geçici olduğunu düşünüyorlar. 

 

ABD'de bugün TSİ 1530'da açıklanacak yıllık enflasyonun sert artış göstermesi bekleniyor. 

ABD'de enflasyonun aylık bazda %0.2, yıllık bazda ise %3.6 artış kaydetmesi bekleniyor. 

Enflasyonda daha fazla artış kaydedilmesi, Fed'in faiz artışlarını öne çekmesi için baskı 

yaratabilir.  Ancak para piyasaları, Fed yetkililerinin para politikasında sabırlı olunacağına dair 
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sözleriyle rahatlarken, dolar emtia ihraç eden ülkelerin para birimlerindeki kazanımlar nedeniyle 

değer kaybetmişti. 

 

Euro/usd paritesi bu sabah 1.2130 seviyesinde; gbp/usd paritesi ise 1,4130 seviyesinde yer alıyor. 

Dolar endeksi bu sabah 90.365'ten işlem görüyor ancak hala 89.677 ve 89.206 olan temel destek 

seviyesinin sadece biraz üzerinde tutunabiliyor. 

 

LME bakır dün $10.302’ye kadar gerilese de kapanışı $10.556 seviyesinden yaptı. Yatırımcıların 

hızla yükselen maliyetler ve emtia fiyatlarındaki artışlar nedeniyle enflasyon riskinden korunmak 

için emtia satın almasıyla bakır hafta başında gördüğü rekor seviyeye doğru yaklaştı. LME bakır 

bu sabah $10.620’ye kadar yükseldikten sonra $10.580’den işlem görmeye devam ediyor.  

 

 

 

 HABERLER 

 

 Singapur merkezli bir trader Çin stratejik rezervleri serbest bırakana kadar, bakır fiyatlarının artan 

enflasyon riskiyle daha da artmasını beklediklerini söyledi.  

 

 Commerzbank teknik analisti Rudolph, bakrıın $12.303,5’a kadar yükselmesini beklediğini 

açıkladı. 

 

 

 BHP Group'un Şili'deki Escondida ve Spence bakır madenlerinde çalışan işçileri temsil eden bir 

sendika, sözleşme müzakereleri durduktan sonra üyeleri arasında grev oylaması çağrısında  

 

 Analistler, hurda tedariği önemli ölçüde artmadığı sürece, uzun vadede bakır kıtlığı ve azalan 

stokların endüstriyel metal fiyatlarını mevcut rekor seviyelerin üzerine çıkarmasının muhtemele 

olduğunu düşünüyor 

 

 Antaike, Çin'deki 15 önemli bakır izabe tesisinin 2021'de hammadde bakır konsantresi alımlarını 

yıllık bazda % 8,8 oranında azaltmayı kabul ettiğini açıkladı. 

 

 Çin'in bakır ithalatı Nisan ayında bir önceki aya göre düştü. İşlenmemiş bakır ve ürünlerinin Çin’e 

girişi Nisan ayında 484.940 ton olurken,  Mart ayına göre  % 12.2 düşüş kaydetti, Nisan 2020'ye 

göre % 5.1 arttı. 

 

 

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. 


