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Önemli Notlar 
 

Altın Borsa Yatırım Fonları (ETF), 

küresel belirsizliğin ve finansal piyasa 

dalgalanmasının ortasında dört yılın en 

yüksek çeyreklik girdisini görmüştür. Söz 

konusu ürünlerin elde tutulması birinci 

çeyreğin sonuna dek 3,185 tona kadar bir 

rekor yüksekliğe erişmiştir. 

Altın talebi yılın ilk çeyreğinde yatırımların da 

desteği ile 1,083.8 tona kadar yavaş bir artış 

eğilimi göstermiştir. 
 

Küresel COVID-19 salgını, piyasanın müşteri odaklı 

sektörleri kapsamındaki belirgin zayıflığı dengeleyerek 

sığınacak liman konumunda bulunan altına ilişkin yatırım 

talebini körüklemiştir. 
 

Birinci çeyreğe ilişkin toplam talep 1,083.8 tona (bir önceki yılın aynı dönemine göre +%1) 

kadar artış göstermiştir. İlk çeyrek boyunca dünyayı saran koronavirüs salgını altın talebini 

etkileyen tek ve en büyük etmen olmuştur. Salgın ve potansiyel ekonomik etkisi yayılmaya 

başladıkça yatırımcılar sığınacak liman konumundaki varlıkların arayışı içine girmiştir. 

Altına dayalı Borsa Yatırım Fonları (Altın ETF’leri) büyük girdilerin (+298 ton) oluşmasını 

ve dolayısıyla söz konusu ürünlere ilişkin küresel elde tutma rekorunun 3,185 tona kadar 

artmasını sağlamıştır. Batılı perakende yatırımcıları tarafından sığınacak liman olarak 

gerçekleştirilen alımlardan ötürü külçe talebindeki %19’luk (150.4 tona kadar) altın para 

talebinde %36 oranında, yani 76.9 tona kadar keskin bir atlayışa neden olduğu için toplam 

külçe ve altın para yatırımları 241.6 tona (bir önceki yılın aynı dönemine göre -%6) kadar 

düşüş göstermiştir. Mücevherat talebi beklenen bir biçimde salgının etkisiyle derinden 

sarsılmıştır; ilk çeyrek talebi bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 oranında, yani 325.8 

tona kadar rekor bir düşüş göstermiştir. Teknolojiye ilişkin talep de 73.4 tonluk veri dizimize 

göre yeni bir düşüş göstermiştir (bir önceki yılın aynı dönemine göre -%8). 2019 yılının ilk 

çeyreğinden daha düşük bir oranda da olsa merkez bankaları önemli miktarlarda altın almaya 

devam etmiştir: net alımlar 145 ton tutarında gerçekleşmiştir (bir önceki yılın aynı dönemine 

göre -%8). Virüs aynı zamanda altın arzında aksamaya neden olmuştur, maden üretimi son 

beş yılın en düşük rakamlarını göstermiştir: 795.8 ton (bir önceki yılın aynı dönemine göre -

%3). 

 

Koronavirüs sığınılacak liman konumundaki ETF girdilerini 

ateşlemiş, ancak tüketici talebini baltalamıştır. 
 

 

 

Söz konusu yatırım girdileri ABD doları 

altın fiyatının son sekiz yılın en yüksek 

değerine ulaşmasını sağlamıştır. Bunun 

sonucu olarak da küresel altın talebi değer 

açısından 55 milyar $ tutarına, yani 2013 

yılının ikinci çeyreğinden beri en yüksek 

değerine erişmiştir. Söz konusu fiyat aynı 

zamanda diğerlerinin yanı sıra Hindistan 

Rupisi ve Türk Lirası cinsinden yeni rekor 

düzeylere ulaşmıştır. 

Dünya çapında hükümetler karantina 

önlemlerine başvurduğu için salgın 

mücevherat taleplerinin kesilmesine 

neden olmuştur. Bu konudaki talep, en 

büyük mücevherat tüketicisi ve salgına 

yenik düşen ilk piyasa olan Çin’deki %65 

oranındaki düşüş ile kayıtlardaki en düşük 

oranları görmüştür.  

Her ne kadar net alımların keskin bir 

biçimde düşüş göstermesi beklense de 

merkez bankaları altın toplamaya devam 

etmiştir. Yükselen dalgalanma ve 

belirsizliğin ortasında küresel altın 

rezervleri birinci çeyrekte 145 ton kadar 

büyümüştür. Ancak, küresel net alımda 

keskin bir yavaşlamanın sinyalini vererek 

Rusya Nisan ayından itibaren uzun vadeli 

alım programını sarkıtacağını ilan etmiştir. 

Koronavirüs nedeniyle uygulanan 

karantina önlemleri maden üretimi ve 

altın geri dönüşümü operasyonlarını 

etkilediği için birinci çeyreğin toplam arzı 

%4 oranında düşüş göstermiştir. Virüs 

yayılımını önleme amacıyla birçok proje 

kapsamındaki operasyon durdurulmuştur. 

Tüketiciler kendilerini evlerine kapattığı 

için çeyreğin sonuna doğru geri dönüşüm 

operasyonları da neredeyse durma noktasına 

gelmiştir. 

Daha fazla bilgi için lütfen 

marketintelligence@gold.org adresi 

üzerinden iletişime geçiniz. 
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COVID-19 ve yükselen altın fiyatları 

küresel mücevherat talebinin %39 oranında 

düşmesine neden olmuştur. 
 

 İlk çeyrekte mücevherat talebi (veri dizilerimiz kapsamında) bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %39 oranında rekor bir düşüşle 

325.8 tona gerilemiştir. 

 Değer bazında ilk çeyrekteki küresel talep, Küresel Mali Kriz 

sonrasındaki 2010 yılının ikinci çeyreğinden beri en düşük 

rakamlara ulaşarak 16.6 milyar $’a düşmüştür. 

 En büyük mücevherat piyasasına sahip olan Çin ilk çeyrekteki 

karantina önlemleri ile bir darbe almış ve talep bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %65 oranında azalmıştır. 

 

Birçok ülkedeki yerel altın fiyatları ani çıkış gösterdiği ve 

koronavirüs salgınını zapt etme çabaları ile piyasalar kapatıldığı 

için ilk çeyrekte mücevherat tüketimi altüst olmuştur. Küresel 

mücevherat talebi bir önceki yılın aynı dönemine göre %39’luk bir 

düşüş ile 325.8 tona inerek veri dizilerimiz kapsamındaki en düşük 

çeyreklik talep olarak kaydedilmiştir. Bu rakamlar da beş yıllık 

çeyrek dönemlik ortalaması olan 558.1 tonun %42 oranı kadar 

altında kalmıştır. Küresel talep değeri, çeyrek dönemlik ortalama 

altın fiyatının 1,582.8 $/oz olmasına rağmen bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %26 oranında bir düşüş ile 16.6 milyar $ değerine 

ulaşmıştır. Neredeyse istisnasız bir biçimde dünya çapındaki 

mücevherat piyasaları bir önceki yılın aynı dönemine göre ortaya 

çıkan kayıpları yüksek ve inanılmaz bir biçimde yükselmeye devam 

eden altın fiyatları ile koronavirüs kaynaklı etkilerin bir araya 

gelmesi sonucunda meydana çıkmış biçimde kaydedilmektedir.  

 

Çin 

Ton 2019 İlk Çeyrek 2020 İlk Çeyrek 

Bir Önceki Yılın 

Aynı Döneme 

Göre Değişim 

Çin’in ilk çeyrekteki mücevherat talebi bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %65’lik bir düşüş göstererek 64 tona kadar 

ulaşmıştır. Ocak ayını önemli bir biçimde etkileyen COVID-19 

salgını 13 yıldan daha fazla bir süredir en düşük mücevherat talebine 

yol açmıştır. Bugüne kadarki yüksek çeyrek dönemlik Şanghay Altın 

Borsası (SGE) altın fiyatları tüketicilerin geniş kapsamlı karantina 

önlemleri ile sınırlandırılmış bütçeleri ile bir araya gelmiş ve aynı 

zamanda kayıplara neden olmuştur; Çin altın piyasasına ilişkin en 

son raporumuzda da tartışıldığı üzere fiyat ve tüketici harcaması Çin 

mücevherat talebinin en önemli iki etmenidir.  

Dünya Toplamı 533.4 325.8 ↓ -%39 

Hindistan 125.4 73.9 ↓ -%41 

Çin Halk 

Cumhuriyeti 

Anakarası 

183.6 64.0 ↓ -%65 

 

 

 

 

Koronavirüsün küresel etkisine ilişkin korkular altın fiyatlarının yükselmesini sağlamıştır. 
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Alışveriş merkezleri neredeyse tüm ilk çeyrek boyunca boş 

bırakılmıştır. Gerekli olmayan ürünler için yapılan harcamalar 

karantina ve inatçı bir biçimde yüksek olan enflasyon oranlarının bir 

araya gelmesiyle hane gelirlerinin sınırlanması nedeniyle azalmıştır. 

Ulusal İstatistik Bürosuna (NBS) göre Çin’in ilk çeyrekte bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %6.8 oranında bir düşüş gösteren GSYH’si 

ile harcanabilir gelir de yine bir önceki yılın aynı dönemine göre 

ortalama %3.9 oranında düşüş yaşamıştır. Böyle bir durumda Çinli 

tüketiciler altın mücevherat gibi rekreasyonel ürünler yerine 

harcamalarını ihtiyaçlarına yönelik ürünlere yönlendirmiştir. 

Çin’deki genel perakende satış bir önceki yılın aynı dönemine göre 

%19’luk bir düşüş göstermişken gıda ürünleri gibi ihtiyaç 

ürünlerinin satışı %13’lük bir artışa uğramıştır.  

 

Bu sırada, çeyrek dönemdeki ortalama yerel altın fiyatları 2002 

yılında Şanghay Altın Borsası’nın (SGE) kuruluşundan itibaren 

yeni bir rekor değere ulaşmıştır. Hem AU9999 hem de AU(T+D) 

sözleşmeleri için çeyrek dönemlik ortalama fiyat RMB355/g bazında 

rekor düzeye ulaşmıştır. Bu durum da mücevherat talebinin daha da 

düşmesine neden olmuştur. 

 

Daha hafif ve rağbet gören tasarıma sahip yenilikçi ürünler 

online platformlar tarafından sağlanan birtakım destek ile diğer 

kategorilerin piyasada daha iyi bir biçimde tutunmaya devam 

etmiştir. Halkın evde kalmasıyla Çin mücevherat perakendecileri 

aktif olarak yeni satış kanalları aramaktaydı ve online pazarlama ve 

canlı yayın bu bağlamda popüler hale geldi. Bu kanallar mücevherat, 

özellikle de sert 24 ayar ürünlerin satışına ilişkin bir destek 

 

sağlamıştır. 2019 Pekin Mücevherat Fuarına ilişkin raporumuzda da 

ifade ettiğimiz gibi, söz konusu parçalar karmaşık tasarımları, daha 

hafif olmaları ve geleneksel kalın 24 ayar ürünler ile 

karşılaştırıldığında parça başına daha düşük ücretleri ile hâlihazırda 

birçok genç tüketicinin (en geniş online alıcı kitlesi) dikkatini 

çekmişti. Söz konusu fiyat avantajı ilk çeyrek boyunca tüketicilerin 

sınırlı bütçeleri göz önünde bulundurulduğunda kategorinin direnci 

için hayati öneme sahipti. 

 

Çin’in önde gelen mücevherat perakendecilerinden birisi dijital 

mağazalarının Şubat ayının sonunda halka açılmasından itibaren iki 

gün içerisinde çok sayıda yeni müşteriyi çektiğini ifade etmiştir. Ve 

hafif olan 24 ayar sert ürünler özellikle popülarite kazanmıştır.  

 

Ancak belirsizlik içerisindeki mücevherat piyasası için umut 

ışığı da mevcuttur. Mücevheratçıların teknolojiyi benimsemesi hız 

kazanma eğilimi göstermektedir. Yukarıda da ifade edildiği gibi, 

online kanallar Mücevheratçıların ilk çeyrek boyunca ayakta kalması 

için hayat bir öneme sahipti ve bu da dijital platformların 

kurulmasına ilişkin yatırımı destekleyebilecek bir durumu meydana 

getirmektedir. Küresel tüketici araştırması raporumuz 2019 

Perakende Altının İç Yüzünde de vurguladığımız üzere, Çin’in Z 

Kuşağı tüketicileri yüksek oranda teknolojiden anlamaktadır, ancak 

bu kuşağın üyeleri ile altın arasındaki duygusal bağ daha zayıftır; bu 

nedenle de söz konusu teknolojik gelişmeler bu kuşağın üyeleri 

arasında altının popülerliğini artırabilir niteliktedir.  

 

 

Koronavirüs karantinası ve yüksek altın fiyatları Çin ve Hindistan’da taleplere darbe vurmuştur. 
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Çin Hükümeti tarafından sağlanan tüketimi teşvik edici 

politikalar ve mücevherat perakendecileri tarafından sağlanan 

promosyonlar ikinci çeyrek ve ilerisi için Çin’in mücevherat 

talebi için destekleyici olabilecek niteliktedir. Örneğin Mart 

ayında boş vakitlerin akşam yemeği ve alışveriş gibi birçok etkinlik 

ile geçirilmesini desteklemek amacıyla birçok şehirde milyonlarca 

Çin Yuanı değerinde e-broşür dağıtılmıştır. Chow Tai Fook gibi 

önde gelen Çinli mücevherat perakendecileri daha fazla satış desteği 

için birçok üründe indirim yapmıştır. Çin mücevherat talebinin 

desteklenmesine ilişkin söz konusu önlemlerin etkililiği görülmeye 

devam ederken altın, gümüş ve elmas satışları NBS’ye göre Şubat 

ayıyla karşılaştırıldığında Mart ayında bir önceki yılın aynı 

dönemine göre daha dar bir düşüş göstermiştir.1 

 

Hindistan 

kapanması ile sonuçlandı. Hindistan Rezerv Bankası (RBI) 

tarafından 27 Şubat ve 7 Mart arasında 13 şehirde gerçekleştirilen 

bir ankete göre; her ne kadar çeyreğin ilk iki ayında müşteri özgüveni 

hafif bir artış gösterse de, genel ekonomik durumun hassasiyeti, 

istihdam senaryosu ve hane gelirleri kötümser bir tabloya sahip 

olmaya devam etti.2 

 

İlk çeyrek talebi ağır bir darbeye uğramışken, karantina süresi Mayıs 

ayına uzatıldığı için COVID-19 etkilerinin ikinci çeyrekte daha sert 

olmasını beklemekteyiz. Bu durum aynı zamanda önemli bir 

alışveriş etkinliği olan Akshaya Tritiya festivali sırasında altın 

talebini ve düğünler ile ilgili satın alma işlemlerini de etkileyecektir. 

Her ne kadar markalı perakendecilerin kimisi online platformları 

üzerindeki artan ilgiden söz etse de karantina önlemleri kapsamında 

ortaya çıkan lojistik sorunlar üretilen siparişlerin yerine getirilmesini 

güçleştirmektedir. 

 

Orta Doğu ve Türkiye 

COVID-19, değeri azalan para birimi ve daha yumuşak 

ekonomik büyüme ortasında daha yüksek yerel altın fiyatlarının 

etkisi ile bir araya gelerek ilke çeyrek mücevherat talebi %41 

oranında bir düşüş ile 73.9 tona, yani son on bir yılın en düşük 

değerine ulaşmıştır. Her ne kadar düğün sezonu çeyreğin ilk 

günlerinde talebi yükselmiş olsa da Şubat ortasında yerel altın 

fiyatlarındaki keskin artış tüketiciler satın alma konusunda 

kendilerini geri çektiği için talepte bir yavaşlamaya neden olmuştur. 

Çeyreğin sonuna doğru karantina devreye girdiği için piyasada 

sıkıntılar yaşanmıştır: Mart ayındaki talep %60-80 arasında bir düşüş 

yaşamıştır.  

 

İlk çeyrek ortalama değeri olan 41,124/10g Rs bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %26.6 oranında bir yükseliş göstermiştir. 

Yerel altın fiyatları 2020 yılının ilk çeyreğinde yukarı doğru bir yol 

izlemeye devam etmiştir ve önceki tarihi yüksek değerleri çiğneyip 

geçmiştir. Daha zayıf durumdaki rupi ile birlikte artan dolar altın 

fiyatları ile birlikte yerel altın fiyatlarının 44,315/10g ile Mart ayında 

tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmasına neden olmuştur.  

 

Ekonomik büyümeye ilişkin endişeler talebin etkilenmesini 

sağlamıştır. Hindistan’ın GSYH büyümesi 2019 ilk çeyreğinden 

itibaren aşağıya doğru bir yol izlemektedir ve telafiye ilişkin umutlar 

ilk çeyrekte azalmıştır. Böylesi bir zemine karşı hayati olmayan 

ürünlere yönelik tüketici harcamaları azalmıştır. Bu durum da Mart 

ayında COVID-19 salgını ile birlikte daha da belirginleşmiştir. Orta 

sınıf şehir ve kırsal bölge tüketicileri cüzdanlarını açma konusunda 

tedbirli olmaya başladı ve bu nedenle de Mart ayının başında 

mücevherat dükkânlarına uğrayan müşteri sayısında bir düşüş 

yaşandı. Bu da çeyreğin son haftasında uygulanan tam karantina 

öncesinde perakende mağazaların ay ortasında aşamalı olarak 

 

Türkiye kapsamındaki mücevherat tüketimi bir önceki yılın 

aynı dönemine göre ilk çeyrekte %10 düşüş ile 8.6tona 

ulaşmıştır. Her ne kadar talep 2019 ilk çeyreği ile 

karşılaştırıldığında daha düşük olsa da ilk çeyrek boyunca yeni 

yüksek değerlere sahip olan yerel altın fiyatları göz önünde 

bulundurulduğunda daha dirençli görülmektedir. Bunun bir 

bakımdan nedeni 22 ayar altın talebinin sığınılacak liman olması, bir 

başka bakımdan da oldukça zayıf olan 2019 yılı ilk çeyreği ile 

karşılaştırılmasıdır. Ancak, hükümet birçok mücevherat 

mağazasının kapatılmasına neden olan karantina uygulamalarına 

Nisan ayında başladığından ikinci çeyrek de olumsuz bir görüntü 

sergilemektedir. 

 

Orta Doğu’daki mücevherat talebi bir önceki yılın aynı dönemine 

göre %9’luk bir düşüş ile 42.9 tona ulaşmıştır. Bölgedeki piyasalar 

koronavirüs nedeniyle aksaklıklara uğramıştır. Bölgede koronavirüs 

darbesine ilk maruz kalan ülke İran iken bölgedeki diğer piyasalar 

da daha sonradan etkilenmeye başlamış ve talep %20 düşüşe 

uğrayarak 7.7tona erişmiştir.  

 

Mısır, 6.9 ton ile 2019 yılının ilk çeyreği ile herhangi bir değişiklik 

göstermeyerek yine bir aykırı gözleme sahip olmuştur. Süregelen 

salgına rağmen Mısır tam bir karantina uygulamamaya karar 

vermiştir ve bu durum da piyasanın bölgenin geri kalanında süren 

kayıplardan korunmasını sağlamıştır. Ancak, bölgedeki karantina 

uygulamalarına ilişkin etkilerin devam etmesi beklendiği için ikinci 

çeyrek daha olumsuz bir görüntü sergilemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202004/t20200420_1739765.html 
2 www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=19434 
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Batı İtalya’da (bir önceki yılın aynı dönemine göre -%22) ve BK’da (bir 

önceki yılın aynı dönemine göre -%20) yaşanmıştır. BK 

kapsamındaki perakende satışlar COVID-19 Mart ayında piyasayı 

altüst etmeden önce Ocak ve Şubat ayında da zayıf bir yapıya sahipti. 

Çeyreğin sonuna kadar tüm dört ayar damgası dairesi tarihte ilk kez 

kapalıydı. 

 

Diğer Asya Ülkeleri 

Birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre ABD 

mücevherat talebi 2016 yılının son çeyreğinden beri düşüş 

göstermiştir. Son üç yılın ABD mücevherat tüketimindeki sağlıklı 

büyüme ilk çeyrekte aniden tersine döndü. Talep, bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %3.7 azalarak 23.1 tona düşmüştür ve söz 

konusu düşüş neredeyse tamamen COVID-19 ile ilişkilidir.  

 

Ocak ve Şubat aylarındaki kazanımlardan sonra devlet düzeyindeki 

kısıtlamalar gerilemeyi tetiklediği için Mart ayında talep Mart 

ayında keskin bir düşüş yaşamıştır ve ilk çeyreğin sonuna kadar 

ABD’nin büyük bir çoğunluğu birtakım kısıtlama kapsamına 

girmiştir. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan işsizlik sıçraması ve 

keyfi harcamalara yönelik dikkatli davranılması yalnızca talep 

üzerindeki etkinin büyümesine neden olmuştur. Online talep 

üzerinde büyüme bir miktar telafi sağlarken bu kanal üzerinden 

yapılan satış hacmi kayda değer bir etki yaratmak adına oldukça 

küçük kalmaktadır.  

 

Avrupa’daki mücevherat talebi de aynı biçimde zayıf bir yapı 

izlemiştir: bölge kapsamında iki haneli düşüşler hâkim 

olmuştur. İlk çeyrekteki talep veri dizilerimize göre %15’lik bir 

rekor düşüş ile 10.8tona ulaşmıştır. Beklenen biçimde kayıpların 

büyük çoğunluğu 

 

Daha küçük çaplı doğ Asya piyasaları, koronavirüs etkilerine yol 

açan fiyat odaklı zayıflıklar ile birlikte ilk çeyrek boyunca iki 

haneli kayıpları sürdürmüştür. Endonezya (-%55) ve Tayland (-

%45) özellikle şiddetli kayıplara maruz kalmıştır.  

 

Bir önceki yılın aynı dönemine göre “yalnızca” %10’luk bir 

düşüşü sabit tutarak Japonya nispeten daha dirençli kalmıştır. 

İlk çeyrek boyunca az sayıda kısıtlama uygulanması nedeniyle 3.1 

ton ile talep daha ılımlı bir düşüşe maruz kalmıştır. Ancak, ikinci 

çeyrek için yapılan tahminler bu konuda daha kötümser bir görünüş 

sergilemektedir. Piyasa Mart ayından beri önemli bir oranda 

yavaşlama yaşamıştır ve PM Shinzo Abe, COVID-19 vakalarının 

keskin bir biçimde artmasından ötürü Nisan ayında olağanüstü hal 

ilan etmiştir. 

 

 

İlk çeyrekteki mücevherat talebine yönelik ABD doları değeri, yüksek altın fiyatlarına rağmen son 10 

yılın en düşük değerine ulaşmıştır 
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Yatırım 

 
 

Altın destekli ETFlere yönelik girdiler ilk 

çeyrekte aniden yükselişe geçmiş, altın para  

yatırımları daha zayıf külçe talebini 

dengeleyerek sıçrayış göstermiştir. 
 

 Çeyreğin sonuna doğru altın destekli ETF’lerin elde tutulması 

3,185 ton ile rekor yüksekliğe erişmiştir. 

 Batılı piyasalardaki sığınacak liman konumundaki yatırımlar altın 

altın para talebini 76.9 tona çıkarmıştır. 

 Asya ülkeleri ekonomileri koronavirüs yayılımının önlenmesi 

adına kapatıldığı için küçük külçelere ilişkin talepler darbe 

almıştır. 

 

Koronavirüs salgını ve buna karşı dünyanın tepkisi ilk çeyrekte altın 

yatırımı üzerinde geniş kapsamlı etkilere neden olmuştur. Toplam 

düzeyde ilk çeyrekte yapılan yatırımlar bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %80 artış göstererek son dört yılın en yüksek 

düzeyine, yani 539.6tona erişmiştir. Külçe ve altın para yatırımları 

2019 ilk çeyreğinden itibaren 241.6 tona kadar %6 oranında düşüş 

göstermiştir. Ancak ETF’ler 298 ton girdi çekmiş ve küresel elde 

tutma oranlarının yeni yüksek düzeylere erişmesine neden 

olmuştur. 

 

Bir yandan virüsün ekonomik ve toplumsal etkilerine ilişkin 

endişeler, altın fiyatlarının artışına neden olarak sığınılacak liman 

konumundaki akışı en belirgin olarak altın ETF’ler ve resmi altın 

altın paralar olmak üzere birçok yatırım aracına yönlendirmektedir. 

Ancak yüksek altın fiyatları ile birlikte kasvetli ekonomik görünüşe 

ilişkin endişeler diğer yandan insanların salgın ile birlikte ortaya 

çıkan mali güçlükler ile başa çıkmak adına mevcut varlıklarını 

satmaya yönlendirmektedir. Piyasalar kapandığı için de yatırım 

işlemleri kimi hükümetlerde aksaklıklar yaşamış ve yatırımcıların 

da satın alma işlemleri önlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

ETF’ler 

Ton 2019 İlk Çeyrek 2020 İlk Çeyrek 

Bir Önceki Yılın 

Aynı Döneme Göre 

Değişim 

Yatırım 300.5 539.6 ↑ %80 

Külçe ve Altın Para 257.6 241.6 ↓ -%6 

Hindistan 33.6 28.1 ↓ -%17 

Çin Halk 

Cumhuriyeti 

Anakarası 

71.2 37.1 ↓ -%48 

Altın destekli 

ETF’ler 

42.9 298.0 ↑ >%300 

 Fiziksel olarak desteklenen altın ETF’lerin (Altın ETF’ler) ve 

benzer ürünlerin küresel olarak elde tutulması işlemleri ilk çeyrek 

boyunca son dört yılın en yüksek çeyrek dönemlik girdisi değerinde 

298 tona kadar sıçramıştır. Değer bazında söz konusu ürünlerdeki 

yönetilen varlıklar (AUM) altın fiyatındaki %6 oranındaki çeyrek 

dönemlik artış ile birlikte akış açısından %10 oranında artışın 

ardından çeyreğin üzerinden 23 milyar $ ile rekor artış göstermiştir. 

Elde tutulanlar çeyrek dönemin sonuna kadar tarihi bir yüksekliğe, 

3.185 tona erişmiştir. 

 

Altın destekli ETF'ler büyük girişlere yol açtı ve küresel varlıkları rekor seviyeye çıkardı 
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Yatırım 

 
 
Koronavirüs salgını yerleştikçe girdiler çeyrek dönem boyunca 

hız kazanmıştır. Yıl, Brexit termini görünmeye başladığı için 

çoğunluğu BK kayıtlı fonlara doğru altın ETF’lere doğru ılımlı 

girdilerle başlamıştır. Ocak ayı boyunca ABD doları altın 

fiyatlarındaki %4.6 oranındaki artış aynı zamanda hızlı girdileri de 

beraberinde getirmiştir. Koronavirüs endişeleri Şubat ayı boyunca 

daha ağırbaşlı bir biçimde ilerlemiş ve salgın tüm bölgelerdeki 

girdileri tetikleyerek çeyreğin geri kalanı boyunca söz konusu 

ürünlere ilişkin yapılan yatırımlar konusunda önemli bir yönlendirici 

olmuştur. Avrupa kayıtlı fonlar ilk çeyrek boyunca en büyük girdileri 

çekmiştir: bölgedeki elde tutma oranı 150.1 ton (8 milyar $) artış 

göstermiştir. Kuzey Amerika kaynaklı fonlar 128.5 ton (7 milyar $) 

ile çok geride kalmamıştır. Asya ürünleri de çeyrek boyunca 

uygulanan karantina önlemlerine karşın birtakım girdileri 

deneyimlemiştir. 

 

Küresel mali piyasalar kapsamındaki olağanüstü dalgalanmalar 

altın için karışık sonuçlara neden olmuştur. Küresel mali 

piyasalardaki dalgalanma COVID-19 yayılımı dünya çapında hız 

kazandığı için fırlamıştır. Menkul kıymetler borsası yüksek bir 

tasfiyeye maruz kalmıştır ve daha geniş emtia endeksleri keskin 

kayıplar görmüştür. 

 

Altında mart ayı boyunca oldukça değişken bir yapı sergilemiştir bu 

konu en son yatırım güncellememiz kapsamında işlenmiştir 

Piyasalar tasfiye edildikçe altın fiyatları değişiklik göstermektedir. 
Yatırımcılar salgının belirsiz kısa ve uzun vadeli etkileri ve aşırı 

düşük düzeydeki faiz oranları ile boğuşurken altın ise güçlü bir 

sığınacak Liman olmak konumundan yararlanmıştır. Ancak Diğer 

yandan altın uzun vadede ABD hazine sesini bile etkileyen yaygın 

varlık tasfiyesi ortasında satılmıştır. Tasfiyeye uğradıkları için aktif 

değerlere ilişkin teminat tamamlama çağrılarını karşılama 

 

gereksinimi duyan yatırımcılar tarafından altın söylenenlere göre 

tasfiye kaynağı olarak kullanılmıştır. 

 

Altın yılbaşından itibaren edinilen kazanımlarından vazgeçilerek 

mart ayı boyunca dip noktasından yani %7 oranında satılmıştır ve 

daha sonra ay içerisinde geri sıçrayış göstermiştir 

 

Altın daha sonra salgının ekonomik etkilerinin azaltılması için 

küresel Merkez bankaları tarafından alınan eşi benzeri 

görülmemiş önlemler ile kendisine bir destek bulmuştur. 
Rahatlatan olmasına ilişkin önlemler ve mali destek zamanındaki 

trilyon dolarlarla birlikte kararlaştırılan faiz oranları Mart ayındaki 

ilk gerilemesinden sonra altının yükselmesine yardımcı olmuştur. 

 

Amerikan doları altın fiyatı 2011 zirve noktasının altında 

seyrederken diğer birçok para birimi ile gösterilen altın fiyatları ilk 

çeyrekte tüm zamanların en yüksek oranlarına ulaşmaya devam 

etmiştir. Bu durumda ABD dışındaki altın ETF’lerinin son yıllardaki 

devamlılığını, yani ilk çeyrekte en büyük mutlak girdileri gören 

Avrupa fonları tarafından aşılamayan ve Asya ve diğer bölgelerin en 

büyük yüzde büyümelerini kaydeden trendi göstermektedir. 

 

COVID-19’un kısa ve uzun vadeli ekonomik etkileri çevresindeki 

belirsizlik göçen petrol fiyatları, liselerdeki en son yüksek oranlar 

altında kalan dalgalanmalar ve ABD hazinesi ve altını gösteren 

girdiler gibi sığınacak liman konumundakiler ile birçok varlık 

kapsamında keskin dalgalanmaları devam ettirmektedir. Yeni 

yüksek rekorların kaydedilmesi ile Nisan ayının ilk haftaları altın 

destekleyen ETF’lere doğru devam eden güçlü girdilere şahit 

olmuştur. 
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Külçe ve Altın para piyasalardaki yerel altın fiyatı rekorları aynı zamanda ilk çeyrek 

boyunca belirli dönemlerde kar elde etmeyi de desteklemiştir. Altın 

para talebi ticari durgunluğu sürdürmüştür: Batılı yatırımcılardan 

gelen talep üzerine keskin bir geri sıçrama yaşanması nedeniyle altın 

para talebi 76.9 ton ile son üç yılın en yüksek değerine %36 

oranındaki artışla sıçramıştır. Çeyreğin ilk dönemlerinde altına 

(oldukça düşük ya da negatif faiz oranları, yavaşlayan Alman 

ekonomisi Brexit belirsizlikleri nedeniyle) COVID-19 yayılımı 

sığınacak liman arayışını desteklediği için yönelik hassasiyet artış 

göstermiştir. 

 

Batıdaki altın para talebindeki dalgalanma Asya’da düşen külçe 

yatırımlarını telafi etmiştir: 241.6 tonluk toplam külçe ve altın 

para yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 

oranında düşüş göstermiştir. İlk çeyrekteki küresel külçe 

yatırımları 150.4 tona kadar, yani bir önceki yılın aynı dönemine 

göre %19 oranında bir düşüş sergilemiştir. Küçük külçelere karşı 

talep koronavirüs ve karantina önlemlerine daha erken maruz kalan 

Doğu Asya piyasalarında daha yaygın olarak tercih edilmektedir. 

Söz konusu 

 

 

 

Yeni basılan altın paralara yapılan Batılı yatırımlar Asya’daki düşük külçe talebini telafi etmiştir. 
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Çin Hindistan 
Çin'in külçe ve altın para talebi bir önceki yılın aynı dönemine 

göre %48 oranında 39.3 tona kadar düşerek ilk çeyrekte 

COVID-19 salgınının başka bir kurbanı haline gelmiştir. Çin 

yeni yılı nedeniyle perakende yatırım takviminde genellikle yüksek 

bir noktayı işaret ederken bu durum 2010 yılından beri Çin 

perakende yatırımları için en düşük ilk Çeyreği temsil etmektedir. 

 

Ocak ayının geleneksel Çin yeni yılına ilişkin altın külçe ve altın 

para talebinin yükselişi yalnızca gerçekleşememekle kalmamış, aynı 

zamanda bunun yerine genel olarak söz konusu süreçteki fiyat 

dalgalanmalarından ötürü maddi bir düşüşü beraberinde getirmiştir. 

Ardından hükümet tarafından koronavirüsün yayılımının kontrol 

altına alınması adına uygulanmaya başlanan önlemler ile birlikte 

talep çöküntüye uğramıştır. Tenha mağazalar, sürekli artan altın 

fiyatları ve tüketicilerin sınırlı bütçeleri hep birlikte külçe ve altın 

para satışlarını sıkıştırmıştır.  

 

Çin çeyrek dönem sonunda aşamalı olarak karantinayı kaldırmaya 

başladıkça, her ne kadar önceki sıkıştırmaya ilişkin büyük kapsamlı 

bir telafi olmasa da talep geri sıçrama sergilemiştir. Sığınacak liman 

konumundaki talep, Çin altın destekli ETF’ler 4.6 tona kadar 

sıçramışken rekor yüksekliğe erişen SGE Au(T+D) sözleşme 

kapsamındaki ticari hacim ile birlikte Mart ayı boyunca açık bir 

biçimde gözlemlenmiştir. 

Hindistan’daki külçe ve altın para yatırımı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %17’lik bir düşüş göstererek son dört yılın en 

düşük düzeyi olan 28 tona kadar ulaşmıştır. Ocak ve Şubat 

aylarında yükselen ve dalgalı yerel altın fiyatlarına yenik düşerek 

Mart ayında uygulanan karantina önlemleri perakende yatırımlarını 

durma noktasına getirmiştir. Külçe ve altın paraların erişilebilirliği 

perakende mağazalarının ve külçe satıcılarının 17 Mart tarihinden 

itibaren bir sorun haline gelmiştir ve 25 Mart tarihinde başlayan tam 

karantinanın ardından erişilemez noktaya gelmiştir. Yerel piyasa 

fiyatlarındaki indirim, çeyreğin sonundan önce 40$/oz civarından 

70$/oz değerine kadar keskin bir biçimde genişleyerek karantinanın 

etkisini açık bir biçimde göstermektedir.  

 

Dijital altın ürünlerine karşı bizim son çeyrekte belirttiğimiz trend 

olan ilgi bu türden platformlar aracılığıyla altın satın almak açık bir 

biçimde çok daha kolay olduğu için ilk çeyrekte büyümeye devam 

etmiştir. Bu durum da, yatırımcılar sığınacak liman konumundaki 

gereksinimlerini karşılama konusunda acele ettikleri için nispeten 

büyük olan 4.4 tonluk girdiyi gören Hindistan’da ETF’lere karşı 

talebin artışına yansımıştır.   

 

 

 

Hindistan’da fiyatlar üzerindeki indirimler talep kesildiği için çeyreğin sonuna doğru keskin biçimde 

genişlemiştir. 
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Tayland doğu Asya bölgesindeki en zayıf piyasalardan birisine 

sahipti, külçe ve altın para yatırımları bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %73 oranında çökerek 5.7 tona gerilemiştir. 

Daralma, brüt satın alma ve yeni geri satış dalgasına ilişkin düşük 

düzeylerin bir araya gelmesi kaynaklı olarak meydana gelmiştir. İlk 

çeyreğin düşük orandaki toplamı yüksek altın fiyatları ve zayıf 

ekonomik çevre keskin bir geri dönüşüm dalgasını desteklerken 

oldukça zayıf geçen 2019 ikinci yarı dönemini izlemiştir. Altın 

fiyatları güçlü kazanımlar elde ettiği ve Tayland ekonomisi kırılgan 

bir yapı sergilemeye ve güçlü dövizin negatif etkilerine karşı duyarlı 

olmaya devam ettiği için teşvikler ilk çeyrekte devam etmiştir. 

 

Bu model Nisan ayında da devam etmiştir. Yoğun ihtiyaç kaynaklı 

satışlara ilişkin raporlar altın fiyatları son yedi yılın en yüksek 

düzeylerine çıktıkça COVID-19 kaynaklı ekonomik gerilimi 

azaltmaya çalıştıkları için yatırımcıları destekleyerek ikinci çeyreğin 

ilk haftaları boyunca ortaya çıkmıştır. Durum, likidite darlığından 

kaçınmak için insanları “aşamalı olarak” satış yapma konusunda 

teşvik etmek adına Tayland Başbakanını harekete geçirmiştir. 

 

Japonya negatif perakende yatırımı konusunda ardışık beşinci 

çeyreğini yaşamıştır: yeni yatırımların 6.5 ton kadarının önemli 

bir bölümü satılmıştır. Bu durum da Japonya’daki yatırım 

eksikliğine ilişkin küresel mali krizden beri en uzun aralıksız süresini 

temsil etmektedir.  

 

Orta Asya bölgesindeki külçe ve altın para talebi, Mart ayı 

boyunca altın fiyatlarındaki keskin geri çekilmeye tepki olarak 

hızlı hareket edildiği için genel olarak dirençli bir duruş 

sergilemiştir. Ancak, virüsün İran üzerindeki etkisi önemli bir aykırı 

gözlem olmuştur: buradaki perakende yatırım bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %21 oranında düşerek 8.9 tona erişmiştir. Söz 

konusu düşüş kısmi olarak güçlü bir çeyrek olan 2019 ilk çeyreğine 

karşı ölçüldüğü için yüksek taban etkisinden kaynaklanmaktadır. 

Ancak ihtiyaç kaynaklı satış işlemleri, virüs buraya bölgedeki diğer 

ülkelerden önce geldiği için düşüşe katkıda bulunmuş ve gelirler bu 

durumdan etkilenmiştir.  

Türkiye’deki perakende yatırımcıları sığınacak liman olarak 

değerlendirdikleri için altına akın etmişler ve külçe ve altın para 

talebini bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 artırarak 21.2 

tona yükseltmiştir. Yatırımcılar aynı zamdan yerel altın fiyatlarının 

süregelen gücüne ilişkin beklentilerinde piyasaya ilgi göstermeye 

başlamıştır. 

 

İlk çeyrek kapsamında ABD’deki külçe ve altın para yatırımları 

bir önceki yılın aynı dönemine göre iki katından fazla bir artış 

göstererek son üç yılın en yüksek değerine, yani 14.9 tona 

ulaşmıştır. Ocak ve Şubat aylarındaki geri satış krizinden sonra 

koronavirüs salgını ve menkul kıymetler borsasındaki 

dalgalanmaların ortasında sığınacak liman teşvikleri ön plana çıktığı 

için Mart ayında net satın alımlarda çarpıcı bir ani yükseliş 

gözlemlenmiştir. Eagle ve Buffalo altın paralarının birlikte satışı 

ABD Mint tarafından raporlandığı üzere bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %130 oranında bir sıçrayış göstermiş ve satışlar 

ikinci çeyrekte de güçlü kalmaya devam etmiştir.  

 

Avrupa aynı zamanda 2017 ilk çeyreğinden beri en yüksek 

perakende yatırım düzeylerine şahit olmuştur: bölgedeki talep 

bir önceki yılın aynı dönemine göre %53 oranında artarak 65.1 

tona ulaşmıştır. BK’daki talep, koronavirüs kaynaklı sığınacak 

liman konumundaki satın alma işlemleri Brexit kaynaklı yatırımlara 

eklendiği için 6.6 ton ile veri dizilerimizdeki rekor düzeye çıkmıştır.  
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Teknoloji 

 
 

COVID-19 ilk çeyrek boyunca tüm 

teknoloji tedarik zincirini olumsuz bir 

biçimde etkilemiştir, bu durum da altın 

talebinde sektörel olarak düşüşe neden 

olmuştur. 
 

 Elektronik sektörü bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 

oranında bir düşüş sergileyerek 59 tona erişen bir talep 

kaydetmiştir. 

 İlk çeyrek boyunda diğer teknoloji uygulamalarında kullanılan 

altın bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 oranında düşüş 

göstererek 11.2 tona gerilemiş ve diş hekimliğine ilişkin talepler 

bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 oranında 3.2 tona 

düşmüştür.  

 

Çin’in LED sektörü, fabrikalar Şubat ayında kapatıldığı için ilk 

çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %30’luk bir düşüş 

yaşayarak ağır bir darbe yemiştir. Güney Kore ve Çin yetki 

bölgesi Tayvan çeyrek dönem boyunca %15-20 civarında bir düşüş 

yaşamıştır, bu durum da LED çıktısının dünya çapında ~%25 kadar 

düşmesine neden olmuştur. Sektörün yakın zaman görünüşü zayıf 

bir profile sahiptir, tüketiciye yönelik elektronik ürünler talebi salgın 

tarafından baskıya uğramaktadır ve bu da LED talebini şiddetli bir 

biçimde etkilemektedir. Akıllı telefon satışlarının ilk çeyrekte %20-

30 kadar bir düşüş sergilediği raporlanmıştır ve bu konuda herhangi 

bir telafi çok da olası görülmemektedir. 

 

Bunun yanı sıra, bellek sektörü çeyrek dönem boyunca istikrarlı 

kalarak nispeten daha iyi bir performans sergilemiştir. Sektör, 

üretimin büyük bir çoğunluğu Çin dışında gerçekleştirildiği için ilk 

çeyrekte koronavirüsün en kötü etkilerinden izole edilmiştir. Ayrıca, 

çeyrek dönem boyunca ortaya çıkan evden çalışma dalgası DRAM 

talebinin artmasını sağlamıştır. Mevcut durumda altın talebi bu 

sektör kapsamında nispeten daha istikrarlı bir görünüş sergilese de 

2020 yılının geri kalan dönemleri için birtakım belirsizlikler 

bulunmaktadır. COVID-19’un dünyadaki ekonomik faaliyetleri 

şiddetli bir biçimde etkilemeye devam etmesi durumunda öne 

sürülecek olan herhangi bir telafi yavaş bir tempo izleyebilir, bu 

durum da tüketici harcamaları açısından kaçınılmaz bir vurgun 

anlamına gelmektedir.  

 

Çin kablosuz internet sektöründe en önemli üye konumundadır, 

bu da ilk çeyrekte sektörün büyük oranda altüst olmasına neden 

olmuştur. Çin’in karantina uygulamaları üretim kapasitesinin 

önemli bir bölümünün Tayvan’a ve Güney Kore’ye transfer olmasını 

sağlamıştır. Ancak, Çin hükümeti ikinci çeyrekte öne plana çıkardığı 

birçok 5G altyapı projesini hızlandırdığını bildirmiştir, bu da ikinci 

çeyrekte altına ilişkin telafilerin hızlanmasını sağlayacaktır. Çin’in 

online yaşama dönmesi ve internete bağlı kalma talebinin küresel 

olarak büyümesi göz önünde bulundurulduğunda kablosuz internet 

sektöründe oldukça hızlı bir iyileşme dönemi beklemekteyiz ve bu 

durum da sektörün güçlü bir büyüme ile COVID-19 öncesi 

gidişatına dönmesini sağlayacaktır. 

 

Baskılı Devre Kartı (PCB) sektörü de aynı zamanda ilk 

çeyrekteki karantina önlemleri nedeniyle olumsuz etkilenmiştir. 

Kablosuz internet sektörüne benzer bir biçimde Tayvan ve Güney 

Kore, Çin’de uygulanan karantina önlemleri nedeniyle ortaya çıkan 

boşluğu üstlenmiştir. Ancak, Güney Kore de sınırlı karantina 

önlemlerini deneyimlemiş ve geleneksel olarak en önemli son 

kullanıcıları olan otomotiv sektöründe zayıflamalara uğramıştır. 

Ancak, hem 5G hem de yapay zekâya yönelik uygulamaların 

hızlanması sonucunda COVID-19 sonrasında PCB sektöründe 

olumlu bir görünüşe yönelik beklentilerimizi sürdürmekteyiz. 

Ton 2019 İlk Çeyrek 2020 İlk Çeyrek 

Bir Önceki Yılın 

Aynı Döneme 

Göre Değişim 

Teknoloji 79.9 73.4 ↓ -%8 

Elektronik 63.5 59.0 ↓ -%7 

Diğer Sanayi 12.8 11.2 ↓ -%13 

Diş Hekimliği 3.5 3.2 ↓ -%9 

 

Genel olarak teknoloji sektörüne ilişkin talep bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %8’lik bir düşüş ile 73.4 tona, diğer bir deyişle çeyrek 

dönemlik kayıtlarımıza ilişkin en düşük rakamlara erişmiştir. 

Elektronik sektöründe kaydedilen düşüş, süregelen COVID-19 

krizine ilişkin tüm sektördeki ani ve şiddetli etkileri vurgulayarak 

benzer bir büyüklükteydi. Krizin şoku önemli bir orandadır ve 

önümüzdeki hafta ve aylarda bunun sonucu olarak tahminler yeniden 

gözden geçirilebilir.  

 

Elektronik Ürünler 
Elektronik ürünlerde kullanılan altın bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %7’lik bir düşüş sergileyerek 59 tona 

gerilemiştir. Karantina altındaki ülkelerde çalışan üreticiler, 

elektronik ürünlerinin tüketimine ilişkin talebi; işsizlik, gelir ve 

genel tüketim üzerindeki küresel etkilerden olumsuz olarak 

etkilenirken tüm üretim tesislerini kapatmaya zorlanmıştır. Buna 

rağmen elektronik endüstrisi kapsamındaki kimi sektörler söz 

konusu güçlüklere karşı aşağıda da tartışıldığı üzere daha dirençli bir 

duruş sergilemiştir.  
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Teknoloji 

 
 
Dünya çapında elektronik üretimin merkezinde bulunan dört ülke 

2020 yılının ilk çeyreği boyunca düşüş kaydetmiştir: Japonya (-%3), 

Çin Anakarası ve Hong Kong (-%20) ve Güney Kore (-%4). 

ABD’nin bir önceki yılın aynı dönemine göre talebi düz bir görünüş 

sergilemiştir ve Çin Anakarasında uygulanan karantina önlemleri 

nedeniyle (üretimin nispeten daha küçük bir yüzdesini temsil eden) 

Tayvan’da %6’lık bir artış gözlemlenmiştir. 

 

Diğer Sanayi Alanları ve Diş Hekimliği 

Bu sırada diğer endüstriyel uygulamalar da %13’lük bir düşüş ile 

11.2 tonu görmüştür. Bu durum, Doğu Asya’da taklit mücevherlerin 

kaplanması ve özellikle de İtalya’da lüks aksesuarların kaplanması 

gibi önemli piyasalarda COVID-19 nedeniyle ortaya çıkan 

aksaklıklar nedeniyle oluşmuştur. Tanı sektöründe altının önemi 

süregelen COVID-19 salgını ile vurgulanmış ve bu bağlamda 

mevcut olarak önemli sayıda araştırma devam etmektedir. Bu, 

sektördeki altın talebine ilişkin maddi bir fark ortaya çıkarmasa da 

krizin bitmesini hızlandırabilecek bir niteliktedir. 

Diş hekimliği alanına ilişkin talepler, altın piyasadaki yerini daha 

uygun maliyetli ve kozmetik olarak daha sempatik alternatiflerine 

kaptırmayı sürdürdüğü için bir önceki yılın aynı dönemine göre 

%9’luk bir azalma ile 3.2 tona kadar erişerek uzun vadeli düşüşünü 

devam ettirmiştir. 
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Merkez Bankaları 

 
 

Merkez bankaları virüs mağduriyetinin 

yaşandığı ilk çeyrekte net altın alıcılarının 

sayılarını devam ettirmiştir. 
 

 İlk çeyrekte toplamda 145 ton olan merkez bankası net alımları 

2019 yılının ilk çeyreğine göre %8 oranında daha düşüktür. 

 Bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında bu dönemde 

10 banka, bu yıl ise 6 merkez bankası bir ton ya da daha fazla net 

alım gerçekleştirmiştir. 

 Rusya ilk çeyrekten sonra 2005 yılından beri 1,900 tondan daha 

fazla altın alımını askıya alacağını duyurmuştur. 

 

Dünya çapındaki merkez bankası mensupları COVID-19’un 

ekonomik etkilerini kontrol altına almak için gerekli olan önlemlere 

odaklanırken; güçlü, kolaylıkla paraya çevrilebilen ve çeşitli 

uluslararası rezervlere yönelik gereksinim oldukça açıktı. Pozitif net 

altın alımları da söz konusu rezervler için altının önemli bir bileşen 

olma özelliğini sürdürdüğünü göstermekteydi. Ancak altın alan kişi 

sayısı daha azdı: 2019 ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında on olan 

merkez bankası sayısı altıya düşmüş ve bu merkez bankaları en az 

bir tonluk bir alım ile ilk çeyrekte rezervlerini genişletmişti. 

 

En son alıcılar altın eklemeye devam etmiştir. Çeyrek dönem 

boyunca en az bir tonluk olan en önemli alımlar istikrarlı en son 

alıcılar olan bankalardan sağlanmıştır.3 Türkiye ilk çeyrekte 72.1’lik 

bir ekleme yaparak 485.2 ton olan toplam reservini %29 oranında 

genişletmiştir. Çeyrek dönem boyunca, aynı zamanda 2019 yılının 

önde gelen alıcısı olan Türkiye ilk çeyrekte küresel toplamın 

%50’sinin sahibi olarak açık ara en büyük alıcı konumunda 

bulunmuştur. 

Ton 2019 İlk Çeyrek 2020 İlk Çeyrek 

Bir Önceki Yılın 

Aynı Döneme 

Göre Değişim 

Merkez Bankaları 

ve Diğer Kuruluşlar 
157.0 145.0 ↓ -%8 

 

Önemli bir boyutta piyasa dalgalanması ve eşi benzeri görüşmemiş 

bir küresel mali teşvikine şahit olan çalkantılı bir ilk çeyrek boyunca 

merkez bankaları bir önceki yılın aynı dönemine göre %8’lik bir 

düşüş ile 145 tonluk bir alım gerçekleştirmiştir. Ancak bu durum da 

132.9 ton olan beş yıllık çeyrek dönem ortalamasının %9 

üzerindedir. 

 

 

 

Merkez bankası alımları yavaşlasa da uzun vadeli ortalama düzeylerinde çizgisini korumuştur. 
 

 
 

                                                           
3 Tüm rakamlar yayımlanma tarihinde mevcut olan verilere dayanmaktadır. 



14 

Altın Talep Trendleri | 2020 İlk Çeyreği 

 

 

 

Merkez Bankaları 

 
 
İlk çeyreğe ilişkin en büyük argüman dönemin hemen sonunda 

ortaya çıkmıştır. 14 yıllık alım çizgisinin başlangıcı olan 2005 

sonundan beri en büyük altın alıcısı olan Rusya Merkez Bankası 1 

Nisan tarihinden itibaren altın alımı programını askıya alacağını 

duyurmuştur. Banka bu eylemi için herhangi bir neden belirtmemiş, 

ancak alım programı boyutunu küçültebileceğine ilişkin ön sinyalleri 

vermiştir. 200 ton ve üzerinde net alım ile geçen dört ardışık yılın ve 

merkez bankasının kendi temel altın kaynaklarından indirimli olarak 

yerli üretim alımı yapacağını duyurmasının ardından 2019 yılında 

alım işlemleri 158.1 tona düşmüştür. İlk çeyrek boyunca banka 

toplam altın rezervlerini 28 ton artırarak 2,299.2 tona yükseltmiştir. 

Daha düşük petrol fiyatları ve koronavirüs salgınının ekonomik 

etkilerinin gölgesinde toplam rezerv kapsamında altının payını %21 

oranına getirerek para birimini korumak adına rezervlerini aşağıya 

çekmiştir. İleriye yönelik olarak düzenli Rus altın alımı olmadan 

küresel net alımların düzeyi üzerinde şüphesiz önemli bir etki 

kalacağını beklemekteyiz. Banka gelecekteki altın alımlarına ilişkin 

 

henüz herhangi bir olasılığı göz ardı etmese de “altın alımlarına 

ilişkin olarak ileride verilecek kararlar durumun nasıl gelişeceğine 

bağlıdır” ifadesini kullanmıştır.4 

 

BAE (7 ton), Hindistan (6.8 ton), Kazakistan (2.8 ton) ve Özbekistan 

(2.2 ton) gibi diğer merkez bankaları ilk çeyrekte resmi altın 

rezervlerini en az bir ton miktarında artırmıştır. 

 

Net satışlar seyrek çizgisini sürdürmektedir. İlk çeyrekteki 

alımlar önceki iki yıldan daha düşük düzeylere sahipken satışlar ise 

küçük ölçekli olarak devam etmektedir. Sri Lanka Merkez Bankası, 

12.9 tondan 6.7 tona düşen rezervi ile ilk çeyrekteki en büyük satıcı 

konumuna yerleşmiştir. Bankanın satış yönündeki kararı varlık 

tahsisine ilişkin iç değerlendirmesinin hemen ardından 

gerçekleşmiştir.5 Almanya (2.3 ton) ve Tacikistan da (2.1 ton) uzun 

süredir varlığını sürdüren altın para basma programları için önceden 

belirli aralıklarla altın rezervlerinin kullanılması ile ilk çeyrekteki 

önemli satıcılar arasında yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 www.cbr.ru/press/pr/?file=30032020_180000if2020-03-30T17_43_49.htm 
5 www.ft.lk/financial-services/Central-Bank-on-strategic-decision-to-dispose-of-a-portion-of-gold-from-international-reserves/42-698261 
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Koronavirüs karantina önlemleri maden 

üretimi ve altın geri dönüştürme işlemlerine 

darbe vurduğu için ilk çeyrekteki toplam 

arz %4 oranında düşüşe uğramıştır. 
 

 Maden üretimi ilk çeyrekte koronavirüs salgını tarafından 

engellenerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %3’lük bir 

düşüş göstermiştir.  

 Koronavirüs kaynaklı aksaklıklar nedeniyle tüm yıl boyunca altın 

arzı etki altına kalma eğilimi gösterecektir. 

 Yüksek maliyetlere rağmen geri dönüştürülmüş altın ilk çeyrekte 

280 tona ulaşarak %4’lük bir düşüş göstermiştir. 

 

Koronavirüs salgınının neden olduğu önemli aksaklıklar toplam 

arzın ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 düşüş 

göstererek 1,066 tona erişmesine şahit olmuştur. Bu da 2013 ikinci 

çeyreğinden beri gerçekleşen en düşük çeyrek dönemlik altın arz 

düzeyini temsil etmektedir. Maden üretimindeki ve altın geri 

dönüşümü işlemlerindeki düşüşler her ikisi de virüs salgınından 

etkilendiği için toplam düşüşe katkıda bulunmuştur.  

 

Maden Üretimi 
Elde edilen geçici rakamlar ilk çeyrekte maden üretiminin bir 

önceki yılın aynı dönemine göre 795.8 tona erişerek %3’lük bir 

düşüş yaşadığını göstermektedir. Bu da 2015 yılından beri ilk 

çeyrekteki maden üretimine ilişkin en düşük düzeyi ve 2017 ilk 

çeyreğinden beri de bir önceki yılın aynı dönemine göre en büyük 

düşüşü ifade etmektedir. Bu durum aynı zamanda bir önceki yılın 

aynı dönemine göre meydana gelen ardışık düşüşlerin beşincisi 

konumundadır. 

Ton 2019 İlk Çeyrek 2020 İlk Çeyrek 

Bir Önceki Yılın 

Aynı Döneme 

Göre Değişim 

Toplam Arz 1,108.4 1,066.2 ↓ -%4 

Maden Üretimi 816.9 795.8 ↓ -%3 

Net Üretici Finansal 

Korunması 
-1.5 -9.7 ↑ - 

Geri Dönüştürülmüş 

Altın 
293.0 280.2 ↓ -%4 

 

 

 

COVID-19 maden üretimini aksaklığa uğratarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 oranında düşüş 

yaşamasına ve son beş yılın en düşük düzeyine ulaşmasına neden olmuştur. 
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Küresel koronavirüs kısıtlamaları birtakım madencilik 

çalışmalarının engellenmesine neden olmuştur. İlk çeyrekte bir 

önceki yılın aynı dönemine göre düşüş gösteren maden üretimi 

küresel koronavirüs salgını kaynaklı aksaklıkların boyutu göz önüne 

alındığında beklenen sonucu vermektedir. Birçok endüstri virüsün 

yayılmasından etkilenmiştir ve madencilik de bunlardan birisidir. 

Salgına karşılık verme amacı taşıyan hükümet yönergeleri uyarınca 

küresel bazda birçok proje çalışmaları azaltmış ya da engellemiş, 

böylelikle de çeyrek dönemdeki toplam maden çıktısını da 

etkilemiştir.  

 

Sıkı karantina kısıtlamaları uygulayan ilk ülke olan Çin ilk çeyrekte 

bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 oranında düşüş 

göstermiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşen düşük 

değişiklikler nedeniyle üretimde hafif bir azalma beklenirken Şubat 

ayında ve Mart ayının başında uygulanan katı seyahat kısıtlamaları 

çalışanların Çin yeni yılının ardından madencilik çalışmaları için 

geri dönmesini etkilemiş ve çıktının kesintiye uğramasını 

sağlamıştır. Ancak, çeyrek dönemin sonuna doğru birçok madencilik 

sahasında çalışmalar devam ettirilmiş ve asıl üretim planlarına 

yetişilmiştir. Peru (-%17), Arjantin (-%13) ve Güney Afrika (-%11) 

maden üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre temelde 

koronavirüs yayılımına karşı savaşmak için uygulanan önlemler 

nedeniyle önemli düşüşler yaşayan belli başlı diğer üretim 

ülkeleridir.  

 

Küresel aksaklıklara rağmen birtakım hükümetler ilk çeyrek maden 

çıktısı konusunda bir önceki yılın aynı dönemine göre kazanımlar 

elde etmeyi başarmıştır. Salgın nedeniyle Mart ayı sonuna doğru 

üretimin askıya alınmasından önce temelde süregelen üretim artışı 

nedeniyle Ekvator’da maden üretimi ilk çeyrekte bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %51’lik bir sıçrayış yaşamıştır. Burkino 

Faso’da, büyük oranda 2019 sonunda ticari üretimin 

gerçekleştirilmesini sağlayan Whagnion projesi sayesinde maden 

üretimi ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %18’lik bir 

artış göstermiştir. Ada Tepe projesi kapsamında devam eden destek 

Bulgaristan maden üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre 

%18’lik bir artış göstermesini sağlamıştır. Kanada’da da Meliadine, 

Eagle ve Lamaque kapsamında ticari üretimin desteklenmesine 

devam edilmesi Mart ayının sonlarına doğru ülkenin kimi 

bölgelerinde üretimi engelleyen koronavirüs kısıtlamalarına ağır 

basarak ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 

oranında bir artışa neden olmuştur. 

Küresel salgın nedeniyle ortaya çıkan aksaklıklar yalnızca ilk 

çeyrek ile sınırlı kalmayacaktır. Çin sınırları dışında çeyreğin 

sonuna doğru çalışmalar üzerine çeşitli kısıtlamalar getirilmiştir. Söz 

konusu kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağına ilişkin sağlanan 

geçici tarihler de şimdilik Nisan ortası ya da sonu arasında değişiklik 

göstermektedir ve bu tarihler de salgının ilerlemesine bağlı olarak 

daha ileriye alınabilir niteliktedir. Sonuç olarak, özellikle de mevcut 

olarak kısıtlamalara tabi tutulan çalışmaların normal düzeylere 

gelmesinin zaman alacağı göz önünde bulundurulduğunda 2020 yılı 

kapsamındaki yıllık üretimde sıkıntılar yaşanacağı neredeyse 

kesindir. 

 

Net Üretici Finansal Koruması 
İlk çeyrekteki küresel finansal koruma kayıtları, 9.7 tonluk net 

üretici finansal koruma kapsamından çıkması nedeniyle daha düşük 

düzeylere erişmiştir. Bu durum 2019 yılının ikinci yarısındaki 26.2 

tonluk net üretici finansal koruma kapsamından çıkma durumunun 

devamı niteliğindedir. 

 

Altın madencileri daha fazla fiyat kazanımı arayışına girmiştir. 

İlk çeyrek boyunca ABD doları altın fiyatlarında yaşanan %6’lık 

artışa rağmen ve daha da tırmanan önemli üretici yerel para birimleri 

kapsamındaki altın fiyatları ile birlikte çok az madenci finansal 

koruma kapsamına girmeyi tercih etmiştir.  

 

Çeyrek dönemin ilk iki ayında OceanaGold, Golden Star Resources 

ve Resolute kaynaklı birtakım sınırlı finansal koruma işlemlerine 

rastlanmıştır ve bu noktada altın fiyatları 2013 yılından beri ilk kez 

1,600 $/oz sınırını aşmıştır. Ancak, ilk çeyrekte daha geniş kapsamlı 

piyasa tasfiyesine tepki olarak yükselen altın fiyatları dalgalanması 

eşzamanlı fiyatları göz önünde bulunduranlar için işleri 

güçleştirmiştir. Daha geniş kapsamlı olarak altın madencileri altın 

fiyatlarındaki daha da yüksek düzeylere maruz kalmak adına daha 

fazla finansal korumaya karşı hareket etmeyi tercih etmiştir. 
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Geri Dönüştürülmüş Altın yöntemi olan altının nakit para karşılığında fiziksel olarak takas 

edilmesi işlemlerinin azalmasına neden olmuştur. Durum en şiddetli 

olarak Doğu Asya’da (özellikle de Çin’de), Orta Doğu’da ve Güney 

Avrupa’da, özellikle İspanya’da hissedilmiştir. 

 

İkinci olarak da, tüketiciler virüs salgını ile ağırlaşan yaygın 

ekonomik belirsizliğin, gelecekteki altın fiyatlarının gücüne yönelik 

beklentilerin ve mali piyasa dalgalanmasının ortasında sığınacak 

liman konumundaki varlıklara olan gereksinimlerinin gölgesinde 

altınlarını elde tutmayı tercih etmiştir. 

 

Kısıtlamalara tepki olarak gerçekleştirilen geri dönüşüm işlemleri 

ertelenebilir niteliktedir. Uzun vadede kısıtlamalar kaldırıldığında 

karantina nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir ekonomik güçlüğün 

hafifletilmesine yardımcı olmak adına altın gibi paraya 

dönüştürülebilir varlıkların arayışı içinde olan tüketiciler ile birlikte 

geri dönüşüm hacminin artma eğilimi göstereceğine inanmaktayız. 

Ülkelerin farklı zaman aralıklarında normalleşmeleri gibi küresel 

kısıtlamalardan aşamalı bir biçimde çıkılması geri satışa ilişkin 

potansiyel zirveleri engelleyebilir. 

İlk çeyrek boyunca uluslararası altın fiyatlarındaki yüksek artışa 

rağmen geri dönüştürülmüş altın arzı bir önceki yılın aynı dönemine 

göre %4 oranında düşüş göstererek iki yılın en düşük değeri olan 

280.2 tona kadar ulaşmıştır. Bu da 302.4 tonluk son beş yılın çeyrek 

dönem ortalamasının %7 altında bir değerdir. 

 

ABD doları altın fiyatları çeyrek dönem boyunca %6’lık bir yükseliş 

sergilerken diğer önemli para birimlerindeki altın fiyatları daha da 

güçlü bir performansa şahit olmuştur. Hindistan (+%10), Çin (+%8) 

ve Türkiye (+%18) gibi önemli geri dönüşüm piyasalarındaki altın 

fiyatları yeni rekor düzeylere erişmiştir. Ancak, söz konusu fiyat 

performansı daha yüksek düzeylerde geri dönüşümü ortaya 

çıkarabilecek olmasına rağmen iki önemli etmen tarafından 

engellenmiştir.  

 

Öncelikle, dünya çapındaki birçok önemli geri dönüşüm 

piyasalarında tüketiciler evlerine kapanmış ve mücevherat 

mağazaları virüs yayılımının önlenmesi adına çeyrek dönemin belirli 

bir kısmında kapalı kalmıştır. Bu durum da geri dönüşümün temel  

 

 

 

Geri dönüşüm faaliyetleri yaygın bir biçimde kapatılan piyasaların ortasında keskin bir yavaşlamaya 

uğramıştır. 
 

 
 


