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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 

05.07.2021 9.432,00 7.944,07 6.807,16 9.461,00 9.316,50 1,24% 7.753,50 21,65% 802,60 805,37 

06.07.2021 9.528,00 8.047,30 6.876,94 9.558,50 9.316,50 2,27% 7.753,50 22,89% 812,87 815,66 

07.07.2021 9.451,50 7.994,16 6.834,06 9.483,00 9.316,50 1,45% 7.753,50 21,90% 807,50 810,29 

08.07.2021 9.264,50 7.828,05 6.732,43 9.297,50 9.316,50 -0,56% 7.753,50 19,49% 790,89 793,67 

09.07.2021 9.437,50 7.960,10 6.830,35 9.475,50 9.316,50 1,30% 7.753,50 21,72% 804,01 806,79 

HAFTA 

ORTALAMA 9.422,70 7.954,74 6.816,19 9.455,10     803,57 806,36 

 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) 

05.07.2021 - 1.790,95 1.791,35 26,545 212.475 100,83% - 142.520 - 

06.07.2021 4,2580 1.807,80 1.809,85 26,610 212.325 100,69% 48.878 142.520 403.723 

07.07.2021 4,3290 1.804,25 1.804,65 26,385 214.575 102,81% 47.683 142.520 404.778 

08.07.2021 4,2715 1.810,25 1.807,70 26,105 214.575 102,81% 47.287 129.469 391.331 

09.07.2021 4,3525 1.803,40 1.806,00 26,010 216.800 104,91% 47.143 129.469 393.412 

HAFTA 

ORTALAMA 4,3028 1.803,33 1.803,91 26,331 214.569  47.748 137.300 398.311 

 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) 

05.07.2021 33.370,00 2.329,50 2.938,00 2.539,50 18.370,00 2.239,00 8.130 

06.07.2021 32.758,00 2.320,50 2.949,50 2.529,50 18.541,00 2.239,00 8.233 

07.07.2021 32.999,00 2.306,50 2.944,00 2.508,50 18.309,00 2.239,00 8.130 

08.07.2021 32.666,00 2.283,00 2.912,00 2.435,00 18.180,00 2.238,00 8.013 

09.07.2021 33.076,00 2.342,50 2.955,00 2.470,00 18.673,00 2.238,00 8.144 

HAFTA 

ORTALAMA 32.973,80 2.316,40 2.939,70 2.496,50 18.414,60 2.238,60 8.130,00 

 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 

05.07.2021 8,6797 8,6954 10,2657 10,2841 8,6636 8,7030 10,2846 10,3322 11,997 12,052 

06.07.2021 8,6650 8,6806 10,2870 10,3055 8,6379 8,6749 10,2541 10,3006 11,980 12,032 

07.07.2021 8,6515 8,6671 10,2562 10,2747 8,6521 8,6894 10,2302 10,2778 11,939 11,994 

08.07.2021 8,6657 8,6813 10,2469 10,2653 8,6849 8,7235 10,2638 10,3129 11,964 12,021 

09.07.2021 8,6867 8,7024 10,2721 10,2906 8,6647 8,7047 10,2573 10,3081 11,937 11,996 

HAFTA 

ORTALAMA 8,6697 8,6854 10,2656 10,2840 8,6606 8,6991 10,2580 10,3063 11,963 12,019 

     ER-BAKIR HAFTALIK 
      BAKIR BÜLTENİ 

 

 

27. HAFTA 
(05 - 09 Temmuz) 

 

13 Temmuz, Salı 
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 DEĞERLENDİRMELER & BEKLENTİLER 

 

 

Geride bıraktığımız haftanın ilk işlem gününde ABD piyasaları bağımsızlık günü tatili nedeniyle 

kapalı olurken, diğer yurtdışı piyasalarında da düşük işlem hacimli seyir görüldü. ABD’de 

açıklanan ISM hizmet sektörü endeksinin bir önceki aya göre düşüş kaydetmesi endekslerde 

satışın hız kazanmasına yol açtı.  

 

Yayımlanan Haziran ayı toplantı tutanaklarına göre Fed enflasyonu temkinli bir şekilde takip 

etmeye devam ederken, enflasyonun yükseldiğini düşünmesi halinde adım atmaya hazır olduğunu 

ortaya koydu. Ancak Fed yetkilileri, merkez bankasının harekete geçmesi için gereken koşulların 

daha uzun bir süre oluşmayacağını düşünüyorlar. Tutanaklarda "bazı katılımcıların" bankanın 

tahvil alım programını azaltması için gerekli koşulların "beklediklerinden biraz daha erken" 

oluşacağını düşündüğü görüldü. 

 

Yetkililerin salgın hastalık nedeniyle uygulanan aşırı gevşek para politikasının nasıl 

sıkılaştırılacağı konusunda çeşitli görüşler ortaya koyması para politikasının yeniden 

düzenlenmesinin artık masaya yatırıldığı şeklinde yorumlandı. 

 

Reuters anketine katılan ekonomistler Ağustos ya da Eylül'de Fed'in varlık alım programını 

azaltma stratejisini açıklamayacağını tahmin ediyorlar. Çoğu ekonomist tahvil alımlarının 

azaltılmasının gelecek yılın başında olacağını düşünürken, ankete katılanların üçte biri ilk 

kesintinin bu yılın son çeyreğinde olacağını öngörüyor. 

 

Perşembe günü Fed toplantı tutanakları ve Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen enflasyon 

hedefinin yükseltilmesi ve bir süreliğine hedefin üzerinde kalmasına izin verilebileceği 

açıklamalarına karşılık, Covid-19 salgınındaki yeni varyantların yarattığı büyüme endişesi risk 

iştahını azaltarak endekslere satış getirdi. 

 

Haftanın son işlem günü ise ikinci çeyrek kazanç sezonunun güveni artırmaya başlamasıyla 

birlikte küresel büyümenin hala yolunda olduğuna inanan yatırımcılar endeksleri yukarı taşıdı. 

 

Endeksleri etkileyen diğer önemli gelişmeler arasında Çin Merkez Bankasının, bankaların 

rezervde tutması gereken nakit miktarını 50 baz puan azaltması ve Avrupa Merkez Bankasının 

enflasyon aşımına müsamaha göstereceğini belirtmesi ile birlikte gevşek para politikasının bir süre 

daha sürecek olması yer aldı. 

 

Diğer yandan ABD ile Çin arasındaki gerilim artmaya devam ederken, Washington, Sincan'da 

insan hakları ihlalleri ve ileri teknoloji gözetimi iddiaları üzerine 34 Çinli kuruluşu ekonomik kara 

listesine ekledi.  

 

Pekin yönetimi ise, ABD’de işlem gören ve çoğunlukla teknoloji şirketleri olan Çinli şirketleri 

üzerindeki gözetimini artırıyor. Danıştay, yerli işletmeler için denizaşırı piyasalarda işlem 

görmelerini sağlayan sistemin kurallarının güncelleneceğini, ayrıca sınır ötesi veri akışları ve 

güvenlik üzerindeki kısıtlamaları sıkılaştıracağını söyledi.  

 

Haftalık haber akışı ile ABD endeksleri haftalık bazda Dow Jones %0.24, S&P 500 %0.40 ve 

Nasdaq %0.43 olmak üzere primli kapanışlar gerçekleştirdi. 
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Diğer yandan yüksek oranda bulaşıcı Covid-19 delta varyantının ABD'deki baskın tür olduğu 

CDC (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) tarafından belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü, düşük 

aşılama oranlarına sahip ülkelerin varyantların yayılması için büyük bir risk teşkil ettiğini ve 

dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde halk sağlığı önlemlerinin kaldırılmasına karşı aşırı dikkatli 

olunması çağrısında bulundu. 

 

Çin hükümetinin sürpriz bir şekilde ekonomiyi desteklemek için zorunlu karşılıkları uygun bir 

dönemde düşüreceğini açıklaması ise Çin devlet tahvillerine alım getirdi ve Çin'in 10 yıllık tahvil 

getirileri 10 ayın en düşük seviyesini gördü. 

 

Ekonomik veri tarafında ABD’de açıklanan revize verilere göre hizmet sektörü PMI endeksi 

Haziran ayında 64.6 olurken, ISM hizmet sektörü endeksi 60.1 puan ile 63.5 beklentisinin altında 

kaldı,  veri bir önceki aya göre gerileme kaydetmiş olsa da 60.1 ile halen tarihi zirvelere yakın. 

 

Haftalık işsizlik başvuruları ise 350K beklentisinin üzerinde 373K seviyesinde açıklandı, bir 

önceki haftanın verisinde de 7 bin kişilik yukarı yönlü revizyon yapıldı.  

  

Çin’de Caixin Hizmet PMI verisinin 0.2 puan düşüşle 54.9’a gerilemesi beklenirken 50.3 olarak 

açıklanması dikkat çekti.  

 

Almanya’da Hizmet PMI 58.1 beklentisinin altında 57.5 olurken Euro Bölgesi için beklentinin 0.3 

puan üzerinde 58.3 olarak açıklandı. Almanya’da ZEW anket sonuçları Temmuz ayı için 63.3 

puana gerileyen beklenti endeksi 75.2 puan beklentisinin altında kaldı. Var olan durum endeksi ise 

21.9 puan ile bir önceki döneme kıyasla yükseliş kaydetti, Euro Bölgesi için ise beklenti anketi 

sonucu 61.2 puana geriledi. 

 

Euro ise, Alman yatırımcıların Avrupa'nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin 

eğilimlerini gösteren ZEW endeksinin sert düşmesi nedeniyle gerilese de doların haftanın son iki 

günü gerilemesi ile haftayı yatay sonlandırdı. 

 

Dolar, Fed'in varlık alımlarını bu yılsonundan itibaren azaltmaya başlayacağı beklentilerini 

destekleyen toplantı tutanaklarının ardından başlıca para birimleri karşısında 92.845 ile üç ayın en 

yüksek seviyesini gördükten sonra tahvillerdeki düşüş ile gerilerken, haftayı 92.130 seviyesinde 

yatay eksi kapattı. 

 

Petrol fiyatları ABD ham petrol ve yakıt stoklarındaki düşüşten destek bulsa da OPEC+ 

görüşmelerinin sonlandırılmasının dünya genelinde ham petrol üretiminin artmasına neden 

olacağına dair endişelerle haftalık bazda %0.8 civarında değer kaybetti. 

 

Altın ise dolardaki gerileme ve hisse senedi piyasalarındaki yükseliş ile haftalık bazda %1.19 

değer kazanırken, haftayı $1.808 seviyesinden sonlandırdı. 

 

LME bakır fiyatları hafta başında haftanın en yüksek seviyesi olan $9.632 seviyesine kadar 

yükselişinin ardından Çin’de yavaşlayan talep görünümünden ve petrol fiyatlarındaki gerilemeden 

negatif etkilense de Çin’in beklenti altı rezerv satışı ve doların geri çekilmesi ile desteklendi. 

Bakır fiyatlarında Cuma günü Çin’de bankaların zorunlu karşılık oranlarında 50 baz puan indirime 

gitmesinin ardından$9.559 seviyesine kadar yükseldikten sonra haftalık bazda %1.22 primle 

$9.493 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. 
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Yeni hafta ise ABD hisse senedi piyasaları, şirketlerin ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya 

başlayacağı haftaya alıcılı başladı. Oluşan olumlu hava ile bitlikte Dow Jones endeksi %0.36’lık 

kazanımlarla günü tamamladı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri ise sırasıyla %0.35 ve %0.21 

oranlarında değerlendi. 

 

Piyasada oluşan olumlu havaya karşın, New York Fed'in Haziran ayı Tüketici Beklentileri 

Anketinde önümüzdeki 12 aylık ortalama enflasyon beklentisinin %4.8'e yükselmesi dikkat 

çekiciydi. Bu seviye 2013'e kadar uzanan veri için görülen en yüksek değer olarak dikkat çekerken 

Fed tarafından verilen demeçlerde ülke genelinde görülen fiyat artışlarının geçici olduğu defalarca 

vurgulanmıştı. 

 

İngiltere Sağlık Bakanı Pazartesi günü daha bulaşıcı delta varyantının neden olduğu koronavirüs 

vakalarında devam eden artışa rağmen ülkedeki karantina kurallarının 19 Temmuz'da 

hafifletilmeye devam edileceğini doğruladı. 

 

Asya borsaları, yatırımcılar ikinci çeyrek finansal sonuçları ve ABD TÜFE verisi gibi bazı başlıca 

ekonomik verileri beklerken ABD borsalarındaki rekor artışı takiben ilk işlemlerle yükseldi. 

 

Yatırımcılar bu hafta ABD'de başlayacak ikinci çeyrek bilanço dönemini, pek çok ülkenin 

enflasyon verisini ve Fed başkanı Jerome Powell'ın konuşmasını takip edecekler. Powell'ın 

Çarşamba ve Perşembe gerçekleştireceği konuşması ABD'de para politikasında sıkılaşmanın ne 

zaman başlayabileceğine dair ipuçları için yakından takip edilecek.  

 

Dolar, ABD TÜFE verisi öncesinde yatırımcılar verinin para politikasında sıkılaşmaya ve faiz 

artırımına ne zaman gidilebileceğine dair ipuçları sağlayıp sağlamayacağını takip ederken dün 

%0.1 değer kazandı. Dolar endeksi bugün 92.340 seviyesinde hafif primli, euro 1.1848, sterlin ise 

1.3859 seviyelerinde yatay eksi işlem görüyor. 

 

Euro, ECB Başkanı Christine Lagarde'nin faiz oranlarına dair gevşek para politikası 

benimseneceğini işaret etmesiyle baskı altında kalırken, diğer başlıca para birimleri de ABD 

TÜFE verisi öncesinde Asya'daki işlemlerde büyük ölçüde yatay seyretti. 
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Reuters anketine katılan ekonomistler ABD TÜFE verisinin Haziran'da bir önceki aya kıyasla 

%0.5, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %4.9 artmasını bekliyor.  İşlemciler verinin beklentileri 

tutturamaması halinde faiz oranlarına dair tahminlerin değişerek doların ve tahvil piyasalarının 

hareketleneceğini düşünüyorlar. 

 

Petrol fiyatları ABD ham petrol stoklarının daha da gerileyeceği beklentileri ve talebi ancak 

karşılayan petrol arzının fiyatları desteklemesiyle dünkü %0.50 civarında kayıpların bir kısmını 

telafi etti ancak koronavirüs vakalarının arttığına dair endişeler kazanımlarını sınırladı. Brent 

petrol %0.75 primli olarak $75.73, ABD ham petrolü ise %0.72 primli olarak $74.63 seviyesinde. 

 

LME bakır ise yeni haftaya $9.500 seviyesinden başlarken dün ekonomik toparlanmanın 

yavaşladığı görülen en büyük tüketici Çin'deki talep beklentilerine ilişkin endişeler ve artan 

stoklarla günü %0.40 kayıpla $9.455 seviyesinde sonlandırdı. 

 

LME bakır bugün ise Çin'den gelen ticaret verilerinin tahminleri aşarak talep görünümünü 

yükseltmesine rağmen ABD enflasyon verisi öncesinde $9.406 seviyesinde %0.52 kayıpla işlem 

görüyor. 

 

Bu hafta takip edilecek önemli veriler ise aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: 

 

Tarih Saat Gösterge Dönem 

13.Tem 1530 ABD TÜFE Haziran 

13.Tem 1530 ABD çekirdek TÜFE Haziran 

14.Tem 1200 Euro bölgesi sanayi üretimi Mayıs 

14.Tem 1530 ABD ÜFE Haziran 

14.Tem 1530 ABD çekirdek ÜFE Haziran 

15.Tem 0500 Çin Sanayi Üretimi Haziran 

15.Tem 0500 Çin GSYH büyüme Q2 

15.Tem 1530 ABD NY Fed imalat PMI Temmuz 

15.Tem 1530 ABD işsizlik maaş başvuruları 05.Tem 

15.Tem 1530 ABD Philadelphia Fed endeksi Temmuz 

15.Tem 1615 ABD sanayi üretimi Haziran 

15.Tem 1615 ABD kapasite kullanımı Haziran 

16.Tem 1200 Euro bölgesi TÜFE, nihai Haziran 

16.Tem 1530 ABD perakende satışlar Haziran 

16.Tem 1530 ABD çekirdek perakende satışlar Haziran 

16.Tem 1700 ABD Mich. tüketici güven endeksi, öncü Temmuz 
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 HABERLER 

 

 12.07.2021 tarihli Reuters verilerine göre, koronavirüs salgınındaki toplam küresel vaka sayısı 

187.094.056 olurken, ölümlü vaka sayısı 4.201.747. 

 

 Çin Gümrük Genel İdaresi’nin yayınladığı ön ticaret verilerine göre Haziran ayında ülkenin 

işlenmemiş bakır ithalatı önceki yılın aynı dönemine göre %35.09 azalarak 430 bin ton olarak 

gerçekleşti, 6 aylık veri ise %1.60 azalışla 2.790 bin ton oldu. 

 

 Yayınlanan verilere göre konsantre bakır ithalatı ise 1.670 bin ton ile önceki yılın aynı dönemine 

göre %5.09 artış gösterirken, 6 aylık rakam %6.20 artışla 11.500 bin ton olarak kaydedildi. 

 

 Devlet destekli araştırma kuruluşu Antaike, Çin'in önde gelen bakır izabe tesislerinin mevsimsel 

bakım nedeniyle Haziran ayında üretimini bir önceki aya göre %3.6 oranında düşürdüğünü 

söyledi. 

 

 Antaike’ye göre Haziran’da  745.700 ton rafine bakır katot üretimi gerçekleşirken bu rakam 

önceki yılın aynı dönemine göre ise %6.7 artış gösterdi. 

 

 Raporda Ocak-Haziran üretiminin 4.61 milyon ton olduğunu ve 2020'nin koronavirüsten etkilenen 

ilk yarısından itibaren %12.4 artış kaydedildiği belirtildi. 

 

 2021 yılbaşından bu yana LME stok ve fiyat grafiği aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: 
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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. 


