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 LME VERİLERİ 
HAFTALIK VE YILLIK DEĞİŞİM 

% 
SK NOTIZ 

TARİH 
CASH 

(USD/t) 

CASH 

(EUR/t) 

CASH 

(GBP/t) 

3 AYLIK 

(USD/t) 

ÖNCEKİ 

HAFTA 

ORT. ($/t) 

DEĞİŞİM 

% 

2021 

YILSONU 

LME ($/t) 

DEĞİŞİM 

% 

SK 

NOTIZ 

(€/100Kg) 

SK 

NOTIZ 

HIGH 

30.05.2022 9.520,50 8.842,30 7.532,04 9.531,00 9.398,00 1,30% 9.755,00 -2,40% 8.980,30 9.011,04 

31.05.2022 9.500,50 8.868,20 7.546,67 9.510,00 9.398,00 1,09% 9.755,00 -2,61% 9.009,50 9.040,40 

1.06.2022 9.455,00 8.829,85 7.520,08 9.455,00 9.398,00 0,61% 9.755,00 -3,08% 8.970,26 9.001,17 

2.06.2022 - - - - 9.398,00 - 9.755,00 - - - 

3.06.2022 - - - - 9.398,00 - 9.755,00 - - - 

HAFTA 

ORTALAMA 9.492,00 8.846,78 7.532,93 9.498,67     8.986,69 9.017,54 

 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) 

30.05.2022 - 1.857,25 1.854,95 22,035 154.650 73,86% 79.943 41.546 276.139 

31.05.2022 4,2950 1.854,40 1.838,70 21,770 149.200 67,73% 80.584 41.546 271.330 

1.06.2022 4,3300 1.829,70 1.844,90 21,610 145.950 64,08% 80.259 41.546 267.755 

2.06.2022 4,5540 - - - - - 80.574 - - 

3.06.2022 4,4775 - - - - - 80.050 - - 

HAFTA 

ORTALAMA 4,4141 1.847,12 1.846,18 21,805 149.933 0,6856 80.282 41.546 271.741 

 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) 

30.05.2022 35.000,00 2.184,00 3.976,00 2.863,00 29.975,00 1.910,00 9.070 

31.05.2022 34.900,00 2.176,00 3.978,00 2.816,50 28.700,00 1.960,00 9.100 

1.06.2022 35.250,00 2.143,50 3.896,00 2.701,50 27.710,00 1.960,00 9.061 

2.06.2022 - - - - - - - 

3.06.2022 - - - - - - - 

HAFTA 

ORTALAMA 35.050,00 2.167,83 3.950,00 2.793,67 28.795,00 1.943,33 9.077,00 

 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 

30.05.2022 16,3479 16,3773 17,5270 17,5585 16,2170 16,5230 17,4187 17,7540 20,464 20,857 

31.05.2022 16,3562 16,3857 17,6019 17,6336 16,2660 16,5650 17,4616 17,7892 20,505 20,884 

1.06.2022 16,3876 16,4171 17,5702 17,6019 16,2720 16,5720 17,4338 17,7619 20,491 20,876 

2.06.2022 16,4127 16,4423 17,5916 17,6233 16,3040 16,6030 17,4192 17,7453 20,424 20,805 

3.06.2022 16,4390 16,4686 17,5700 17,6017 16,3280 16,6370 17,5591 17,8981 20,529 20,924 

HAFTA 

ORTALAMA 16,3887 16,4182 17,5721 17,6038 16,2774 16,5800 17,4585 17,7897 20,483 20,869 
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 DEĞERLENDİRMELER & BEKLENTİLER 

 

ABD hisse senedi endekslerinin Memorial Day dolayısıyla kapalı olduğu haftanın ilk işlem 

gününe, Avrupa endeksleri düşük işlem hacimleriyle yatay pozitif başlangıç yaptı. 

 

Almanya'da geçen hafta açıklanan ve yaklaşık 50 yılın zirvesine yükselen enflasyonun ardından 

dalgalı seyir izlerken, tahvil getirileri ABD ve Avrupa'da para politikasının ne hızda 

sıkılaştırılacağı konusundaki endişelerin artmasıyla birlikte yükseldi. 

 

Ekonomik veri tarafında Almanya'da enflasyon verisi Mayıs ayında %8.7'ye yükselerek 1973/74 

yılındaki petrol krizinden bu yana zirveyi gördü.  

 

Euro Bölgesi’nden gelen enflasyon verisi ise aylık %0.6 beklentinin üzerinde %0.8 olarak 

açıklandı.  

 

Çin NBS imalat PMI verisi 49.6 olarak açıklanırken, veriler daralmanın devam ettiğine işaret etti, 

ancak daralmanın hızı yavaşladı. Diğer yandan Çin'in finans merkezi Şanghay’da iki aydır devam 

eden tecrit uygulamalarına ara verildi. 

 

Yatırımcıların enflasyon ve resesyona dair endişeleri, Fed’in faiz artırım hızı konusunun yarattığı 

belirsizlik, Rusya-Ukrayna savaşının gıda ve emtia fiyatlarına etkileri ve Çin'deki katı 

koronavirüs tedbirleri nedeniyle tedarik zincirinde artan aksamalar ile beraber kuvvetlendi.  

 

ABD hisse senetleri, güçlü bir dizi verinin Fed’in enflasyonu baskılayacak kadar büyümeyi henüz 

yavaşlatmadığını ve ekonominin daha fazla faiz artışına dayanıklı olduğunu göstermesinin 

ardından yeni aya ılımlı bir düşüşle başladı. 

 

ABD hisse senetleri, güçlü işe alım verilerinin Federal Rezerv'in enflasyonla mücadelesinde 

agresif kalmasının önünü açmasının ve Elon Musk tarafından işe alımların durdurulmasını 

duyuran bir mailin paylaşılmasının ardından haftayı değer kaybederek sonlandırdılar. 

 

Hisse senetleri, Mayıs ayı istihdam verilerinin beklentileri karşılamasının ardından keskin bir 

düşüş yaşadı ve işgücü piyasasının Fed'in fiyat artışlarıyla mücadele ederken oranları hızlı bir 

şekilde yükseltmesi için yeterince güçlü olduğu görüldü.  

 

Eylül ayında bu büyüklükteki üçüncü bir artış için piyasa kaynaklı oranlar, istihdam raporunun 

ardından %85 civarında sabit kaldı. 

 

Haftalık bazda Dow Jones %0.94, S&P 500 %1.19 , Nasdaq %0.98 kayıpla kapanış gerçekleştirdi. 

 

Kısıtlayıcı bir Fed'in dünyanın en büyük ekonomisini resesyona sokabileceğine dair endişeler 

artarken, yatırımcılar ekonomik verilere ve bunun ABD parasal sıkılaştırmasının hızını nasıl 

etkileyeceğine bağlı kalmaya devam ediyorlar.  

 

Güçlü istihdam raporu, büyümenin çok keskin bir şekilde yavaşladığına dair bazı endişeleri 

bastırırken, aynı zamanda Fed'in agresif kalmasının yolunu açtı. ABD Mayıs ayı tarım dışı maaş 

bordroları 325.000 olan tahminlere kıyasla 390.000 arttı. İşsizlik oranı %3.5'lik beklentilere karşı 

%3.6'da değişmeden kaldı. Ancak imalat istihdam verisine bakıldığında 39 bin beklentisinin 

altında 18 bin olarak açıklanması dikkat çekti. 
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Dolar endeksi haftayı %0.46 primli sonlandırırken dolar karşısında Euro yatay eksi, sterlin ise 

%1.04 kayıpla kapanış yaptı. 

 

Petrol fiyatları Avrupa Birliği'nin Rusya'dan petrol ithalatını büyük ölçüde azaltmak konusunda 

mutabakat sağlamasının ardından yükselirken, talebin mevsimsel olarak tırmandığı yaz aylarında 

arz sıkışıklığının daha da derinleşeceği endişeleri kuvvetlendi. 

 

Fiyatlarda OPEC ve birlikte hareket eden ülkeler OPEC+'in gerçekleşen toplantısında aldığı 

üretimi artırma kararının ardından dar aralıkta seyir görüldü.  Brent petrol haftalık bazda %0.24 

değerlenirken ABD ham petrolü %3.3 değer kazandı.  

 

Altın, ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların kazanım elde etmesiyle haftayı 

%0.11 kayıpla $1.851 seviyesinden kapattı.  

 

LME bakır ise haftaya $9.500 seviyesinden başlangıç gerçekleştirirken, Çin'in teşvik önlemleri 

ve COVID-19 kısıtlamalarını hafifletme kararı ve dolardaki düşüşle desteklendi. 

 

İngiltere’deki dört günlük hafta sonu tatili öncesinde Çin’in talebinde artış beklentisinin 

fiyatlandığı bakır, hafta içerisinde 3 gün işlem görerek ve haftalık bazda %0.32 primle $9.520 

seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. 

 

 
Yatırımcılar, enflasyon ve oran artışı endişeleriyle sarsılan piyasalardaki büyüme beklentilerini 

değerlendirirken ABD hisse senetleri seans başındaki kazançlarının bir kısmını vererek haftaya 

yatay pozitif bir başlangıç yaptılar. 

 

Geçen hafta, ABD'nin Mayıs ayı işe alımlarının beklentilerden daha güçlü olduğunu gösteren 

veriler, Federal Rezerv'in fiyat baskılarını dizginlemek için sıkılaştırma yolundan 

vazgeçmeyeceğini gösterdi.  

 

Ancak Goldman Sachs Group ekonomistleri, Fed'in agresif faiz artırım planını ülkeyi resesyona 

sokmadan gerçekleştirebileceğini söyledi. 

 

http://www.erbakir.com.tr/


 

      

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 

Çinli düzenleyiciler, araç çağırma devi Didi Global ve ABD'de listelenen diğer teknoloji firmaları 

üzerindeki kısıtlamaları gevşetmeye hazırlanıyor.  

 

City Index'in kıdemli finans piyasaları analisti Fiona Cincotta, bir notta, "İyimser ruh hali, Pekin 

ve Şanghay'ın gündelik hayata döndüğüne dair işaretlerle daha da yükseldi" dedi ancak yine de 

enflasyon endişelerinin halen devam ettiğinin altını çizdi.  

 

“Yükselen ham petrol fiyatları ve güçlü bir iş gücü raporu, Fed'in enflasyonu dizginlemek için 

agresif davranması gerekebileceğine dair bahisleri arttırdı. Cuma günü açıklanacak olan ABD 

TÜFE verileri ve tüketici güveni verileri bu hafta piyasanın ana odak noktası olacak." 

 

EPFR Global verilerine atıfta bulunan Bank of America stratejistlerine göre, yatırımcılar geçen 

hafta hisse senedi satın aldılar ve ABD hisse senetlerinde ayı piyasası görünümü devam ederken 

üst üste dördüncü hafta giriş görüldü. 

 

Dow Jones %0.05, S&P500 %0.31 ve Nasdaq %0.40 primlenirken, majör Avrupa endeksleri 

%0.98-%1.34 aralığında primli kapanış gerçekleştirdi. 

 

Avrupa Merkez Bankası bu hafta tahvil alımlarına son vereceğini açıklayacak ve Temmuz ayında 

borçlanma maliyetlerinde bir artış için geri sayıma resmi olarak başlayacak ve artan enflasyon 

karşısında küresel emsallerinin sıkı para politikasına katılacak.  

 

Financial Times'ın bildirdiğine göre, ECB, bir satıştan etkilenmeleri halinde kırılgan euro bölgesi 

borç piyasalarına desteğini güçlendirmeyi planlıyor. 

 

Gelişmiş ülkelerde son on yılların zirvesinde seyreden enflasyonu kaygıyla izleyen yatırımcılar 

Cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verileri ve başlıca merkez bankalarının bu haftaki para 

politikası kararlarını beklerken Asya borsaları geriledi.  

 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün gerçekleştirilen güven oylamasından zafer elde ederek 

çıktı ancak, "partygate" skandalı nedeniyle üyesi olduğu Muhafazakar Parti içinde kendini 

gösteren başkaldırının Johnson'ın otoritesini sarstığı ve yeniden destek toplayabilmek için zorlu 

bir mücadele ile karşı karşıya kalacağı düşünülüyor. 

 

Dolar, enflasyonun yüksek seyrine devam etmesinin ABD'nin Hazine tahvili getirilerine destek 

olmasıyla Asya işlemlerinde dün kaydettiği yükselişini sürdürdü ve yen karşısında 20 yılın 

zirvesine yükseldi.  Dolar endeksi dün %0.26 yükselmesinin ardından kazanımlarını artırdı ve 

%0.38 artıda 102.826 seviyesinde.  

 

Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Perşembe günü açıklayacağı politika kararı öncesinde 

%0.22 gerileyerek 1.0670 seviyesinden işlem görüyor. 

 

ECB'nin birkaç faiz artırımı gerçekleştireceğini ve tahvil alımlarını durduracağını fiyatlamış olan 

piyasalar, sonrasında atılacak adımlar hakkındaki ipuçlarını izleyecek. 

 

Petrol fiyatları Çin'deki tecrit önlemlerinin hafifletilmesi ve OPEC+ üreticiler grubunun üretimi 

artırsa bile küresel arz sıkışıklığının geçmeyeceği endişeleriyle %0.50 civarı primli. 

 

Altın fiyatları, yatırımcıların merkez bankalarının sıkı para politikalarını koruyarak faiz oranlarını 

yüksek tutacağı beklentisiyle bir haftanın dip seviyelerini gördü. 
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LME bakır ise yeni haftaya $9.730 seviyesinden başlangıç gerçekleştirirken Çin'de COVID-19 

karantinalarının gevşetilmesi ve ABD'nin Pekin'e yönelik tarifeleri düşürmesi beklentileri ile dün 

29 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesi olan $9.806 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. 

 

Ancak dolardaki güçlenme ile geri çekilen LME bakır fiyatı, bugün %0.69 kayıpla $9.676 

seviyesinden işlem görüyor. 

 

Bu hafta takip edilecek önemli veriler ise aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: 

 

Tarih Saat Gösterge Dönem 
7.Haz 1530 ABD dış ticaret dengesi Nisan 
8.Haz 1200 Euro bölgesi GSYH, revize Q1 
9.Haz 1445 ECB politika/mevduat faizi Haziran 
9.Haz 1530 ABD işsizlik maaş başvuruları 30.May 
10.Haz 1530 ABD TÜFE Mayıs 
10.Haz 1700 ABD Mich. tüketici güven endeksi Haziran 

 

 HABERLER 

 

 

 Ülkenin istatistik ajansı INE, dünyanın en büyük metal üreticisi olan Şili'deki bakır üretiminin 

Nisan ayında yıllık %9.8 düşüşle 421.742 tona gerilediğini açıkladı. 

 

 Cochilco ise, Şili'nin bakır üretiminin Nisan ayında düştüğünü belirtirken, devlete ait dev 

Codelco'nun üretimi yıllık %6.1 düşüşle 116 bin tona ve Collahuasi'nin (Glencore ve Anglo 

American) üretiminin %26.5 oranında keskin bir düşüşle 42 bin ton olarak gerçekleşti. 

 

 Aynı açıklamaya göre BHP’ya ait olan Escondida'nın üretimi %2.6 artarak 88.000 tona yükseldi. 

 

 Citi, nikel, bakır ve çinko başta olmak üzere metal işlemlerinde Çin’deki belirsizlik nedeniyle 

dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. 

 

 LME stok ve fiyat grafiği 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 
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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. 
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