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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 

15.06.2020 5.646,00 5.015,55 4.499,88 5.673,50 5.745,50 -1,73% 6.169,00 -8,48% 510,06 512,89 

16.06.2020 5.759,50 5.095,10 4.552,96 5.787,50 5.745,50 0,24% 6.169,00 -6,64% 517,98 520,79 

17.06.2020 5.734,00 5.105,06 4.564,20 5.763,00 5.745,50 -0,20% 6.169,00 -7,05% 518,89 521,72 

18.06.2020 5.799,00 5.161,55 4.644,40 5.825,00 5.745,50 0,93% 6.169,00 -6,00% 524,77 527,60 

19.06.2020 5.835,50 5.205,16 4.716,70 5.855,00 5.745,50 1,57% 6.169,00 -5,41% 529,20 532,03 

HAFTA 

ORTALAMA 5.754,80 5.116,48 4.595,63 5.780,80     520,18 523,01 

 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) 

15.06.2020 2,5685 1.710,40 1.710,45 17,085 248.475 71,75% 73.603 128.131 450.209 

16.06.2020 2,5660 1.728,35 1.719,85 17,410 244.700 69,14% 74.656 128.131 447.487 

17.06.2020 2,5920 1.717,30 1.724,35 17,470 243.250 68,14% 75.716 128.131 447.097 

18.06.2020 2,5910 1.732,65 1.719,50 17,615 236.600 63,54% 76.142 109.969 422.711 

19.06.2020 2,6150 1.728,55 1.734,75 17,525 233.400 61,33% 75.863 109.969 419.232 

HAFTA 

ORTALAMA 2,5865 1.723,45 1.721,78 17,421      

 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) 

15.06.2020 17.110,00 1.718,00 1.955,50 1.546,00 12.503,00 1.214,00 5.210 

16.06.2020 17.235,00 1.760,50 2.007,00 1.573,50 12.930,00 1.215,00 5.289 

17.06.2020 17.170,00 1.775,50 2.014,00 1.577,50 12.900,00 1.214,00 5.298 

18.06.2020 17.180,00 1.796,50 2.037,00 1.586,50 12.760,00 1.214,00 5.357 

19.06.2020 16.858,00 1.777,50 2.073,00 1.578,00 12.855,00 1.214,00 5.402 

HAFTA 

ORTALAMA 17.110,60 1.765,60 2.017,30 1.572,30 12.789,60 1.214,20 5.311,20 

 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 

15.06.2020 6,8142 6,8265 7,7097 7,7236 6,8224 6,8373 7,6711 7,6885 8,5328 8,5548 

16.06.2020 6,8220 6,8343 7,6741 7,6879 6,8209 6,8344 7,7219 7,7400 8,6080 8,6277 

17.06.2020 6,8254 6,8377 7,7306 7,7446 6,8244 6,8387 7,6870 7,7058 8,5687 8,5894 

18.06.2020 6,8333 6,8456 7,6884 7,7023 6,8436 6,8589 7,6929 7,7128 8,5702 8,5921 

19.06.2020 6,8450 6,8573 7,6992 7,7131 6,8446 6,8588 7,6742 7,6908 8,5099 8,5289 

HAFTA 

ORTALAMA 6,8280 6,8403 7,7004 7,7143 6,8312 6,8456 7,6894 7,7076 8,5579 8,5786 

     ER-BAKIR HAFTALIK 
      BAKIR BÜLTENİ 

 

 

25. HAFTA 
(15 - 19 Haziran) 

 

23 Haziran, Salı 
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 DEĞERLENDİRMELER & BEKLENTİLER 

 

Önceki hafta, Asya borsalarının ve petrol fiyatlarının Beijing'de koronavirüs enfeksiyonlarından 

ikinci dalga endişeleriyle yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi sonucunda gerilemesi ile 

başladı.   

 

Tekrar baş gösteren koronavirüs salgını, Çin'in başkenti Pekin'in yurt içi ve yurt dışı kaynaklı 

çiftlik ürünlerinin yüzde 80'inin tedarik edildiği ana toptan satış pazarı Xinfadi'de görüldü. 

Pekin'de koronavirüs salgınının ikinci dalgasının yayılmasını önlemek için birçok uçuş iptal 

edilirken, okullar kapatıldı ve bazı mahallelere giriş çıkışlar yasaklandı. 

 

Ayrıca ABD'nin birçok eyaletinde rekor sayıda yeni koronavirüs vakaları ve hastaneye yatışlar 

bildirildi. 

 

Piyasalarda virüs yayılımında artış sürse bile hükümetlerin daha önceki kadar sert önlemlere 

başvurmayacağı beklentisi hakim oldu. Ayrıca Fed’in, koronavirüs salgınına karşı şirketlerin 

nakite olan erişimlerini güvenceye almak ve kredi piyasasındaki likiditeyi sağlamak için yatırım 

yapılabilir kredi notuna sahip çeşitli ABD şirket tahvilleri alımı yapacağını açıkladı. Fed 

Başkanı Powell senato üyelerine video konferans ile yaptığı sunumda, ekonominin toparlanma 

gücü ve zamanı ile ilgili belirsizliğe bir kez daha vurgu yapsa da, Fed’ten gelen şirket tahvil 

alım kararının ardından risk iştahında artış gözlendi. 

 

Diğer yandan Hindistan'ın 20 askerinin ihtilaflı bir sınır bölgesinde Çin birlikleri ile çatışmada 

hayatını kaybetmesi ve Kuzey Kore’nin, Güney Kore'nin özel elçiler gönderme teklifini 

reddetmesi ve birliklerini sınıra geri göndereceğini bildirmesi piyasalarda temkinli yaklaşıma 

neden oldu. 

 

Haftanın son gününde ise ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının birinci fazıyla birlikte 

Çin’in ABD tarım ürünleri satın almasını hızlandıracağı haberleri piyasaları destekledi ancak 

global endeksler hafta boyunca virüsün ikinci dalgasının ortaya çıkma endişesi baskısı altında 

kaldı. 

 

Ekonomik veri takviminde geçen hafta Çin'de sanayi üretimi Mayıs'ta bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %4.4 yükselse de analistlerin %5 artış tahminlerinin altında kalırken perakende 

satışlar ise zayıf iç talep işaretiyle %2.8 ile beklentilerin üzerinde geriledi. 

 

ABD’de Mayıs ayı perakende satışlar aylık bazda %8.4 artış beklentisine karşın %17.7 artış 

olarak açıklandı. Haftalık İşsizlik Başvuruları 1.290 milyon kişi beklentisine karşın 1.5 milyon 

kişi olarak artış gösterdi. Devam eden başvurular ise 20.5 milyona ulaştı.  

 

Japonya Merkez Bankası ise para politikasında herhangi bir değişikliğe gitmedi ve koronavirüse 

tepki niteliğindeki tedbirlerin boyutuna ilişkin tahminini yükseltti. Banka ayrıca, pandemiden 

hasar gören ekonomisini desteklemek için ihtiyaç duyulduğunda daha fazlasını yapma 

taahhüdünde bulundu. Ayrıca Japonya’da ihracat Mayıs ayında yıllık bazda %28.3, ithalat ise 

%26.2 düşüş ile piyasa beklentisinin üzerinde daraldı.  

 

İngiltere’de tüketici enflasyonu Mayıs ayında değişiklik göstermezken, yıllık bazda enflasyon 

artış hızı %0.5, çekirdek tüketici enflasyonu yıllık %1.2 artış olarak açıklandı. Yıllık bazda 

çekirdek TÜFE artış hızı ise %1.2 ile %1.3 beklentisinin altında kaldı.  
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İkinci dalga koronavirüs endişelerinin yatırımcıları riske duyarlı para birimlerini satmaya sevk 

etmesi sonucunda dolar endeksinde primlenme görüldü. Haftaya 97.088 seviyesinden başlayan 

dolar endeksi, haftalık bazda %0.31 primli olarak 97.623 seviyesinden kapanış 

gerçekleştirirken, euro ise dolar karşısında %0.7 değer kaybı ile 1.1175 seviyesinden kapandı.  

 

İngiltere Merkez Bankası faiz oranını beklendiği gibi %0.1 seviyesinde sabit tutarken varlık 

alımını 100 milyon GBP artırarak 745 milyar GBP olarak güncelledi. Kararın ardından sterlinde 

değer kaybı görülürken, sterlin haftalık %1.47 kayıpla 1.2356 seviyesinden kapanış 

gerçekleştirdi. 

 

Altın ise koronavirüste ikinci dalga endişelerinin güvenli liman talebini desteklemesiyle hafif 

yükseldi ancak güçlü seyreden doların altının kazanımlarını sınırladığı görüldü. Spot altın 

%0.76 primli olarak $1742 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. 

 

Petrol fiyatları OPEC petrol üreticileri ve birlikte hareket eden ülkelerin arz kesintisine yönelik 

taahhütlerini yerine getirme sözü vermesinin ve başlıca iki petrol işlemcisinin daha talebin 

toparlandığını açıklamaları ile desteklendi ve haftalık bazda brent petrol %8.93; Amerikan 

petrolü ise %9.62 primli kapandı. 

 

LME bakır da global endeksler ile beraber hafta boyunca Çin ve ABD’de tekrar artış görülen 

vakalar ile potansiyel ikinci virüs dalgasının daha düşük talebe yol açabileceği baskısının 

altındaydı. LME bakır Fed’in tahvil alımı ile ABD ekonomisine daha fazla destek sağlama 

yönündeki açıklamaları ve beklentilerin üzerinde artış gösteren ABD perakende satış verilerinin 

desteği ile haftayı %0.53 primli olarak $5810 seviyesinden kapattı. Aynı zamanda LME bakırın 

$5774 seviyesinden başladığı haftanın ilk iki günü değer kaybı görüldükten sonra $5665-$5899 

seviyesinde hareket ederek, ard arda primli kapanış yaptığı 5.hafta oldu. 
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Yeni hafta, Asya tarafında yatırımcıların koronavirüs salgınından tahrip olan ABD 

ekonomisinde toparlanmanın artan vaka sayısı nedeniyle uzayabileceği endişeleri ile başladı. 

Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan veriler, ABD'de Cumartesi günkü yeni koronavirüs 

vakalarının sayısı Mayıs ayının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Dünyadan gelen 

vaka verileri ise iyimser olmayı zorlaştırırken, Dünya Sağlık Örgütü Pazar günü küresel 

vakalarda rekor bir artış bildirdi, Beijing ve Avustralya'nın Victoria eyaleti bazı virüs kontrol 

kısıtlamalarını yeniden devreye aldı. 

 

Haftanın ilk işlem gününde, ABD endekslerine yükseliş hakim olurken, başlıca Avrupa 

endeksleri ise %0.55-%0.92 aralığında değer kaybetti. Dow Jones endeksi %0.59, S&P 500 

endeksi %0.65, Nasdaq endeksi ise %1.11 primli olarak kapanış gerçekleştirdi. 

 

Bugün ise Beyaz Saray ticaret danışmanı Peter Navarro'nun Çin ile ticaret anlaşmasının "sona 

erdiğini" söylemesinin ardından risk iştahı darbe aldı. Navarro anlaşmanın sona ermesine 

gerekçe olarak Çin'in koronavirüs salgını hakkında vakitlice uyarıda bulunmamasını gösterdi. 

Ancak Navarro'nun açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söylemesinin ve ABD başkanı Donald 

Trump’ın Twitter üzerinden, "Çin ile ticaret anlaşması tüm ayrıntılarıyla geçerliliğini koruyor. 

Umarız onlar da anlaşmanın gereğince davranırlar" açıklaması ile emtia ve endeksler primlendi. 

Sumitomo Mitsui Trust Bank piyasa ekonomisti Ayako Sera, "Dalgalanmalar ABD-Çin 

ilişkilerinde meydana gelecek olası bir bozulmadan piyasanın ne kadar endişe duyduğunu 

gösteriyor" açıklamasında bulundu. 

 

Dün gün genelinde satıcılı işlem gören dolar, G-10 para birimlerinin hemen hemen hepsine 

karşı değer kaybederken, dolar endeksinde  %0.60 değer kaybı görüldü. Son dönemde daha çok 

aşağı yönlü işlem gören euro ise %0.74 primli kapanış gerçekleştirirken, sterlin dolar karşısında 

%0.85 değer kazandı. Bugün ise dolar endeksi 96.853 seviyesinde %0.21 kayıpla, euro/usd 

1.1282 seviyesinde %0.21 primli, sterlin ise 1.2492 seviyesinde %0.26 primli işlem görüyor. 

 

Spot altın Cuma günü gösterdiği yükselişin ardından yeni haftaya da alımlarla başladı. 

Piyasanın daha iyimser beklentilerle işlem görmesine karşılık güvenli liman tabir edilen 

kıymetlere talep devam ederken, altın fiyatları $1.763 seviyesine kadar yükseldi. İniş çıkışların 

ardından uzun süredir üzerinde kapanış yapmakta zorlandığı $1.750 seviyesinin üzerine çıkarak 

%0.67 primli olarak $1.754 seviyesinden kapanış gerçekleştirdikten sonra $1.753 seviyesinde 

yatay eksi. 

 

Petrol fiyatları son dönemde gösterdiği olumlu performansı dün de devam ettirirken arz 

kesintileri ve tekrar açılmaya başlayan ekonomilerde oluşan talepte toparlanma beklentileri 

petol fiyatlarını destekledi. Brent petrol dün %2.11 primli olarak $43.08; Amerikan petrolü ise 

%1.79 primli olarak $40.46 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. 

 

LME bakır ise dün salgın endişesine karşın Şanghay Vadeli İşlemler Borsası stoklarının 2019 

başından beri en düşük seviyeye gerilemesi ve en büyük üretici Şili’de virüs sebebi ile 

yaşanabilecek arz kesintisi endişeleri ile desteklenerek %1.46 primli olarak $5895 seviyesinden 

kapanış gerçekleştirdi. Bugün ilk saatlerde ise 11 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesi olan 

$5919 seviyesine kadar yükseldikten sonra Beyaz Saray açıklamalarının ardından $5823 

seviyesine kadar geriledi. Ancak Trump’ın twitter açıklaması ile tekrar toparlanmaya başlayan 

LME bakır $5891 seviyesinde yatay eksi işlem görüyor.  
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2019 yılı başından itibaren LME, Comex ve SHFE stok grafiği aşağıda bilgilerinize 

sunulmuştur: 

 

 
 

 

Diğer yandan bu haftanın geri kalanında takip edilecek önemli veriler aşağıdaki gibidir: 

 

  

Tarih Saat Gösterge Dönem 

25.Haz 1530 ABD dayanıklı mal siparişleri Mayıs 

25.Haz 1530 ABD GSYH, nihai Q1 

25.Haz 1530 ABD çekirdek GSYH nihai Q1 

25.Haz 1530 ABD işsizlik maaş başvuruları 15.Haz 

26.Haz 1530 ABD kişisel gelirler Mayıs 

26.Haz 1530 ABD kişisel harcamalar Mayıs 

26.Haz 1530 ABD çekirdek PCE Mayıs 

26.Haz 1700 ABD Mich. tüketici güven endeksi, nihai Haziran 
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 HABERLER 

 

 23.06.2020 tarihli Reuters verilerine göre, koronavirüs salgınındaki toplam küresel vaka sayısı 

9.122.759 olurken, ölümlü vaka sayısı 472.758. 

 

 Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG), son aylık bülteninde, küresel dünya rafine bakır 

piyasasının Şubat ayındaki 131.000 ton fazlanın ardından, Mart ayında 1.000 ton arz fazlası 

verdiğini açıkladı. 

 

 ICSG raporunda, yılın ilk 3 ayında pazarın 130.000 ton fazla verdiğini belirtirken, önceki yıl 

aynı dönemde bu rakam 12.000 ton eksik olarak gerçekleşmişti. 

 

 ICSG raporuna göre Mart ayında dünya rafine bakır üretimi 1.974 milyon ton olarak 

gerçekleşti. 

 

 Codelco'daki sendikalar Pazar günü yaptığı açıklamada, şirketin yeni koronavirüsün 

yayılmasına karşı aldığı önlemlerin yetersiz olduğunu ve daha sıkı sağlık politikalarını zorlamak 

için adımlar atmakla tehdit ettiğini söyledi. Bakır İşçileri Federasyonu (FTC) birliği, şirketin 

sağlık protokollerinin daha da sıkılaştırılmaması durumunda önlemler alacağını açıkladı. 

 

 Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Mayıs ayında Çin'in rafine bakır üretimi yıllık% 13.3 

artışla 853.000 tona yükseldi. 

 

 Japonya Elektrik Kablo ve Kablo Üreticileri Birliği ülkenin ihracat dahil olmak üzere kablo 

satış miktarının Mayıs ayında yıllık bazda %26.3 düşüşle 41.600 ton olarak tahmin edildiğini 

açıkladı. 

 

 

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. 


