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Miami ve San Diego 
Mücevher Fuarları İptal 
Edildi
Ekim ayında Miami’de ve Kasım ayında San 
Diego’da yapılması planlanan mücevher fuarları 
uzun süren istişareler sonrasında iptal edildi. 
Miami Beach Kongre Merkezi, yerel hastanelere 
ek kapasite sağlamak için bir Alternatif Bakım 
Tesisine (ACF) dönüştürülmüştü.

Tiffany&Co. En İyi 100 
Perakendeci Arasında

Tiffany & Co.’nun ABD perakende 
satışları 31 Ocak 2020’de sona eren 
mali yılda % 2 düşüşle 1,9 milyar dolara 
geriledi. İkonik marka buna rağmen NRF 
tarafından yapılan araştırmada en iyi 100 
perakendeci arasında yer aldı.

Temmuz Rakamları ABD 
Perakende Endüstrisinin 
Toparlanmasına Gölge 
Düşürdü

Antwerp ve İsrail, Online 
Pırlanta Ticaret Fuarı İçin 
Yeniden Bir Arada

Ulusal Perakende Federasyonu’na (NRF) göre, 
ABD perakende endüstrisindeki ekonomik 
toparlanma, temmuz ayında koronavirüs 
vakalarının yeniden canlanmasıyla birlikte 
sekteye uğradı.

Bu yılın başlarında düzenlenen Online Elmas 
Ticaret Fuarı’nın başarısının ardından, Antwerp 
Dünya Elmas Merkezi (AWDC) ve İsrail Elmas 
Enstitüsü (IDI), 14-17 Eylül tarihleri arasında 2.si 
gerçekleştirilecek etkinliğe ev sahipliği yapmak 
için güçlerini yeniden birleştirdi. Organizasyona 
yalnızca Belçikalı ve İsrailli firmalar katılacak.

Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek 
seviyesine ulaştı
Altın fiyatları, 2.000 $ eşiğini aşarak tüm zamanların en yüksek fiyat seviyesine ulaştı. 
Ancak fiyatlardaki bu artış mücevher talebindeki artıştan kaynaklanmıyor. Dünya 
Altın Konseyi’ne göre, COVID-19 salgını nedeniyle ABD altın takı talebi 2020’nin ikinci 
çeyreğinde % 34 düşüş göstererek Konsey tarafından son 10 yılda ölçülen en düşük 
talep seviyesine geriledi. Bununla birlikte, içinde bulunduğumuz dönemde altına 
emtia olarak yüksek düzeyde talepte bulunuldu.

GJEPC Alıcı ve 
Satıcıları Sanal Ortamda 
Buluşturacak

Chow Sang Sang’ın Karı 
İlk 6 Ayda Eridi

Hindistan’da Taş Kesim Fabrikaları %20 - %30 
Kapasite İle Çalışıyor

Hindistan Mücevher 
İhracatını Geliştirme 
Konseyi (GJEPC), alıcı-
satıcı buluşmasına ilk kez 
sanal ortamda ev sahipliği 
yapacak. Organizasyon 
27-28 Ağustos 2020 
tarihleri arasında 
gerçekleşecek.

Hong Kong merkezli 
mücevher perakendecisi 
Chow Sang Sang, 30 
Haziran’da sona eren altı 
aylık dönem için yıllık 
% 65 ila % 70 arasında kar 
düşüşü bekliyor. 

Hindistan’ın Mücevher İhracatını Geliştirme Konseyi (GJEPC) ve diğer dört ticaret 
organı, üyelerine öz disiplini sürdürme  ve sadece mevcut talep doğrultusunda ham 
elmas satın alma çağrısında bulundu. 

Hong Kong Ticareti 
Düşüşte

Alrosa, Rusya’nın En Büyük 
Renkli Elmasını Buldu 

Hong Kong Show Dijital 
Platformu Tanıtıldı

Hong Kong’a pırlanta 
ithalatı, Covid-19 salgının 
yerel talebe zarar vermesi 
nedeniyle ikinci çeyrekte 
düştü. Rakamlar yıllık % 45
düşüşle 2,24 milyar dolara
gerileyerek 2009 yılından 
bu yana görülen en düşük 
seyre ulaştı.

Rusya merkezli elmas 
madenciliği şirketi Alrosa, 
236 karatlık yoğun sarı-
kahverengi renge sahip bir 
elmas buldu. Şimdiye dek 
Rusya’da bulunan
en büyük renkli elmas 
olma özelliğine sahip 
olan elmasla ilgili şirket 
tarafından geçen hafta 
yapılan açıklamada, 
Yakutia’daki Ebelyakh 
yatağından çıkarılan bu 
taşın tahmini olarak 120 ila 
230 milyon yaş aralığında 
olduğu ifade edildi.

Hong Kong Fuarı’nın 
organizatörü Informa 
Markets, mücevher 
endüstrisinin ticaret 
yapmasını ve network 
oluşturmasını sağlamak 
amacıyla dijital bir 
platform oluşturdu.
Bu platformdaki ilk 
sanal etkinliğin 27-29 
Ekim tarihleri arasında 
gerçekleştirilmesi 
planlanıyor.

ABN Amro, Hong 
Kong’da Elmas Kredisini 
Durduracak

Hollanda merkezli ABN 
Amro Bank, küresel 
operasyonlarında önemli 
bir kesinti yaparak Hong 
Kong’da elmas sektörüne 
yönelik kredi finansmanı 
faaliyetlerini durdurma 
kararı aldı. Banka geçen yıl 
ham elmasları değerleme 
oranını %65 olarak 
belirlemişti. 

Bu bülten MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ tarafından hazırlanmakta ve üyelerine ücretsiz olarak gönderilmektedir.
Global mücevher endüstrisinde yaşanan gelişmeleri düzenli olarak takip etmek için nil.bilgen@immib.org.tr adresine 

e-posta ve firma bilgilerinizi gönderebilirsiniz. 

GIA, Laboratuvar Ortamında Geliştirilmiş Elmaslara 
Renk ve Berraklık Derecelendirmesi Yapacak
Gemological Institute of America (GIA), belirli renk ve berraklık derecelerine
sahip olan ve laboratuvarda geliştirilen elmaslar için yeni bir dijital rapor 
yayınlayacak. Sentetikler için şu anda yalnızca aralıklı açıklamalar ve sınıf 
aralıkları sunan kuruluş, yeni raporlarını dördüncü çeyreğin başlarında 
tanıtacağını söyledi.
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