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İlk 6 aylık altın talepleri %6 oranında 

düşerek 2.076 t seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Altın Destekli Borsa Yatırım Fonlarına rekor girişler 
COVID-19 tarafından sarsılan tüketici taleplerine sahip 
olan diğer sektörlerdeki zayıflıkları dengelemiştir. 

İkinci çeyrekte altın talebinin bir önceki yıla göre %11 düşüşle 1.015,7 tona gerilemesi ile ilk 6 
ay için talepler 2.076 ton ile %6 oranında zayıflamıştır. COVID-19 salgını ikinci çeyrekte de 

altın piyasası üzerindeki temel etkiye sahip unsur olmuş ve bir taraftan yatırım için destek 

sağlarken diğer taraftan tüketici taleplerini ciddi şekilde düşürmüştür. Merkez bankaları ve 

hükümetler tarafından salgına karşı gerçekleştirilen oran kesintileri ve muazzam likidite 

enjeksiyonları şeklindeki küresel tepkiler altın destekli borsa yatırım fonlarına (altın ETF'lerine) 

734 tonluk rekor akışları tetiklemiştir. Bu akışlar ilk 6 ayda ABD doları bazında %17 artış 

gösteren altın fiyatının daha da yükselmesine neden olmuş ve diğer birçok para biriminde 

rekor seviyelere ulaşmıştır. Toplam külçe ve altın para yatırımı ikinci çeyrekte keskin bir 

şekilde zayıflamış ve ilk 6 ay talebinde yıllık bazda %17 düşüşle 396,7 tona gerilemiştir. Bu 

yatırım sektörü, yatırımcı davranışında net bir Doğu / Batı ayrımı görmüş; Asya ve Orta 

Doğu'daki çoğu piyasada yatırımda seviyelerinde bir yavaşlama görülürken, Batılı 

yatırımcılarda bir talep artışı görülmüştür. Piyasaların kısıtlama altında kalması ve tüketicilerin 

yüksek fiyat ve harcanabilir gelirlerdeki düşüşler nedeniyle cesaretlerinin kırılması nedeniyle 

ilk 6 ay mücevherat talebi yıllık bazda %46 düşüşle 572 tona kadar gerilemiştir. Elektronik için 

son kullanıcı talepleri çöktüğü için teknolojide kullanılan altının ilk 6 aydaki %13 oranında 

düşüşle 140 tona düşmesinin arkasında da benzer faktörler mevcut bulunmaktaydı. 

Kıyaslamanın 2019 yılının ikinci çeyreğinde rekor seviyede olmasına rağmen merkez bankası 

alımları ikinci çeyrekte yeniden yavaşlamıştır. Sektör ilk 6 ayda 233 ton gibi net bir miktarda 

altın ilavesi gerçekleştirmiştir. Altın arzı da salgından etkilenmiş ve hem maden üretimi hem 

de geri dönüşümün karantina kısıtlamalarından etkilenmesi nedeniyle %6 düşüşle 2.192 tona 

gerilemiştir. 

 
Rekor ETF girişleri tüketici zayıflıklarını dengelemiştir 
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Mücevherat Teknoloji                   Toplam Külçe ve Altın Para 

ETF’ler ve benzer ürünler Merkez Bankaları ve Diğer Kuruluşlar 

                        Kaynak: Metals Focus, Refinitiv GFMS, Dünya Altın Konseyi 

Önemli Notlar 
Altın Borsası Yatırım Fonlarına girişler 
yılın ikinci çeyreğinde ivme kazanmış ve 
bu durum da yılın ilk altı aylık yatırım 
dönemini 734 ton (t) seviyesine kadar 
çıkararak bir rekor kırmasına neden 
olmuştur. İlk yarı yıl girişleri 2009 yıllık 
rekoru olan 646 tonu aşmış ve küresel 
bazda stokları 3.621 tona yükseltmiştir. 

 
ABD doları altın fiyatı ikinci çeyrekteki 
%10 değerindeki artışın ardından ilk altı 
aylık sürede %17 yükselmiştir. Altın 
fiyatları, diğerleri arasında Euro, Sterlin, 
Rupi ve Renminbi de dahil olmak üzere 
çok sayıda para biriminde rekor 
seviyelere ulaşmıştır. 
   

Altın külçelerine ve paralara yapılan 
yatırım 2020 yılının ilk altı aylık 
diliminde %17 düşüşle 396,7 tona kadar 
gerileyerek 11 yılın en düşük seviyesine 
inmiştir. Yatırımcıların salgına olan 
tepkileri dünya çapında farklılık 
gösterdikçe, Asya kıtasındaki 
taleplerdeki keskin düşüşler Batı'daki 
büyümeyi geride bırakmıştır. 

 
İlk 6 aylık mücevherat talebi, COVID-19 
virüsünün neden olduğu küresel karışıklık 
nedeniyle neredeyse yarı yarıya, 572 tona 
kadar düşmüştür. Salgının etkisi acımasız 
olmuş ve ikinci çeyrek talepleri 
öngörülemeyecek düzeyde 251 tona kadar 
düşmüştür. 

 
Merkez bankaları, 2019 yılının rekor 
seviyesinin %39 oranında altında olmak 
üzere ilk 6 aylık sürede 233 ton altın satın 
almıştır. 2020 yılında şimdiye kadar daha az 
bankanın rezervlerine ilave yapmasıyla satın 
alma eğilimi daha yoğun bir hale gelmiştir. 
 
Altın Talep Trendlerinde yer alan veriler, bugüne 
kadar mevcut olan en iyi ve en kapsamlı bilgilere 
dayanmaktadır. Ancak COVID salgını sebebiyle 
küresel seyahat kısıtlamaları ve altın talebinin 
bazı bölgelerdeki ciddi yüksek volatilitesi veri 
toplama sürecinde istisnai güçlükler ortaya 
çıkarmıştır. Bu durum, koşullar normalleştikçe 
veya daha fazla bilgi toplama fırsatı oldukça 
yeniden veri revizyonlarına neden olabilir. 

Daha fazla bilgi için lütfen bu adrese 

başvurunuz: 
marketintelligence@gold.org 

DÜNYA 
ALTIN  
KONSEYİ 

mailto:marketintelligence@gold.org
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İlk yarı mücevherat talepleri 
piyasa kısıtlamaları ve altın 
fiyatlarının çeşitli para 
birimlerinde rekor seviyelere 
ulaşmasıyla yavaşlamıştır. 

• Küresel mücevherat talebi ilk 6 ayda neredeyse yarı 

yarıya düşmüş, 572 t serimiz için yıllık bazda %46 

oranında yeni bir düşüş seviyesine inmiştir.    

• Küresel çapta tüketicilerin piyasa kısıtlamalarının ve 

bunun sonucu olarak ortaya çıkan ekonomik 

durgunlaşmanın etkilerini hissetmeleri nedeniyle 2. 

Çeyrek talepleri çeyrek dönemde rekor düşüşle 251 

tona inmiştir (-%53 yıllık bazda) 

• Kısıtlamadan en erken olarak çıkan piyasa olan Çin bir 

önceki döneme göre 1. Çeyreğin aşırı zayıflığından 

toparlanma sürecine tanıklık eden ilk piyasa olmuştur. 

2. Çeyrek altın mücevherat talebine yönelik kötü 
küresel ortamın devamına sahne olmuştur. Karantina 

kısıtlamaları birçok piyasayı kapatmış ve tüketiciler, 

altın fiyatlarının giderek güçlendiği ve satın alabilme 
imkanlarının birçok kişi için bir sorun haline geldiği bir 
dönemde ekonomik gerilemenin zorlu sonuçlarıyla 
karşı karşıya kalmıştır. 

572 t için ilk 6 ay bazında altın mücevherat talepleri 

10 yıllık ortalama olan 1.106 tonun yaklaşık yarısı 

kadar olmuştur. Değer bazında ölçülen mücevherat 

talebi, dönem içinde altın fiyatlarındaki güçlenmeye 

rağmen benzer şekilde zayıf olmuştur; 30,1 milyar 

ABD Doları (milyar) olan ilk 6 ay değeri, ABD doları 

altın fiyatının son seviyelerin aşağı yukarı %50 'sine 

kadar düştüğü zaman olan 2009 yılından bu yana en 

düşük değer olarak gerçekleşmiştir. 

İlk 6 ay taleplerindeki düşüşe en büyük etki eden ülkeler 

Çin ve Hindistan olmuştur: Altın mücevherat piyasasının 

geri kalanına oranla büyüklükleri bu iki ülkedeki zayıflığın 

küresel talep üzerinde büyük bir etkiye sahip oldukları 

anlamına gelmektedir. 
 

Ton 2019 2. 

ÇEYREK  

2020 2. 

ÇEYREK  

Yıllık bazda 

değişim 

Dünya Toplamı 529.6 251.5       -%53 

Hindistan 168.6 44.0        -%74 

Çin H. C.: Anakarası 136.0 90.9       -%33 

 
Küresel mücevherat hacimleri 2008 ile eşit değerde ilk 6 ay düşük rekor kırmıştır. 
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Kaynak: Metals Focus, Refinitiv GFMS, ICE Benchmark Yönetimi, Dünya Altın Konseyi 
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Çin’in 2. çeyrek mücevherat talebi yıllık bazda %33 
düşüşle 90,9 ton olmuştur. Bu durum, COVID-19’un 
tüketici varlıkları üzerindeki uzun süreli etkisi nedeniyle 
ilk 6 ayı yıllık %52 düşüşle ve 2007 yılının ilk 6 ayından 
bu yana gerçekleşen en düşük oranla 152,2 tona 
çekmiştir. 

Ancak 2. çeyrekte Çin’in mücevherat talebinde önemli bir 

üç aylık toparlanma gerçekleşmiştir. Virüsün iyi bir şekilde 

kontrol edilmesiyle piyasa mart ayında yeniden açılmış ve 

sonuçta ortaya çıkan ekonomik düzelme tüketici gelirleri 

üzerindeki belirli baskıyı hafifletmeye yardımcı olmuştur. 

Fakat yine de ilk 6 aydaki talep son derece kısır kalmıştır. 

Çoğu bayi devam etmekte olan zayıflığı yüksek ve artmakta 

olan altın fiyatlarının, düşmekte olan harcanabilir gelirlerin 

ve daha hafif ağırlıkta altın mücevherat ürünlerine olan 

artmakta olan tercihlerin kombinasyonuna bağlamıştır. 

RMB altın fiyatı bu çeyrekte %9 oranından fazla artarak 

mayıs ayında 403 RMB / g ile tarihi bir zirveye 

ulaşmıştır. Bu arada, Çin'in 31 önemli şehrinde işsizlik 

artarken, tüketicinin gelecekteki gelirlerine yönelik güven 

endeksi birkaç yılın en düşük seviyelerinde dalgalanmıştır. 

Ayrıca İstatistik Bürosu'na göre ise ilk 6 ayda tüketicilerin 

rekreasyon harcamaları %36 oranında düşmüştür.1
 

Hafif, yenilikçi ve incelikle tasarlanmış sert 24 K altın 

ürünler, 2. çeyrekte tüketicilerin ilgisini çekmeye devam 

etmiştir. Birkaç faktör bu daha hafif mücevherat 

ürünlerinin büyümelerini açıklamaktadır. Bunlardan ilki 

daha genç tüketicilerin zevklerinin külçe halinde saf altın 

parçalarından daha uygun fiyatlarla modaya uygun 

tasarımlara sahip daha hafif ağırlıkta olan ürünlere 

kaymaya devam etmesidir. İkincisi ise tüketiciler genel 

olarak zorlu ekonomik koşullar altında ihtiyaç 

duyulmayan harcamalarını sınırladıkça daha hafif 

ürünlerin özellikle yerel altın fiyatlarının yükselmekte 

olduğu bir dönemde daha fazla bütçe dostu olmasıdır. 

Üçüncüsü ise geleneksel 24 k altın ürünlerine göre daha 

cazip marjları göz önüne alındığında satıcıların bu 

ürünleri teşvik etmeleridir. 

Sektördeki ticari ortaklarımıza göre, düğün talebi Çin’in 

ikinci 6 aydaki altın mücevherat piyasasındaki 

toparlanmanın bir anahtarı olabilir. İlk 6 aydaki kalabalık 

şekilde toplanmalara getirilen katı kısıtlamaların ardından 

birçok Çinli çift düğün planlarını 2020 yılının ikinci yarısına 

ertelemiştir. Ekim ve aralık aylarının geleneksel olarak 

düğünler için en yoğun aylar olduğu gerçeğiyle 

birleştirildiğinde çoğu kuyumcu tarafından ikinci yarıda 

törenlerde bir artış beklenmekte ve bunun da yılın ikinci 

yarısının daha olumlu geçeceğine dair beklentiye katkıda 

bulunmaktadır. 

Hindistan 
 

 

Hindistan'da mücevherat talebi, ülke çapındaki 

kısıtlamalar, kaybedilen festival talebi ve yüksek altın 

fiyatları nedeniyle ikinci çeyrekte düşmüştür. Hindistan 

mücevherat talebi bir önceki yıla göre %74 düşüşle 44 

tona kadar gerilemiştir; bazı marjlara göre serimizdeki en 

düşük üç aylık toplam. 117,8 t serimiz için ilk 6 ay talebi 

%60 düşüşle tüm zamanların en düşük seviyesine 

gerilemiştir. 

Hindistan'da altın alımının en yaygın olduğu günlerinden biri 

olan Akshaya Tritiya festivalini de içine alacak şekilde mart 

ayı sonlarında uygulanan sıkı kısıtlamalar mayıs ayı ortalarına 

kadar sürmüştür. Ancak bu yıl ülke çapındaki kısıtlamalar 

fiziksel mağaza satışlarının mümkün olmadığı anlamına 

gelmekteydi ve sadece çevrimiçi satış yapma imkanına sahip 

olan bayileri talepleri karşılayabildiler. Gerçi satışlar bir 

önceki yıla göre önemsiz seviyede kalmıştır.  

Çeyreğin ortalarında kısıtlamaların azalmasıyla hareketlilik 

belirli bölgelerde görülmeye başlamıştır. Haziran ayı 

içerisinde bastırılmış talebin serbest bırakılmasıyla daha da 

durum daha da iyiye gitmiştir. Ancak, ilgili ay içerisinde 

düğün veya önemli günlerin olmaması, belirli bölgelerde 

kısıtlamaların tekrar gündeme gelmesi ve yüksek ve 

artmakta olan altın fiyatları talepte anlamlı bir toparlanmayı 

engellemiştir. 

Mücevherat altın için ihtiyari harcamalar, ekonomik 

büyüme, gelecekteki gelirler ve yüksek altın fiyatları ile 

ilgili endişeler nedeniyle azalmıştır. Hindistan'ın GSYİH 

büyümesi 2019 yılının ilk çeyreğinden itibaren aşağı yönlü 

bir seyir izlemekteydi ve bu durum COVID-19'un patlak 

vermesiyle daha da kötüleşmiştir. Ekonomik durgunluk, iş 

kayıpları ve mağaza operasyonlarındaki kısıtlamalar, 

tüketicilerin altın satın almak için para harcamalarında daha 

dikkatli davranmaları anlamına gelmiştir. Hindistan Rezerv 

Bankası (RBI) anketine göre, Tüketici Güven Endeksi 

Mart'taki 85,6 oranından mayıs ayında 63,7 oranı ile tarihi 

rekor düşük seviyesine gerilerken, bir yıl sonraki güven 

endeksi de sert bir düşüş kaydetmiştir. Mücevherat altınına 

yapılan ihtiyari harcamalar yerel yerel altın fiyatları 

nedeniyle daha da azalmıştır – 2. Çeyrek için ortalama yerel 

fiyat 46.381 Rs / 10 gm -bir önceki döneme göre %44 daha 

yüksek- olarak gerçekleşmiştir. 

Kuyumcular, satışları artırmak için çevrimiçi kanalları 

benimsemektedir. Salgın hastalık, Hint kuyumcuların 

fiziksel mağaza iş modelini bozmuş ve kuyumcuların satışları 

artırmak için çevrimiçi kanalları benimsemeleri yönünde bir 

katalizör haline gelmiştir. Dijital kanallar üzerinden satışlar 

henüz gelişirken, Mücevherat perakendecileri satışları 

artırmak için hem çevrimdışı hem de çevrimiçi kanalları 

entegre edecek şekilde çok kanallı bir strateji 

uygulamaktadırlar. 

1 İstatistik Bürosu'na göre, bu tür harcamalar eğitim, kültür ve eğlence faaliyetlerine yapılan harcamaları kapsamaktadır: 

www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202007/t20200716_1776358.html 

http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202007/t20200716_1776358.html
http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202007/t20200716_1776358.html
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Orta Doğu ve Türkiye 
 

 

Türkiye'de altın mücevherat talebi 2. çeyrekte %69 

oranında düşerek serimizin en düşük çeyreği olan 3 

tona gerilemiştir. 

Rekor düzeyde yüksek yerel altın fiyatlarının yanı sıra 

kısıtlama altındaki mücevherat mağazaları Nisan ve mayıs 

aylarında talebi sanal olarak durdurmuştur. Haziran ayında 

yeniden açılma ile birlikte bir miktar bastırılmış olan talebin 

serbest bırakıldığı görülmüş ancak altın fiyatları yeniden 

yükseldiğinden toparlanma kısa sürmüştür. 

Ortadoğu pazarlarında yaşanan ciddi kayıplar, bölgedeki 2. 

Çeyrek talebinde %69 oranında düşüşle 13.6 tona kadar 

gerilemiştir. BAE, piyasadaki kısıtlamaların turist alımlarını 

ortadan kaldırması ve iç talebin yüksek altın fiyatları, iş 

kayıpları ve zayıf ekonomik ortam nedeniyle bastırılması 

nedeniyle %86 oranında düşüşle 1,3 tona gerileyerek en 

sert düşüşü yaşamıştır. 

Riyalin dolar karşısında daha da değer kaybetmesiyle ve 

salgın hastalık yaptırımlarının ülkenin ekonomik durumuna 

olumsuz etkileriyle İran'daki talep de kötüleşmeye devam 

etmiştir. 2. Çeyrek talebinde önceki döneme oranlar %66 

oranında yıllık düşüş ilk 6 ayda %40 oranında düşüşle 10.2 

tona kadar inmesine neden olmuştur. 

Batı 
 

 

ABD'deki altın mücevherat talebi son yıllardaki kademeli 

yükselişinden sapmış ve serimizin en düşük çeyreği olan 

%34 oranında sert bir düşüşle 19.1 tona gerilemiştir. İlk 

6 ay talebi %21 düşüşle sekiz yılın en düşük seviyesi olan 

41,9 ton olarak gerçekleşmiştir. COVID-19 nedeniyle 

mağazaların kapanmaları düşüşün açık nedeni olarak 

göze çarpmış ve bu kısıtlamaların her ikisi de geleneksel 

olarak mücevherat mağazalarının ziyaretçi sayısında 

belirgin bir artışın görüldüğü Paskalya ve Anneler 

Günü'nü de kapsaması nedeniyle daha da şiddetli olarak 

gerçekleşmiştir. Mağazaların açılmaya başlamasıyla 

birlikte haziran ayındaki toparlanma öncesinde Nisan ve 

mayıs aylarında talep düşmüştür. Bu toparlanma kısmen 

tüketicilerin isteğe bağlı mallar için devlet teşvik 

kontrolleri harcamalarına da bağlanabilir. 

Diğer piyasalarda görülen değişimlere benzer şekilde 

çevrimiçi mağaza satışları fiziksel mağaza satışlarındaki 

düşüşü kısmen telafi etmek için devreye girmiştir. 

Avrupa'daki altın mücevherat talebi de tüm zamanların en 

düşük seviyesine gerilemiştir: 2. Çeyrek yıllık bazda %42 

düşüşle 8,2 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu durum ilk 6 ayın 

toplamını %29 düşüşle 19 tona kadar etkilemiştir. Her iki 

piyasadaki COVID-19 salgınının ciddiyeti göz önüne 

alındığında belki de beklenildiği üzere en önemli düşüşler 

İtalya ve İngiltere de gerçekleşmiştir: her ikisi de 2. Çeyrekte 

önceki döneme oranla %45 oranında düşüşlere sahne 

olmuştur. 

 

Önceki döneme oranla mücevherat talep kıyaslamalarına yansıyan COVID-19 salgınının değerlendirilmesi 

Önceki döneme oranla % değişimi 
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Gelişmiş ülkeler ve bölgeler Çin Anakarası Dünyanın Geri Kalanı 

Not: Gelişmiş ülkeler tüm Avrupa, ABD, Kanada, Japonya, Kore, Singapur, Tayvan Çin Eyaleti ve tüm Okyanusya'yı kapsıyor. 

Kaynak: Metals Focus, Dünya Altın Konseyi 
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Diğer Asya Ülkeleri 

COVID-19'un etkisi ve ardından gelen piyasa kısıtlamaları- 

yükselen altın fiyatları ile birlikte- daha küçük Doğu Asya 

piyasalarında büyük kayıplara neden olmuştur. Endonezya 

ve Tayland, 2. Çeyrekte ve ilk 6 ayda en büyük kayıpları 

yaşayan ülkeler olmuş ve bu ülkeler her iki piyasada da 

zaten yavaşlamakta olan ekonomilerinin yanı sıra korona 

virüs salgın hastalığının etkileriyle savaşmıştır. 

Zayıf olmasına rağmen Japonya'daki talep bölgenin geri 

kalanından daha az etkilenmiştir. 2. Çeyrekte yıllık 

bazda %40 düşüş ile 2,5 tona ilk 6 ay talebi ise %27 

düşüşle 5,6 ton olarak gerçekleşmiştir. Ağır altın 

zincirlerine yönelik yatırım benzeri talepler yükselen 

altın fiyatlarından fayda sağlamıştır. 

 

COVID-19 piyasaları silip süpürürken ilk 6 aylık mücevherat talebinde evrensel çift haneli kayıplar 

Önceki döneme oranla % değişimi 
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Asya Orta Doğu Avrupa ve Amerika Diğer Ülkeler 

 
Kaynak: Metals Focus, Dünya Altın Konseyi 
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İlk 6 aylık küresel yatırım 
talebi 60 milyar ABD doları 
gibi rekor bir değerle 1.130,7 
ton ile tüm zamanların en 
yüksek seviyesine ulaşmıştır. 
• Altın destekli ETF'lerin ve benzer ürünlerin 

stoklanması haziran ayı sonunda 3.621 tona 

ulaşmıştır. 

• COVID-19 salgını ve buna verilen tepki küresel 

ekonomiyi oldukça kötü etkilerken, ETF yatırımcıları 

altının güvenliğine sığınmışlardır. 

• İlk 6 aylık külçe ve altın para yatırımı ise tersine önceki 

döneme oranla %17 düşüşle 396,7 ton olmuştur, ancak 

genel düşüş Doğu / Batı yatırımcı davranışlarındaki 

farklılığı maskelemiştir. 

 
 
 
 
 

 
Altın Destekli ETFler 76.1 434.1   >300% 

2. Çeyrekte birçok ülke karantina kısıtlamalarına maruz 

kalmıştır. Bu durum, altın fiyatları yükselirken, ABD doları 

cinsinden sekiz yılın en yüksek seviyelerine ulaşırken ve diğer 

birçok para biriminde yeni rekorlar kırarken bile külçe altın ve 

altın para talebini olumsuz olarak etkilemiştir. Birçok pazar 

için ilk 6 ayın en iyi performans gösteren varlığı olmuştur. 

Kar yapma motivasyonu Doğuda baskın olurken, güvenli 

liman satın alma ve ivme yatırımı yatırımcıların ekonomik 

belirsizlik ve daha fazla bedel kazancı beklentisi nedeniyle 

varlıklarına varlık ekledikleri Batı piyasalarında merkez 

kademeyi oluşturmuştur. Sonuç olarak Asya ve Orta Doğu 

bir önceki döneme oranla, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki 

önemli büyümeyle tezat oluşturacak şekilde altın külçe ve 

altın para talebinde yıllık bazda belirgin düşüşler 

görmüştür. 

 

ETF’ler 
 

 

Küresel yatırımcılar 2020 yılının ilk 6 ayında 

portföylerine rekor miktarda altın destekli ETF'ler 

eklemişlerdir. Haziran sonuna kadar bu ürünlere girişler 

734 tona ulaşmış ve toplam küresel varlıkları 3.621 tona 

kadar yeni bir rekor seviyeye yükseltmiştir ve ayrıca AUM 

205,8 milyar ABD doları ile rekor kırmıştır. 

 
 

Altın destekli ETF'lere rekor miktarda yatırım 
gerçekleşmiştir 

Ton 

 
 

ABD Doları Milyar
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Altın ETF akışları Altın ETFler AUM değeri (Periyodun Sonu, rhs) 

 
Kaynak: Bloomberg, Şirket Dosyaları, ICE Benchmark Yönetimi, Dünya Altın Konseyi 

Hindistan 

Çin, H C.: Anakarası 

44.5 

49.5 

19.8 

40.7 

-56% 

-18% 

2020 ilk 6 ayın sonunda Kuzey 

Amerika fonlarının küresel varlıklar 

içindeki payı %52 iken, Avrupa 

fonlarınınki %43 'e yükselmiştir. 

2019 ilk 6 ayın sonunda, Kuzey 

Amerika fonları küresel varlıkların      

%71 'ini, Avrupa fonları ise %26 'sını 

oluşturmaktaydı. 

Ton 2019 2. 
ÇEYREK 

2020 2. 
ÇEYREK 

Bir önceki döneme 
oranla değişim 

Investment 295.0 582.9 %98 

Külçe ve altın para 218.9 148.8 -32% 
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2. çeyrek Küresel Mali Krizin derinliklerinde hissedilen 

2009 yılının ilk çeyreğindeki rekoru olan 465,7 t ile 

neredeyse aynı düzeyde olacak şekilde 434 ton (AUM 

23,4 milyar ABD Doları seviyelerinde girişlere sahne 

olmuştur. 

2020 yılında şimdiye kadar görülen girişlerin ardındaki 

görüşün üç temel faktörden kaynaklandığına 

inanmaktayız:  

1. Riskten korunma ihtiyacının artması. Küresel 

ekonomik toparlanmaya yönelik artan beklentilerin 

"V" şeklinde değil de "U" veya "W" şeklinde olması 

risk çeşitlendiren bir varlık olarak altın talebini 

desteklemektedir. Ayrıca dünya genelindeki borsalar 

1. çeyrekteki keskin düzeltmeden gelen bir 

toparlanmayı yaşarken bazı alanlardaki değerlemeler 

tartışılır şekilde biraz dalgalanıyor – daha riskli 

varlıklara yatırımı dengelemek amacıyla bir önlem 

olarak spot ışıklarını altın varlıkları üzerine tutuyor. 

2. Devam etmekte olan son derece düşük faiz ortamı. 

Uyumlu genişletici politika önlemleri ve küresel 

hükümetler ve merkez bankaları tarafından yapılan 

varlık alımları faiz oranlarını tarihsel açıdan düşük 

seviyelerde tutmuştur. Bu durum balonlaşan hükümet 

borçlarının olası enflasyonist etkilerine odaklanan bir 

enflasyondan korunma olarak yatırımcılar arasında 

altının durumunu desteklerken altını elde tutmanın 

fırsat maliyetini düşürmek gibi ikili bir etkiye sahip 

olmuştur. 

3. Pozitif fiyat ivmesi. Altın, yılın ilk yarısında %17 getiri 

sağlamıştır- hatta birçok yatırımcının likidite için altın 

kullanmaya zorlandığı mart ayında keskin bir düzelmeye 

de olanak sağlamıştır. ABD doları altın fiyatı sekiz yılın en 

yüksek seviyesine yükselmiştir (bazı para birimlerinde 

rekor seviyelere ulaşmıştır) ve bu kazanımlara destek 

olarak ivme kaynaklı girişler çekmiş ve bunun karşılığında 

da fiyat gücünün devamına katkıda bulunmuştur. İvme 

altının performansını açıklamaya yardımcı olan ve 2020 

'den bugüne kadar yatırım talebini destekleyen temel 

taktik etkenlerden birisi olmuştur. 

 

 
2. çeyrek süresince bütün bölgelerde tutarlı olarak aylık 

girişler görülmüştür. Ancak, Kuzey Amerika borsasında 

listelenmiş fonlar çeyrek süresince küresel hacim girişlerinin 

%75'inden fazlasını çekerek açık arayla en güçlü fonları 

oluşturmuştur. İlk 6 ay sonunda bölgedeki stoklar 329,5 ton 

(18 milyar ABD Doları) büyüyerek 1898,4 ton (AUM 107,9 

milyar ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir. Bu durum küresel 

altın destekli ETF'lerde tutulan toplam altın hacminin %52 

sini oluşturmaktadır. 

Avrupa borsasında listelenen altın ETF'leri 86,7 ton (+ 4,4 

milyar ABD doları) girişlere sahne olmuştur. Bölgedeki 

büyüme büyük ölçüde Birleşik Krallık bünyesinde 

yoğunlaşmıştır: 53 t (2,9 milyar ABD Doları) Birleşik Krallık 

bünyesinde listelenen fonlara yönlendirilmiş ve Nisan ve 

Mayıs aylarındaki kazançlar haziran ayında küçük çıkışlarla 

bir miktar dengelenmiştir. Almanya (+ 20,1t) ve Fransa (+ 

14,5t) bölgenin büyüyen diğer başlıca piyasalarını 

oluşturmuştur. 

Asya'da işlem gören altın ETF'lerin stokları 2. çeyrek 

sırasında 9,2t ilaveden sonra 102,2t ile yeni bir seviyeye 

ulaşmıştır. İkinci çeyrekte üç yeni Çin altın ETF ürünü 

listelenmiş ve veri setimizdeki Çin borsasında listelenen 

fonların sayısı yediye çıkmıştır. Bunların açıklamalarına 

göre yeni listelenen fonlar (ICBC Credit Suisse Gold 

Destekli ETF, First Seafront Gold Destekli ETF ve Çin 

Asset Management Gold Destekli ETF) en az %90'nının 

Şangay Altın Borsası'ndaki fiziksel altın sözleşmesi 

Au9999 tarafından desteklenmesi özelliği ile mevcut 

ürünlere benzemektedir.  

Diğer ülkelerde listelenen altın ETF'ler ise 2. çeyrekte 8,7t 

artarak 59,3 ton (457 milyon ABD Doları) ile yeni bir 

rekora ulaşmıştır. Aslında bu ETF grubu stoklarda %23,3 

oranında artışla en güçlü ilk 6 ay büyümesini 

kaydetmiştir. 

Şu ana kadar temmuz ayında ETF girişlerindeki ivmenin 

devam ettiği görülmüş ve Kuzey Amerika ve Avrupa fonları 

yine bunların çoğunu çekmiştir. Asya kıtasında listelenen 

fonlar Çin’de listelenen fonlardan küçük çıkışlarla 

engellenerek sadece kısmi oranlı bir büyüme kaydetmiştir. 

Bu durum temel olarak Çinli yatırımcıların dikkatlerini güçlü 

performans gösteren hisse senedi piyasasına çevirmelerinin 

bir sonucu olmuştur ki CSI300 hisse senedi endeksi temmuz 

ayının ilk üç haftasında %13'ten fazla yükselmiştir. 

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-outlook-2020-mid-year
https://www.gold.org/goldhub/research/gold-outlook-2020-mid-year
https://www.gold.org/goldhub/research/gold-outlook-2020-mid-year
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Külçe ve altın para 
 

 

2. çeyrekte altın külçe ve altın para yatırımı yıllık 

%32 oranında düşüşle 148.8 tona gerilemiştir. Bu 

durum 396,7t ile 11 yılın en zayıf ilk 6 ay perakende 

yatırımına neden olmuştur. Bunun yanında ilk 6 ay 

külçe ve altın para talebinin değeri 2019 yılının ilk 6 

ayına kıyasla çok daha güçlü olan altın fiyatını 

yansıtacak şekilde %4 oranında artarak 20,8 milyar 

ABD dolarına yükselmiştir. Piyasa kısıtlamaları külçe 

altın ve altın para yatırımlarına bir engel teşkil 

etmiştir ancak bu çevrimiçi yatırımların daha yerleşik 

olduğu piyasalarda daha az sorun teşkil etmiştir. 

Çin'in külçe ve altın para talebi, ülke kısıtlamalardan 

çıkarken önceki döneme oranla toparlanmasına rağmen 

2019 yılına kıyasla yumuşak kalmıştır. 2. çeyrek talebi 

önceki döneme oranla %10'luk mütevazı bir artışına tanık 

olurken yine de önceki döneme oranla %18 düşüşle 40.7t 

olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 1. çeyrek kayıplarının boyutu 

77,7t olan ilk 6 ay külçe ve altın para talebinin 2019 yılının ilk 

6 ay talebinin nispeten 120,6t (%-36) gibi az bir miktarda 

altında kalmıştır. 

2. çeyrekteki GSYİH büyümesi Çinli yatırımcı gelirleri 

üzerindeki baskıyı bir nebze de olsa hafifleterek %3,2'ye 

(birinci çeyrekte-%6,8'den) yükselmiştir. Analizimiz, Çin'deki 

tüketici harcamalarının külçe ve altın para satışları ile pozitif 

yönde ilişkili olduğunu göstermektedir. Ancak ekonomik 

endişeler bitmekten çok uzaktır. Para arzındaki büyüme ve 

kurdaki değer kaybı hükümetlerin genişletici önlemlerinin yan 

etkilerini teşkil etmektedir. Bu önlemlerin ekonomik etkileri 

konusundaki endişeler, özellikle ilk 6 ayda Çin'deki en iyi 

performans gösteren varlık olduğu düşünüldüğünde, güvenli 

liman altına talebi desteklemiştir. 

Altın fiyatının yükselmesi genellikle altın mücevherat talebi 

konusunda caydırıcı olsa da yükselen altın fiyat yörüngesi 

yatırımcıların dikkatini çekme eğilimindedir ve bu durum 2. 

çeyrekte külçe ve altın para talebinin artmasına yardımcı 

olmuştur. Nisan ve mayıs aylarında yerel fiyatlarda yaşanan 

keskin ve nispeten değişken artışlar külçe ve altın para talebin 

konusunda caydırıcı etkiye sahip olmuştur. Ancak Haziran 

ortasına kadar yatırımcılar fiyatların istikrarlı bir şekilde artışı 

konusunda güven tazelemişler ve bu da talepte bir canlanmaya 

yol açmıştır, ancak geri satış dalgalanmaları da yaşanmıştır. 

Tayland'daki yatırım kaybı önceki yılın taleplerini silip 

süpürmüştür: Yatırımcılar 40.6 ton altın satmıştır. Hem 2. 

çeyrekte hem de ilk 6 ayda külçe ve altın para yatırımında 

yıllık düşüşe en büyük etkiyi sağlayan Tayland olmuştur ve 

bunun nedeni de rekor altın fiyatlarının çifte dezavantajı ve 

küresel salgın tarafından vurulan turizme bağımlı ekonomi 

tarafından talebin olumsuz şekilde etkilenmesi olmuştur. 

Altın fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemde iş kayıpları ve 

düşük gelir seviyeleri Taylandlı yatırımcıların finansal 

ihtiyaçlarını finanse etmek için altın varlıklarını 

kullanmasıyla bir yatırım kaybına neden olmuştur. 

Altın külçe talebi korona virüs kısıtlamalarının ortasında tedarik zincirindeki darboğazlarla sınırlanmıştır 

Ton 
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Fiziksel külçe talebi Resmi para Madalya/İmitasyon para Toplam Külçe ve Altın Para değeri (ABD Doları milyar, rhs) 
           Kaynak: Metals Focus, Refinitiv GFMS, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 
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Japonya, 2. çeyrekte yatırımcıların net 2,4 ton altın 

külçe ve altın para satmasıyla arka arkaya altı çeyrek 

net yatırım kaybına tanık olmuştur. Yatırım kaybının 

mütevazı ölçeği salgın hastalığa tepki olarak 

uygulanan olağanüstü durum nedeniyle fiziksel satış 

noktalarına sınırlı şekilde erişimleri yansıtmıştır. 2020 

yılının ilk 6 ayındaki net yatırım 2019 yılının ilk 6 

ayındaki 9,3t ile karşılaştırıldığında 8,9t olarak 

gerçekleşmiştir. 

Doğu Asya bölgesinin geri kalan kısmındaki yatırım 

da benzer şekilde yüksek ve artmakta olan altın 

fiyatlarından, piyasanın kısıtlanması 

durumlarından ve sonuçta ortaya çıkan ekonomik 

sıkıntılardan etkilenmiştir. 

Hindistan, altın külçe ve altın para talebi konusunda 

47,8 ton (-%39 yıllık) ile en zayıf ilk 6 ay performansını 

kaydetmiştir. Külçe ve altın para talebi, perakende 

mağazaları ve külçe altın tüccarlarının ülke çapındaki 

kısıtlanmaları nedeniyle Mayıs ortasına kadar kapalı 

kalmaları yüzünden çeyrekte engellerle karşılaşmıştır. 

Kısıtlamaların temel altın satın alma zamanı olan Akshaya 

Tritiya festivali sırasında gerçekleşmiş olması talebi 

düşürmüştür. 18 Mayıs'tan itibaren piyasanın kademeli 

olarak yeniden açılmasıyla birlikte yatırım toparlanmaya 

başlamıştır. 

Rekor altın fiyatları bazı yatırımcıları kendi varlıklarına 

ilaveler yapmaya teşvik etmek gibi ikili bir etkiye sahipken 

diğerleri ise kar yapma konusunda daha meyilli 

olmuşlardır. 

Kısıtlamalar döneminde Hindistan da toplam pazarın çok 
küçük bir parçası olarak kalsa da dijital altına ilginin arttığı 
görülmüştür. 2 Ancak 2020 yılında yaşanan zorlu koşullar 
şu ana kadar yatırım talebinin bu alanında istikrarlı bir 
büyüme sağlayabilir. 

Türkiye'deki yatırımcılar altının güvenli liman ve 

enflasyondan korunma aracı olma rolüne odaklanmaya 

devam etmişlerdir: İlk 6 ay külçe ve altın para talebi 36,8 

ton ile yedi yılın en güçlü seviyesi olarak gerçekleşmiştir. 

TL altın fiyatının rekor seviyelere ulaşmasına rağmen 

yatırımcılar geri çekilmeleri alım fırsatı olarak kullanmışlar 

ve 2. çeyrekte altın yatırımlarına 13,5 ton ilave 

etmişlerdir. TL yatırımlarına yönelik negatif reel faiz 

oranları, yüksek enflasyon beklentisi ve yüksek fiyat 

beklentileri talebin gücünü artırmıştır. 

 
Orta Doğu bölgesinin büyük bir kısmında yaşanan sıkı 

kısıtlamalar bu piyasalardaki külçe ve altın para talebini 

etkilemiştir. Yatırımcıların ticaret yapabildikleri 

yerlerde sıkıntılı satışlar fiyat kazançları ile beslenen 

yatırımı büyük ölçüde dengelemiştir. 

Küresel salgının belirsizliğinin ortasında Batılı yatırımcılar 

altının güvenli liman rolüne odaklanırken aynı zamanda 

güçlü fiyat artışlarından da etkilenmişlerdir. Yatırımın 

gücüne rağmen, tedarik zinciri kısıtlamaları-özellikle bazı 

darphane ve rafinerilerin 2. çeyrekte kapatılması- bazı 

piyasalarda perakende talebinin tam anlamıyla 

gerçekleşmesini engellemiş olabilir. 

ABD'deki 2. çeyrek külçe ve altın para talebi bir önceki 

yıla göre dört kattan fazla artarak 13,8 tona çıkmıştır. 

Bu da ilk 6 ay talebinin neredeyse üçe katlanarak 29.3 

tona çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Altının fiyat gücü 2. 

Çeyrekte önemli ölçüde yatırım çekmiştir; ancak 

temmuz ayındaki 1.800 ABD doları / onsluk kırılma kar 

etme eğilimini tetiklemiş ve piyasa şu ana kadar 3. 

çeyrekte daha güçlü iki yönlü faaliyet görmüştür. 

ABD’deki külçe ve altın para yatırımının gücü korona 

virüsün ekonomik etkisi ve yükselen altın fiyatlarına 

ilişkin endişelerden benzer şekilde motive olmuş 

görünen spektrumdaki yatırımcılarla altın ETF'lerinin 

gücünü yansıtmıştır. 

Avrupalı yatırımcılar, yılın ilk yarısında 137,4 ton altın 

külçe ve madeni para toplamış – bu değer 2010 yılından 

bu yana en yüksek ilk 6 ay toplamı olmuştur. Bu 

büyümenin büyük kısmı Almanya, Avusturya ve 

İsviçre'den gelmiştir ancak İngiliz yatırımcılar da altının 

güvenli limanına sığınmak istemişlerdir. Kapasitenin 

kısıtlandığı ve tedarik zincirlerinin kısıtlama önlemleri ile 

kısıtlandığı bir zamanda altına hücum küçük külçe ve altın 

paralar üzerindeki primleri artırmıştır. 

 
 
 
 
 
 

2 Hindistan'da gayri resmi olarak dijital altın olarak anılan İnternet Yatırım Altın, yatırımcıların internet üzerinden fiziki altın satın almalarına, 

profesyonel kasalarda saklamalarına ve ihtiyaç halinde ele geçirmelerine olanak sağlıyor.  Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret ediniz 

https://link.edgepilot.com/s/0edc7c30/ kOeKd-n2DECN79StdEkjpw?u=http://www.gold.org/what-we-do/investing-gold/how-buy-

gold/internet-gold 

http://www.gold.org/what-we-do/investing-gold/how-buy-gold/internet-gold
http://www.gold.org/what-we-do/investing-gold/how-buy-gold/internet-gold
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İlk 6 ayda merkez bankası 
talebi 233 tona ulaşmış, alım, 
rekor seviye hızının altına 
düşmüştür. 
• 2020 yılının ilk 6 ayında Merkez Bankası net alımları 

yıllık bazda %39 düşüşle 233t olmuştur3
 

• Talep hacmi sağlam kaldığı için bu değer 10 yıllık ilk 

6 ay ortalaması olan 247 tonun %6 kadar altında   

kalmıştır. 

• 2020 yılında şu ana kadar daha az bankanın 

rezervlere ilave yapmalarıyla satın alma daha 

yoğun hale gelmiştir. 
 

Ton 2019 2. 
ÇEYREK 

2020 2. 
ÇEYREK 

Yıllık değişim 

Merkez bankaları ve 

diğer kurumlar 

 
231.7 

 
114.7 

 
     % -50% 

 
İlk 6 ayda hayatın her alanında öngörülemeyen bir kesinti 

yaşanırken küresel merkez bankaları net bazda 233,4 ton 

altın almıştır. Bu değer 2019 yılının ilk 6 ayında görülen 

385,7 t değerinden %39 daha düşük kalmış- kayıtlarımızdaki 

en yüksek ilk 6 ay net alımları 2000 yılına kadar gitmektedir. 

Ancak 2020 yılının ilk 6 ay talebi merkez bankalarının yıllık 

bazda net alıcı halinde olduğu 2010 yılına kadar giden ilk 6 

ay ortalaması 247.1 tonun sadece %6 altında kalmıştır. 

Devam etmekte olan satın alma büyük ölçüde 2020 

Merkez Bankası Araştırmamızla uyumludur. Ankete 

katılanların %20'si önümüzdeki 12 ay içinde (2019 yılında 

%8 ile karşılaştırıldığında) altın satın almayı düşündüklerini 

belirterek negatif faiz oranları gibi ekonomik çevre ile ilgili 

faktörleri bu olumlu duygularının nedeni olarak 

gösterdiler. Merkez bankalarının 2020 yılında da net 

alıcılar olarak kalmalarını bekliyoruz ancak hacimlerin 

önceki iki yılın altında kalacağı durumu ile…  

Korona virüs salgını ilk çeyrekte etkisini sürdürürken, 

finansal piyasalar aracılığıyla şok dalgaları gönderirken, 2. 

Çeyrek daha fazla değilse de sanki düzensiz olacağını 

kanıtlamıştır. Tüm dünyadaki ekonomiler salgının nihai 

etkisine ilişkin devam etmekte olan kısıtlamalar ve yaygın 

belirsizlikle etkilenmiş durumdalar. Bu belirsiz koşullar 

altında merkez bankası net alımları 114,7 ton (yıllık bazda-

%50) olarak yani beş yıllık çeyrek değeri 134,6 tonun %15 

altında ve 2018 ve 2019 yıllarının çeyrek ortalamasının 

yaklaşık 165 ton altında gerçekleşmiştir. Ayrıca 2014 

yılından beri önemli bir altın alıcısı olan Rusya’nın altın 

alımını askıya almasından dolayı 2. çeyrek birinci çeyreğe 

dikkat çekmiştir.  

 

İlk 6 ayda merkez bankası satın alma hızı ortalamanın biraz altına gerilemiştir.  

Ton 
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10-yıl ilk 6 ay ortalaması 

Kaynak: Metals Focus, Refinitiv GFMS, Dünya Altın Konseyi 

3 Son üç aylık verilerde yapılan revizyonlar büyük ölçüde Türk altın rezervlerinin ölçümündeki gelişmelerden kaynaklanmaktadır.  
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2. çeyrek alımları da son yıllarda görülenden daha yoğun 

olarak gerçekleşmiştir. Çeyrek süresince altı merkez bankası 

altın rezervlerini bir ton veya daha fazla miktarda artırmıştır. 

4 Bu durum son 12 çeyrekteki ortalama dokuz ile 

kıyaslanabilir. Türkiye belli bir mesafeyle en büyük altın 

alıcısı olarak kalmıştır. Türk altın rezervleri küresel çeyrek 

toplamın %85'ini oluşturarak, 97,8 ton artarak altın 

rezervleri 583 tona (toplam rezervin %38'i) yükselmiştir. 

Mevcut yılın başından şu ana kadar net alımları toplam 170,5 

ton iken satın alma işlemlerine tekrar başladığı Mayıs 2017 

yılından bu yana net alımlar şimdi 450 tonu aşmıştır. Ekvator 

(7,5 ton), Hindistan (4,7 ton), Özbekistan (4,7 ton) ve Çek 

Cumhuriyeti (1,2 ton) çeyrek süresince diğer önemli ve 

tanıdık alıcılar olmuşlardır. 

Net satışlara dönüşen 2020 yılının ilk 6 ayı, altın rezervlerini 

20019 yılının ilk 6 ayına göre bir ton veya daha fazla 

miktarda azaltan banka sayısında artış görmüştür (yediye 

iki). Ancak buna rağmen satılan altının mutlak hacmi 

mütevazı olarak kalmıştır: İlk 6 ayda brüt satışlar 42,5 ton 

olarak gerçekleşmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Yayınlanma tarihindeki mevcut verilere dayanmaktadır. 
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Teknoloji 
 

 

 

COVID-19, bütün teknoloji 
tedarik zincirini olumsuz 
şekilde etkilemeye devam 
ederek, 2. Çeyrekte altın 
talebinde daha da büyük 
düşüşlere neden olmuştur. 
• Elektronik sektörü 2. Çeyrek talebinde büyük bir düşüş 

kaydetmiştir ve bir önceki yıla göre %14 düşüşle 55,6 tona 

düşerken, diğer teknoloji uygulamalarında kullanılan altın 

ise 8,4 ton ile bir önceki yıla oranla %33 daha düşük olarak 

gerçekleşmiştir. 

• Diş alanındaki talep bir önceki yıla oranla %30 düşüşle 2,6 

tona inerek düşüşünü sürdürmüş ve ilk kez talep bir 

çeyrekte 3 tonun altına düşmüştür. 

• Teknolojide 2019 yılının ilk yarısında kullanılan altın 

%13 düşüşle 139,9 ton olarak gerçekleşmiştir. 

 

 
 

 
 

Diğer endüstriyel 12.5 8.4       %-33 

Dişçilik 3.7 2.6       %-30 

Genel olarak 2. Çeyrekte teknoloji sektöründeki talep yıllık 

%18 düşüşle 66,6 tona gerileyerek çeyrek dönemde rekor 

düşüklüğe uğramıştır. COVID-19 virüsü sektörü ciddi şekilde 

etkilemeye devam ederken 2020 yılının ikinci yarısında 

elektronik fabrikasyon merkezlerinin ortaya çıkmaya 

başlamalarıyla ve üretime yeniden başlamalarıyla birlikte 

kısmi bir toparlanmaya yönelik emareler mevcut 

bulunmaktadır. Bunun yanında krizin şoku geniş kapsamlı ve 

daha önce görülmemiş durumdadır ve bunun sonucunda da 

önümüzdeki hafta ve aylarda tahminlerin revize edilme 

ihtimali mevcuttur. 

 

Elektronikler 
 

 

2. çeyrekte elektronik sektöründe kullanılan altın yıllık 

bazda %14 düşüşle 55.6 tona gerilemiş ve ilk 6 ay 

talebini %11 düşüşle 114.5 tona çekmiştir ki bu değer 

2002 yılından bu yana en düşük değerdir. İlk çeyrekte 

rapor edildiği üzere bu büyüklükteki düşüşler nihai ürün 

için zayıf tüketici taleplerinin ve dünya çapında 

uygulanan yaygın kısıtlamalar ve üretim tesisi 

kapatmalarının doğrudan bir sonucudur. Lakin sektörün 

bazı bölümleri direnç göstermiş ve Tayvan ve Çin 

Anakarası gibi kilit üretim merkezlerindeki kısıtlamaların 

kademeli olarak nispeten erken sona ermesi 2020 yılının 

ikinci yarısında sınırlı bir toparlanmaya yol açabilir ki bu 

durum aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.  

Bellek sektörü 2. çeyrekte COVID-19 virüsü nedeniyle 

çokta fazla olumsuz olarak etkilenmemiştir ve %5 

oranında bir artış ta kaydetmiştir. Salgın, her ikisi de 

önemli sayıda bellek yongası gerektiren özellikle bulut 

bilgi işlem ve veri depolama için fırsatlar ve ek talepler 

yaratmıştır. Ancak ileriye baktığımızda tahminler daha 

az olumlu durumdadır. Evden daha fazla çalışma ihtiyacı 

nedeniyle talepte meydana gelen artış ortadan kalkacak 

ve tüketici elektroniği talepleri muhtemelen zayıf 

kalacak ve bazı değişim tehditleri (örneğin altın yerine 

potansiyel gümüş tel kullanımı) devam edecektir. Bazı 

büyük ABD firmalarının ilk yarıda tedarik zinciri 

sorunları nedeniyle engellenen bellek projelerini 

desteklemek için 3. çeyrekte önemli siparişler vermesi 

muhtemeldir, ancak bu ek talebin bir kısmı 

kısıtlamalardan önce üretilmiş olan mevcut bileşen 

stokları yardımıyla da karşılanabilir. 

Teknoloji 

Elektronik 

80.7 

64.5 

66.6 

55.6 

%-18 

%-14 

Ton 2019 2. ÇEYREK  2020 2. ÇEYREK Yıllık değişim 
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LED sektörü ilk çeyreğe göre hafif bir toparlanma 

kaydetmiş olup ancak yine de yıllık bazda %15 düşüş 

kaydetmiştir. Kısıtlamalar durumundan çıkan Güney 

Kore ve Tayvan'daki fabrikaların tekrar %90 kullanım 

oranlarına yükseldiği bildirilmiş ancak zayıf otomotiv 

ve tüketici elektroniği talepleri son kullanıcı satın 

alımlarını yavaşlatmaya devam etmiştir. Apple'ın 2020 

yılının 4. çeyreğinde geleneksel LED çözümlerinden 

daha az altın kullanan mini-LED Teknolojisini 

kullanarak yeni bir iPad ürünü tanıtımı planladığın 

rapor edilmesiyle altın talebine olan teknolojik 

tehditler devam etmiştir. 

Baskı Devre Kartı (PCB) sektörü 2. Çeyrekte yıllık bazda 

%4-8 oranında bir düşüş kaydetmiştir. Tayvan’ın 

kısıtlamalardan kurtulmasıyla yıllık bazda %5-10 

oranında bir artışa yol açmış olup ancak Çin Anakarası 

ve Güney Kore yıllık bazda %5-8 arasında düşüş 

kaydetmiştir. 5G ve yapay zekâ uygulamalarının her ikisi 

de çeyrek boyunca güçlü kalmıştır ancak devam 

etmekte olan minyatürleştirme trendi talep için bir 

tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Sınırlı tüketici 

harcamaları ufukta kara bir bulut gibi durmaya devam 

etmekte olup ve bunun da önümüzdeki çeyreklerde 

sektördeki talebi daha da etkileyecek olması 

muhtemeldir. 

Kablosuz teknoloji sektörü talepteki yıllık bazda %25-

30'luk bir artışla güçlü bir ivme yakalamıştır. Birçok ülkede 

altyapı projelerinin hızlanmasıyla büyüme sağlanmış ve bu 

gücün birtakım uygulamalarla devam etmesi 

beklenmektedir: Özellikle 5G dağıtımı, 3D Sensor 

Teknolojisi ve havacılık projeleri umut vermektedir. 

Unutulmamalıdır ki, bu sektördeki büyümenin şüphesiz 

pozitif olmasının yanı sıra mutlak veriler ışığında kablosuz 

sektöründe kullanılan altın hacminin diğer uygulama 

alanlarına göre oldukça az miktardadır. 

Elektronik üretiminin nispeten küçük bir yüzdesini temsil 

etmekte olan Tayvan, ikinci çeyrekte talepte artış 

kaydeden tek üretim merkezi olma özelliğini göstermiştir 

(+%7). Japonya (-%5), Çin Anakarası ve Hong Kong (-%7), 

Güney Kore (-%2) ve ABD'de (-%29) talepler düşmüştür. 

Diğer Sanayi Alanları ve Diş Hekimliği 
 

 

Diğer sanayi alanları ve diş hekimliği uygulamaları 

sırasıyla yıllık bazda %33 oranı ile 8.4 ton ve %30 oranı ile 

2.6 ton arasında önemli düşüşler kaydetmiştir. Bu durum 

öncelikle dünya çapında uygulanan kısıtlamaların bir 

sonucu olarak kayda geçmiştir. En belirgin etkilen 

geleneksel giyimde kullanılan altın ipliğin kısıtlamalar 

döneminde çöktüğü Hindistan'da hissedilmiş ve İtalya'da 

lüks aksesuarlar için kaplama tuzları üretiminde belirgin 

düşüşler yaşanmıştır. 
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Toplam arz ilk 6 ayda korona 
virüs kaynaklı kısıtlamalar 
nedeniyle %6 azalmıştır. 
• İlk 6 ayın toplam arzı korona virüs salgınının neden olduğu 

kısıtlamalar nedeniyle %6 oranında düşüşle 2.192 tona 

gerilemiştir. 

• İlk 6 aydaki maden üretimi %5 oranında düşüşle 1.604 tona 

gerilemiştir – bu değer 2014 yılından bu yana en düşük ilk 6 

ay seviyesidir – ve geri dönüşüm sektörü de yıllık bazda 

benzer bir düşüş ile 590 tona inmiştir. 

• Toplam arz 2. Çeyrekte bir önceki yıla göre %15 

düşmüştür ve buna neden olan durum kısıtlamalar 

nedeniyle birçok çalışmaların askıya alınması 

yüzünden maden üretimindeki %10 oranındaki 

düşüştür.5
 

 

Toplam Arz 1,220.8 1,034.4 -15%  

Maden Üretimi 863.2 776.8        -10% 

Net üretici finansal 
koruması 

47.0 -28.0 – – 

Geri Dönüştürülmüş 
Altın  

310.6 285.7         -8% 

İlk 6 ay süresince altın piyasasının arz tarafı, COVID-19 

salgınından kaynaklanan ve süregelen sorunlar karşısında 

önemli bir direnç göstermiştir. Mevcut tahminler toplam arzın 

2019 yılının ilk 6 ayına göre %6 daha düşük oranla 2.192,2 t 

olduğunu göstermektedir. İlk 6 ayda hem maden üretimi hem 

de geri dönüştürülmüş altın yıllık %5 azalma kaydederken bu 

düşüşlerin yaşanan kısıtlamalar ölçeğine göre mütevazı olduğu 

söylenebilir. 

 

Maden Üretimi 
 

 

Maden üretimi ilk 6 ayda bir önceki yıla oranla %5 

gerileyerek, 2014 yılından bu yana en düşük ilk 6 ay 

seviyesi olan 1.603,6 tona gerilemiştir. İlk 6 ay süresince 

önemli madencilik ülkelerindeki sıkı korona virüs 

kısıtlamaları düşüşün ana nedenini teşkil etmiştir. 

Dünyanın en büyük altın üreten ülkesi olan Çin'deki 

madencilik operasyonları şubat ayında virüsün yayılmasını 

kontrol altına almakla boğuşan ülkede en çok etkiyi 

almıştır; ancak madenlerin çoğu, durum hafifledikçe 1. 

çeyreğin sonuna doğru tam üretime dönmüşlerdir. Bu 

durum Çin'deki ilk 6 ay maden üretiminde yıllık bazda %9 

oranında bir düşüşe yol açmıştır. Ancak Peru, Güney Afrika 

ve Meksika gibi diğer kilit üretici ülkelerde kısıtlamalar 1 

çeyrekte çok daha geç zamanda uygulanmış ve 2. Çeyreğe 

kadar da uzatılmıştır. Maden üretimi 2019 yılının 2. 

Çeyreğindeki 863.2 ton seviyesinden bu 2. Çeyrekte 

776,8 tona gerilemiştir (yıllık bazda-%10).

 
 

Korona virüsün vurduğu altın madenciliği sektörü ilk 6 ay üretiminde yavaşlamaya tanık olmuştur. 
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Kaynak: Metals Focus, Refinitiv GFMS, Dünya Altın Konseyi 

 

5 Zorlu ortam nedeniyle, 2. çeyrek verileri geçicidir ve ileride revizyonlara tabi olabilir. 
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Kısıtlamalar 2. çeyrekte altın madenciliğini önemli 

ölçüde etkilemiştir. Meksika'da, bazı operasyonlara 

muafiyet tanınmasına rağmen, madencilik 60 gün 

boyunca askıya alındığı için altın madeni üretimi yıllık 

bazda %62 oranında düşmüştür. 

Güney Afrika'da aşamalı kısıtlama ülkedeki altın 

üretiminin çoğunu oluşturan yeraltı madenciliğinin 1 

Haziran'a kadar tam üretime geçmek amacıyla 

desteklenmesinin engellenmesi anlamına gelmiştir. Sonuç 

olarak, Güney Afrika’daki altın üretimi yıllık bazda %59 

oranında düşmüştür. Mart ortasından itibaren yaşanan 

kısıtlamalar Peru'da altın madenciliğinin mayıs ayı başına 

kadar askıya alınması anlamına gelirken, 2. çeyrekteki 

madeni üretiminin bir önceki yıla oranla %45 azalmasına 

neden olmuştur. Papua Yeni Gine'de, hükümetin maden 

kira sözleşmesini yenilememe kararının ardından ülkenin 

en büyük ikinci altın madeni olan Porgera'daki maden 

üretimi askıya alınmıştır. 

Üretimdeki azalmalar 2. çeyrekte resme büyük etki 

ederken bazı üreticiler artış kaydetmiştir. Rusya'da 2. 

çeyrek maden üretimi, Natalka ve Bystrinsky gibi kısa 

süre önce devreye giren projelerde üretimin kararlı hale 

gelmesinden dolayı %15 oranında büyümüştür. 

Avrupa'da Finlandiya'nın en büyük madeni Kitilla, 2. 

çeyrekte yıllık bazda %54 artışla üretimdeki en büyük 

artışını kaydetmiştir. Ancak bunun başlıca nedeni, 

projenin 2019 yılının 2. çeyreğinde planlı bir bakım arası 

geçirmesi nedeniyle düşük baz etkisidir. Bulgaristan'da 

üretim 2. çeyrekte yıllık bazda %37 artarken mutlak 

seviyeler yine düşük kalmıştır. Bu artış, Ağustos 2019 

tarihinde ticari üretime başlayan Ada Tepe projesinden 

gelen ek üretimden kaynaklanmıştır. Batı Afrika'da 

Burkina Faso altın üretimi, Sanbrado projesinde ilk 

döküm olarak 2. çeyrekte yıllık %10 artmış ve Wahgnion 

proje destekli toplam üretimde artışlar devam etmiştir. 

 
Kısıtlamaların etkisi yalnızca belirli projelerde üretimi 

kısıtlamakla kalmayıp aynı zamanda her şey dahil 

sürdürülebilirlik maliyetlerini (AISC) de artırmıştır. 1 

Çeyrekte- mevcut en son verilere göre- üç aylık ortalama 

AISC 980 ABD Doları / oz'a, yani yıllık bazda %4 daha yüksek 

oranda ve yıllık bazda %7 daha yüksek oranda yükselmiştir. 

AISC yükselmesine rağmen, altın fiyatlarındaki daha büyük 

artış daha yüksek maliyetli madencilik projelerinin karlı 

olmasına olanak sağlamıştır. 

Kısıtlamaların kademeli olarak hafifletilmesine rağmen, ilk 6 

ayda görülen kesintinin 2020 yılında yıllık üretim üzerinde 

kalıcı bir etkiye sahip olması muhtemeldir. Faaliyet 

üzerindeki birçok kısıtlama daha yeni kaldırıldığı için küresel 

altın madenciliğinin tam kapasite üretime tekrar geçmesi 

biraz zaman alacaktır. 

 

Net Üretici Finansal Koruması 
 

 

Altın madencilerinin ilk 6 ayda net bazda toplam 18,3 

tonluk finansal tedbir aldığı tahmin edilmektedir. ABD 

doları altın fiyatı çeyrek süresince %10 artarak 2012 yılının 3. 

çeyreğinden beri görülmeyen seviyelere yükselmiş ve lokal 

fiyatların yeni bir rekor seviyeye ulaştığı Avustralya başta 

olmak üzere bazı para birimlerinde artış daha da büyük 

olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca revize edilmiş veriler, birinci 

çeyrekte en dikkate değer finansal korumaların, birkaç 

madencinin ABD doları finansal koruma kayıtlarını 

genişletmiş olduğu Avustralya'da gerçekleştiğini 

göstermektedir. Bunların aralarında en önemlileri Saracen 

Minerals ve Northern Star Rekaynaks'tan gelmiştir ve her 

ikisi de 2019 yılının 4. çeyreğinde Kalgoorlie Super Pit'i ortak 

olarak satın almalarının ardından çeyrek boyunca finansal 

koruma kayıtlarına ilavelerde bulunmuşlardır. 

2. çeyrek için ilk tahminler 28 ton net finansal koruma 

göstermektedir ancak madencilik şirketleri tarafından daha 

fazla bilgi yayınlandığı için bu değer gelecekte revizyonlara 

tabidir. 
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Arz 
 

 

 

Geri Dönüştürülmüş Altın 
 

 

Maden üretimi gibi geri dönüşüm sektörü de dünya 

çapındaki katı kısıtlamalardan etkilenmiştir. İlk 6 ayda 

geri dönüştürülmüş altın arzı yıllık bazda %5 düşüşle 

570,2 ton olarak gerçekleşmiştir. Özellikle 2. çeyrekte 

altın geri dönüşümü bir önceki yıla göre %8 düşüşle 285,7 

tona gerilemiştir. Bu değer küresel düzeyde nispeten 

küçük bir değişiklik olsa da kısıtlamalar kaldırılmaya 

başladıktan sonra 2. Çeyrekte görülen bölgesel düzeyde 

daha önemli değişiklikleri maskelemektedir. 

Birçok kilit bölge hala salgınla boğuşurken altın geri 

dönüşümü bastırılmış durumda kalmıştır. Güney Asya ve 

özellikle Hindistan'da tüketicilerin evlerinde kapalı kalması ve 

perakendecilerin kapalı olması nedeniyle sıkı kısıtlamalar her 

zamanki kanallar üzerinden önemli seviyelerde altın geri 

dönüşümünü engellemeye devam etmişlerdir. Ayrıca 

Hindistan'daki pek çok tüketici, altınlarını satmak yerine 

finansman ihtiyaçları için kredi almak amacıyla teminat 

olarak kullanmayı tercih etmiştir. Hindistan'da altın talebinin 

aslan payını alan kırsal ekonominin bu yıl güçlü bir 

performans göstermesinin sıkıntılı satış ihtiyacını azaltması 

da bir diğer önemli unsuru teşkil etmiştir. 

ABD'de, özellikle New York ve Los Angeles'ın önemli geri 

dönüşüm merkezlerinde devam eden yüksek enfeksiyon 

oranları, faaliyetlerin önemli derecede normal seviyelerin altına 

düştüğü anlamına gelmektedir. Yine benzer şekilde Orta 

Doğu'daki kısıtlamalar bölgedeki geri dönüştürülmüş altın 

oranında yıllık bazda düşüşlere neden olmuştur. 

Özellikle yüksek enfeksiyon oranlarına maruz kalan İran'da 

tüketiciler evlerini terk etme konusunda isteksiz davranmışlar 

ve bu durum da daha az geri dönüşüm faaliyetine neden 

olmuştur. İlginç bir şekilde Türkiye'de altın fiyatlarının daha da 

artacağına dair beklentiler de tüketicilerin büyük miktarlarda 

altını geri dönüştürmeme eğilimlerini etkileyen bir faktör 

olmuştur. 

Ancak bazı bölgeler geri dönüştürülmüş altın seviyelerinde 
artışlara tanık olmaktadır. Geri dönüşüm seviyelerinde en büyük 
artış Doğu Asya'da, özellikle Tayland'da görülmüştür. Karantina 
kısıtlamalarının kaldırılmasıyla tüketiciler daha yüksek fiyatlardan 
yararlanmak ve bazı günlük harcamaları finanse etmek isteyerek 
geri satış dalgası yaratmıştır. Bu durum aynı zamanda kısıtlamalar 
esnasında oluşan bastırılmış arzın bir sonucu da olabilir; Nisan ayı 
en yüksek geri dönüşüm seviyelerine tanıklık ederken Mayıs ve 
haziran ayları yüksek kalmıştır. Çin'de piyasanın 2. Çeyrek başında 
normale dönmesiyle birlikte altın fiyatları yükseldikçe geri 
dönüştürülmüş altın arzı da bu çeyrek boyunca artmıştır. Bu 
durum sadece mücevherat tüketicileri ile sınırlı kalmamıştır; zira 
perakendeciler eski 24 K mücevherat envanterlerini daha hafif 
mücevherat parçalarıyla değiştirmeye çalışmışlardır. Lokal altın 
fiyatlarının yeni rekor seviyelere ulaşmasıyla çoğu Güney Avrupa 
pazarlarından olmak üzere çeyrek boyunca geri dönüşümde bir 
artış gören diğer tek bölgeyi de Avrupa teşkil etmiştir. 

 

Geri dönüşüm faaliyetleri büyümeye rağmen piyasa kısıtlamalarıyla baskı altında 
kalmıştır. 

Ton 

 
 

 
ABD Doları/oz 
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Dünya Altın Konseyi Hakkında 
 

 

Dünya Altın Konseyi altın endüstrisi için piyasa 

geliştirme kuruluşudur. Amacımız, altın talebini 

canlandırmak ve sürdürmek, endüstri liderliği 

sağlamak ve altın piyasasında küresel bir otorite 

olmaktır. 

Yetkili piyasa anlayışına dayalı altın destekli çözümler, 

hizmetler ve ürünler geliştiriyor ve fikirlerimizi hayata 

geçirmek için bir dizi ortakla çalışıyoruz. Sonuç olarak 

temel piyasa sektörlerinde altın talebinde yapısal 

değişiklikler meydana getiriyoruz. 

İnsanların altının refah koruma niteliklerini ve toplumun 

sosyal ve çevresel ihtiyaçlarını karşılamadaki rolünü 

anlamalarına yardımcı olarak uluslararası altın piyasaları 

hakkında sezgiler sağlıyoruz. 

Birleşik Krallık bünyesinde temel olarak faaliyet gösteren 
ancak Hindistan’da, Çin’de, Singapur’da ve ABD’de de  

Katkıda Bulunanlar 
 

 

Louise Street 

louise.street@gold.org 

Krishan Gopaul 

krishan.gopaul@gold.org 

Mukesh Kumar 

mukesh.kumar@gold.org 

Ray Jia 

ray.jia@gold.org 

Adam Perlaky 

adam.perlaky@gold.org 

Juan Carlos Artigas 

Araştırma Müdürü 

juancarlos.artigas@gold.org 

 
Daha Fazla Bilgi İçin 

Faaliyet gösteren Dünya Altın Konseyi üyeleri dünyanın    

En önde gelen ve en ileri görüşlü altın madenciliği 

şirketlerinden oluşan bir dernektir. 

Dünya Altın Konseyi 

7th Floor, 15 Fetter Lane 

London EC4A 1BW 

United Kingdom 

T    +44 20 7826 4700 

F    +44 20 7826 4799 

W www.gold.org 

Veri setleri ve metodoloji için ziyaret ediniz: 

www.gold.org/goldhub/data/gold-supply-and- 

demand-statistics 

Veya irtibat kurunuz: 

marketintelligence@gold.org 

 

Dağıtım ve Yatırım 
 

 

Claire Lincoln 

Satış Müdürü – EMEA 

claire.lincoln@gold.org 

T +44 20 7826 4788 

Fred Yang 

Satış Müdürü – Çin                       

fred.yang@gold.org 

T +86 21 2226 1109 

Jaspar Crawley 

Satış Müdürü – ASEAN 

jaspar.crawley@gold.org 

T +44 20 7826 4787 

Matthew Mark 

Satış Müdürü – Amerika 

matthew.mark@gold.org 

T +1 212 317 3834 
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