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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 

21.06.2021 9.042,50 7.601,29 6.516,18 9.070,00 9.518,80 -5,00% 7.753,50 16,62% 768,36 771,13 

22.06.2021 9.190,50 7.727,65 6.611,39 9.217,00 9.518,80 -3,45% 7.753,50 18,53% 780,68 783,45 

23.06.2021 9.289,50 7.779,50 6.648,65 9.321,00 9.518,80 -2,41% 7.753,50 19,81% 785,83 788,59 

24.06.2021 9.390,50 7.867,38 6.750,41 9.420,50 9.518,80 -1,35% 7.753,50 21,11% 794,75 797,51 

25.06.2021 9.432,50 7.898,59 6.787,44 9.460,00 9.518,80 -0,91% 7.753,50 21,65% 798,00 800,76 

HAFTA 

ORTALAMA 9.518,80 7.906,79 6.788,91 9.549,30     798,68 801,41 

 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) 

21.06.2021 4,1875 1.782,45 1.775,05 25,955 161.050 52,22% 52.355 172.527 385.932 

22.06.2021 4,2345 1.779,10 1.775,05 25,970 160.950 52,13% 51.805 172.527 385.282 

23.06.2021 4,3310 1.782,90 1.791,60 25,945 159.800 51,04% 51.355 172.527 383.682 

24.06.2021 4,3115 1.780,20 1.784,85 25,990 192.975 82,40% 51.209 153.804 397.988 

25.06.2021 4,2990 1.783,25 1.786,65 26,130 210.975 99,41% 50.604 153.804 415.383 

HAFTA 

ORTALAMA 4,2727 1.781,58 1.782,64 25,998 181.175  51.466 165.038 395.584 

 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) 

21.06.2021 31.264,00 2.163,00 2.832,00 2.353,50 17.310,00 2.119,00 7.788 

22.06.2021 31.902,00 2.165,50 2.841,00 2.375,50 17.701,00 2.119,00 7.911 

23.06.2021 32.079,00 2.175,50 2.869,00 2.386,50 17.867,00 2.118,00 7.962 

24.06.2021 32.100,00 2.198,50 2.896,00 2.397,50 18.192,00 2.108,00 8.051 

25.06.2021 32.457,00 2.217,50 2.876,50 2.451,00 18.611,00 2.067,00 8.084 

HAFTA 

ORTALAMA 31.960,40 2.184,00 2.862,90 2.392,80 17.936,20 2.106,20 7.959,20 

 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 

21.06.2021 8,6646 8,6802 10,3197 10,3383 8,7333 8,7791 10,3752 10,4331 12,079 12,146 

22.06.2021 8,7497 8,7655 10,4032 10,4220 8,7296 8,7699 10,3882 10,4397 12,121 12,178 

23.06.2021 8,7202 8,7359 10,3722 10,3909 8,6161 8,6581 10,2850 10,3386 12,043 12,105 

24.06.2021 8,6139 8,6294 10,2828 10,3013 8,6536 8,6940 10,3237 10,3754 12,077 12,134 

25.06.2021 8,6593 8,6749 10,3356 10,3542 8,6700 8,7105 10,3572 10,4090 12,060 12,117 

HAFTA 

ORTALAMA 8,6815 8,6972 10,3427 10,3613 8,6805 8,7223 10,3459 10,3992 12,076 12,136 

     ER-BAKIR HAFTALIK 
      BAKIR BÜLTENİ 

 

 

25. HAFTA 
(21 - 25 Haziran) 

 

29 Haziran, Salı 
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 DEĞERLENDİRMELER & BEKLENTİLER 

 

 

Geride bıraktığımız hafta global endekslerin genelinde alıcılı seyir ile başladı. FED toplantısından 

çıkan sürpriz faiz artış beklentileri ve Cuma günü St.Louis Fed Başkanı James Bullard tarafında 

yükselen enflasyon ile birlikte 2022'de faiz artışı öngörülerine rağmen piyasalar toparlandı.  

 

Fed'in para politikasında normalleşmeyi ele almaya başlayacağının işaretini vermesi son birkaç 

aydır finansal piyasaların tetikte olmasına neden olan enflasyonda yaşanan ani artıştan 

kaynaklanıyor. St. Louis Fed Başkanı James Bullard ve Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da 

dahil olmak üzere Fed yetkilileri ise para politikasında sıkılaşmaya yönelik beklentileri 

yumuşatmaya çalıştılar. FED Başkanı Powell Temsilciler Meclisinde yaptığı açıklamada virüse 

karşı aşılanma hızının artarak ekonominin açılmasına destek vermesinin de etkisiyle enflasyon 

artışının geçici olduğunu ve sürdürülebilir seviyeye gerileyeceğini belirtti. Powell’ın sadece 

enflasyon endişesi nedeniyle faiz artırılmayacağını söylemesi piyasa tarafında pozitif etki yarattı. 

 

Powell ve New York Fed Başkanı John Williams para politikasında sıkılaşmaya gitmeden ve 

borçlanma maliyetleri yükseltilmeden önce ekonomik toparlanmaya vakit tanınması gerektiğini 

vurguladı.  İki Fed yetkilisi yaptıkları konuşmalarda ABD'de yüksek enflasyon döneminin 

beklenenden uzun sürebileceğini söyledi. İşlemciler yine de enflasyon, beklentilerden daha fazla 

artarsa faiz artırımına gidileceğinden endişe duyuyorlar. 

 

Haftanın sonuna doğru ABD endekslerindeki yükseliş, Başkan Biden’ın açıkladığı 579 milyar 

dolarlık altyapı paketi ile desteklendi. ABD'de açıklanan bir önceki mali canlandırma paketinin 

ekonominin birinci çeyrekte yıllık bazda %6.4 büyümesine destek olmasının ardından yatırımcılar 

altyapı harcama paketinin dünyanın en büyük ekonomisinin toparlanmasını hızlandıracağını 

düşünüyorlar. Ancak Biden, iki partinin anlaşma sağlayabilmesi için okullar, iklim değişikliğinin 

etkilerinin azaltılması, ebeveyn ve hastabakıcılara yardımın yanı sıra kurumlar ve üst gelir 

grubundan alınan vergilerin artırılması gibi konularda ödün vermek zorunda kaldı. 

 

Cuma günü açıklanan kişisel harcama verilerinin durağanlaşması ve tüketici beklentilerinin aşağı 

yönlü revize edilmesi uzun vadeli enflasyon beklentilerini bir ay öncesine göre sakinleştirdi.  

 

Bu gelişmelerin yanı sıra Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari Cuma günü yaptığı açıklamada, 

bazı fiyat artışlarının büyük olasılıkla geçici olacağını söyledi.  

 

ABD endeksleri ise haftalık bazda Dow Jones %3.44, S&P 500 %2.74 ve Nasdaq %2.35 olmak 

üzere primli kapanışlar gerçekleştirdi. 

 

Ekonomik veri açıklamalarında ABD'de Cari Denge -206 milyar USD beklenirken -195 milyar 

olarak gerçekleşti. Markit imalat 61.5 ve hizmet PMI 70 beklenirken sırasıyla 62.6 ve 64.8 olarak 

açıklandı. Dayanaklı mal siparişleri tahminlerin hafif altında %2.3 seviyesinde yer aldı. Haftalık 

bazda duyurulan işsizlik başvuruları ise öngörülerin hafif üzerinde 411 bin seviyesinde 

gerçekleşti.  

 

ABD'de değişken gıda ve enerji harcamaları hariç bırakıldığında kişisel tüketim harcamaları 

(PCE), Nisan ayında %0.7 yükseldikten sonra Mayıs'ta %0.5 artış kaydetti. FED'in en yakından 

izlediği enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE, yıllık bazda %3.4 ile Nisan 1992'den bu yana en 

büyük artışı kaydetti. 
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Euro bölgesinde ise Markit imalat PMI verisi 62.1 beklentisine karşın 63.1, Markit hizmet PMI 

verisi ise 57.8 beklentisine karşın 58 olarak açıklandı. 

 

İngiltere Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi, ancak ekonominin toparladığı İngiltere’de 

artan enflasyona vurguda bulundu.  

 

Dolar endeksi haftayı %0.41 kayıpla sonlandırırken, dolar karşısında euro %0.62, sterlin ise 

%0.49 primlendi. 

 

Petrol fiyatları yatırımcıların dünya genelinde petrol talebinde hızla iyileşme olacağı beklentilerini 

sürdürmesi ve İran petrolüne dair endişelerin azalmasının ardından yükseldi. Petrol fiyatları ayrıca 

ABD ham petrol stoklarının beklentilerden fazla düşmesi ile de desteklendi. Brent petrol haftalık 

bazda %3.63 primlenirken, ABD hafif ham petrolü %3.35 değer kazandı. 

 

Altın fiyatları Fed yetkililerinin faiz oranlarında artışa dair karışık sinyalleri ile haftayı %0.96 

primle sonlandırdı.  

 

LME bakır, haftaya Çin'in emtia fiyatlarındaki artışları kontrol etmek için yaptığı hamleler ve 

ABD Merkez Bankası'nın para politikasını beklenenden daha erken sıkılaştıracağına dair sinyaller 

ile başlarken ilk işlem gününde $9.011 ile Nisan ortasından bu yana en düşük seviyesini test etti. 

Ancak bu seviyede kalıcı olmayan fiyatlar Jerome Powell'ın yakın zamanda bir faiz artırımına 

ilişkin endişeleri hafifletmesiyle birlikte yükseldi. 

 

Açıklamalar sonrasında $9.517 seviyesine kadar yükseldikten sonra ABD’deki enflasyon 

açıklamalarının yatırımcılar üzerinde yarattığı karışıklığın etkisi ile Perşembe ve Cuma günü hafif 

değer kaybetti ancak yine de haftalık bazda %3.13 değer kazanarak $9.435 seviyesinden kapanış 

gerçekleştirdi. 

 

Diğer yandan Çin devlet rezerv yönetimi Salı günü yaptığı açıklamada, 5-6 Temmuz'da 20.000 

ton bakır rezervinin yanı sıra 30.000 ton çinko ve 50.000 ton alüminyumu açık artırmaya 

çıkaracağını söyledi.  Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi, web sitesindeki üç ayrı duyuruda, 

bu satışların ilk partiler olduğunu belirtti. 
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Yeni haftanın ilk işlem gününde hisse senedi piyasalarına karışık seyir hakim oldu. Piyasalar yön 

bulmakta zorlanırken Avrupa’da negatif kapanış görüldü ve endeksler %0.34-%1.99 aralığında 

değer kaybetti. 

 

Teknoloji hisselerindeki yükselişin endeksleri desteklediği işlem gününde Nasdaq tarihi zirvesini 

test ederek %0.98 primli kapanırken, Dow Jones negatif ayrıştı ve günü %0.44 düşüşle tamamladı. 

S&P 500 ise tarihi zirvesine yakın olsa da seans geneli yatay seyretti ve kapanışı %0.23 primli 

olarak gerçekleştirdi.  

 

Dün ekonomik veri takvimi oldukça zayıftı ancak hafta genelinde ABD Haziran ayı istihdam 

raporu ile ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları takip edilecek gelişmeler olarak öne çıkıyor. 

 

Delta varyantının hızlı bulaşması ile getirilen yeni seyahat kısıtlamaları ile havacılık ve turizm 

sektörü hisselerinde zayıf seyir hakimdi.  

 

Asya borsaları ise bölge genelindeki koronavirüs vakalarındaki artışın ekonomik toparlanmayı 

zedeleyeceği endişeleriyle yönünü aşağı çevirdi. Endekslerde bazı ülkelerin koronavirüsün 

bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının yayılmasını sınırlamak için tecrit uygulamalarını yeniden 

devreye almasının ardından son günlerdeki yukarı yönlü ivme kayboldu.  

 

Dolar başlıca para birimleri karşısında iki ayın zirvesinin biraz altında seyrederken, işlemciler 

ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyorlar.  Bu veri Fed'in ekonomiye verdiği desteği ne zaman 

sona erdirmeye başlayacağını belirlemesinde etkili olacak. 

 

Reuters anketine katılan ekonomistler Mayıs'ta 559.000 artış kaydeden tarım dışı istihdamın 

Haziran ayında 690.000 yükselmesini, Mayıs'ta %5.8 olan işsizliğin ise %5.7'ye gerilemesini 

bekliyorlar. 

 

Yatırımcılar ayrıca faiz oranlarının yönüne dair ipuçları için bugün açıklanacak ABD tüketici 

güveni endeksi ve Perşembe günü ISM imalat endeksini yakından izleyecekler. 

 

Dolar endeksi dün günü yatay kapatırken bugün yatay olarak 92.070 seviyesinde. 

 

Petrol fiyatları koronavirüsün son derece bulaşıcı Delta varyantının dünya genelinde yeni seyahat 

kısıtlamalarına yol açabileceği ve bunun yakıt talebindeki büyümede ivme kaybettireceği 

endişeleriyle ikinci günde de düşüş kaydetti. Dün brent petrol %1.97 kayıpla $74.68, ABD ham 

petrolü %1.53 kayıpla $72.91 seviyesinden günü sonlandırdı. 

 

Altın fiyatları, dolardaki güçlü seyrin baskısıyla ve Fed'in para politikasını beklenenden daha 

erken zamanda sıkılaştıracağı endişeleriyle gerileyerek önceki seansta gördüğü bir haftanın dip 

seviyesine yakın seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün %0.12 değer kaybederken 

bugün  %0.50 kayıpla $1.769 seviyesinde. 
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LME bakır son günlerde ABD’deki altyapı harcamalarından destek bulsa da Çin’de talebin 

yavaşlaması endişeleri ile değer kaybediyor. LME bakır dün günü %0.43 kayıpla sonlandırırken, 

bugün %1.27 kayıpla $9.275 seviyesinden işlem görüyor. 

 

Bakır fiyatlarındaki düşüşe LME stoklarındaki artış ve Çin’deki talep göstergesi olarak kullanılan 

Yangshan bakır primindeki düşüş de destek veriyor. LME bakır stokları Mayıs 2020’den bu yana 

en yüksek seviyelerinde bulunurken Yangshan bakır primi ton başına 26 dolara yükseldi ancak 

hala Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviyelerinde seyrediyor. 

 

LME ring brokerı Marex’e göre ise LME bakırdaki long pozisyonlar üst üste 6.haftada azalmış 

durumda. 

 

LME bakır için Çarşamba günü Çin'in resmi fabrika faaliyet verileri ve Cuma günkü ABD 

istihdam verileri kritik öneme sahip. 

 

Ayrıca Reuters’te yer alan bir habere göre Rusya çelik ürünleri, nikel, alüminyum ve bakır için 

yeni ihracat vergileri hazırlıyor. Haberde vergi oranının %15’ten başlayıp her metal için 

değişkenlik göstereceği bilgisi yer alıyor. 

 

Bu hafta takip edilecek önemli veriler ise aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: 

 

Tarih Saat Gösterge Dönem 

29.Haz 1700 ABD tüketici güven endeksi Haziran 

30.Haz 1200 Euro bölgesi TÜFE, öncü Haziran 

30.Haz 1515 ABD ADP özel sektör istihdamı Haziran 

30.Haz 1645 Chicago PMI Haziran 

30.Haz 1700 ABD bekleyen konut satışları Mayıs 

01.Tem 1100 Euro bölgesi imalat PMI Haziran 

01.Tem 1200 Euro bölgesi işsizlik Mayıs 

01.Tem 1530 ABD işsizlik maaş başvuruları 21.Haz 

01.Tem 1645 ABD Markit imalat PMI, nihai Haziran 

01.Tem 1700 ABD ISM imalat endeksi Haziran 

02.Tem 1530 ABD tarım dışı istihdam Haziran 

02.Tem 1530 ABD işsizlik Haziran 

02.Tem 1530 ABD ortalama saatlik ücretler Haziran 

02.Tem 1530 ABD dış ticaret dengesi Mayıs 

02.Tem 1700 ABD fabrika siparişleri Mayıs 
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 HABERLER 

 

 28.06.2021 tarihli Reuters verilerine göre, koronavirüs salgınındaki toplam küresel vaka sayısı 

181.452.700 olurken, ölümlü vaka sayısı 4.086.690. 

 

 Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre ülkenin Mayıs ayındaki rafine bakır 

ihracatı yıllık bazda %18.9 azalarak 47.562 ton, katod bakır ihracatı ise %21.6 azalarak 43.107 ton 

olarak gerçekleşti. 

 

 UBS, bakır fiyatlarının önümüzdeki 6-12 ay içerisinde 11.000 USD/t seviyesine yükseleceği 

öngörüsünde bulundu. UBS, bakır piyasasında 2021 yılında 603.000 ton, 2022 yılında ise 461.000 

ton arz açığı oluşmasını bekliyor. 

 

 2021 yılbaşından bu yana 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 

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. 


