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BAE altın takı satışları 
%85 düştü
BAE’deki altın takı satışları pandemi nedeniyle 
yüzde 85’e kadar düştü ve yerel ekonomi yeniden 
açıldıktan sonra bile henüz toparlanmadı. 
Toparlanmanın 2021 yılında gerçekleşebileceği 
tahmin ediliyor.

Sentetik pırlanta üreticisi Dubai 
Elmas Borsası’na üye oldu

RosyBlue’nin de sahibi olduğu Mehta ailesi 
tarafından 2018 yılında kurulan sentetik pırlanta 
üreticisi Lumex’in Dubai Elmas Borsası’na üyeliği 
duyuruldu. DMCC doğal elmas ticaretinin 
yanısıra semtetik elmas ticaretini de genişletmeyi 
hedefliyor. 

Çin perakende pazarı 
ABD’yi geçecek

Rapaport: ‘‘ABD’de 
mücevherciler iyimser 
fakat temkinli’’

Küresel pandemi ve yaşanan diğer gelişmeler 
sebebiyle 2020 sonunda ABD perakende 
pazar büyüklüğünün 4,85 trilyon USD olacağı 
öngörülüyor. Ancak aynı dönemde Çin’deki 
perakende satışlar 5 trilyon doları aşacak.

Rapaport tarafından, ABD genelinde 
kuyumcularla görüşülerek hazırlanan raporda 
perakendecilerin özel randevular, kapıdan 
teslimatlar ve online satışlar ile alternatif satış 
kanalları geliştirdiğine vurgu yapıldı. 

Eylül Hong Kong Fuarı Kasım’a Ertelendi
15-19 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Eylül Hong Kong Mücevher 
Fuarı, Hong Kong hükümetinin, 18 Eylül tarihine kadar yurtdışından ülkeye giriş yapacak 
yabancılara 14 gün karantina uygulama kararı sebebiyle 9-13 Kasım 2020 tarihlerine 
ertelendi. Daha önce 26-29 Kasım tarihlerine ertelenen Haziran Hong Kong Mücevher 
Fuarı ise iptal edildi. 

83 Ton Altın Sahte Çıktı JIS Miami Show’un 
13-16 Ekim tarihlerinde 
düzenlenmesi planlanıyor

Tüketicilerin% 62’den fazlası mağazadan 
mücevher almayı tercih ediyor. 

Wuhan merkezli altın 
üreticisi Kingold’un 2.8 
milyar dolarlık krediye 
karşılık teminat olarak 
gösterdiği 83 ton altının 
test edilen kısmı sahte çıktı.

Başta JCK Las Vegas olmak 
üzere, ABD mücevher 
pazarına yönelik fuarların 
iptal edilmesi sebebiyle 
JIS Miami Fuarı’nın önemi 
arttı. Türkiye’den katılacak 
firmalar için  vitrinler hariç 
toplam katılım bedeli 8.565 
USD olarak belirlendi. 

De Beers’in, Covid-19 koşullarında gelişen tüketici perspektifini vurgulamaya çalışan 
ikinci Diamond Insight ‘Flash’ Raporlarına göre tüketiciler, online satın almanın kolaylığı 
ve ürün çeşitliliğine rağmen uzman tavsiyesi alabilecekleri ve kişisel ilgi görebilecekleri 
mağazalardan alışveriş yapmayı tercih ediyorlar.

THY Dubai uçuşları      
1 Ağustos’ta başlayacak

Sotheby’s Müzayedesinde 
3 Karatlık Mavi 
Pırlantaya Alıcı Çıkmadı

İsrail Mücevher 
Endüstrisi Çöküşün 
Eşiğinde

THY, 1 Ağustos itibarıyla 
Rusya, Irak, Suudi 
Arabistan, Hindistan, 
Güney Afrika ve Dubai 
uçuşlarına başlayacak.

6,3 milyon dolarlık fiyatıyla 
satışa çıkarılan 3.01 karatlık, 
mavi pırlanta Sotheby’s 
Cenevre müzayedesinde 
alıcı bulamadı. 

İsrail Elmas Borsası Başkanı 
Yoram Dvash, COVID-19 
salgını sebebiyle 600 
milyon doların üzerinde 
kayıp yaşayan İsrail Elmas 
Endüstrisi’ne yardımcı 
olması için Benjamin 
Netanyahu’ya yardım 
çağrısında bulundu. 

Altın ONS fiyatı 1818 
USD’ye kadar yükseldi

2018 yılının son aylarında 
başlayan yükseliş trendini 
koronavirüsün ekonomiler 
ve piyasalar üzerine getirdiği 
risklerle güçlendi. Altın ons 
fiyatı 1.818 USD’ye kadar 
yükseldi. 
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WGC’ye göre altın piyasası tedarik zincirindeki 
aksamalara karşı dayanıklılık gösteriyor 
Dünya Altın Konseyi’nin yayınladığı araştırmada, Covid-19’a karşı alınan önlemlere 
rağmen toplam altın üretimi ilk çeyrekte %3, geri dönüşüm faaliyeti ise %4 azaldı. 
Birinci çeyrekte az sayıda rafineride faaliyet durdu.
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