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Online Perakande 
Satışlarda Rekor
Perakendeciler, birçok mağazayı geçici 
olarak kapatan, tüketicileri evde tutan ve 
bakkaliye, kıyafet ve egzersiz ekipmanlarına 
göz atmak ve satın almak için daha fazla 
insanı internete yönelten koronavirüs salgını 
sayesinde tarihlerindeki en büyük online 
satış kazançlarını açıklıyorlar. Pandemi 
sonrası artışın yavaşlaması bekleniyor.

Christie’s Online Mücevher 
Müzayedesi’nde %84 Başarı

Christie’s tarafından yapılan açıklamaya göre, 
12-27 Ağustos tarihleri arasında yapılan online 
müzayedede sunulan ürünlerin % 84’ünü sattı. 
Müzayede evinin bildirdiğine göre, katılımcıların 
yaklaşık % 28’i yeniydi ve 20’den fazla ülkeden 
teklifler verildi.

AWDC’de %52 Daralma 
Gerçekleşti

Turizmdeki Düşüş 
Perakendedeki 
Toparlanmayı Yavaşlattı

Antwerp Dünya Elmas Merkezi (AWDC) 
tarafından yayınlanan yılın ilk altı ayına ilişkin 
rakamlara göre, COVID-19 salgınının küresel 
elmas ticareti üzerindeki etkisinin bir sonucu 
olarak, Dünya Elmas Merkezi’nde ticaretin değer 
bazında yarı yarıya azaldığı açıklandı.

Mayıs ve Haziran aylarındaki toparlanmanın 
ardından perakende satışlarda meydana gelen 
artış yabancı turist sayısındaki azalışa bağlı olarak 
Temmuz ayında durma noktasına geldi. Kanarya 
Adaları veya Katalonya gibi dış turizme en çok 
bağımlı yerlerde turistlerin yokluğu nedeniyle 
keskin düşüşler kaydediliyor.

Hindistan Mücevher Endüstrisi Görev 
Gücü Oluşturuyor
Hindistan Maliye Bakanlığı, ülkenin mücevher endüstrisini etkileyen sorunların 
çözülmesine yardımcı olmak için özel bir grup kuruyor. Görev gücü, ülkedeki madenciler 
tarafından işlenmemiş elmasların doğrudan satışının sağlanması, ithalat vergisinin 
% 7,5’ten % 2,5’e düşürülmesi ve mal ve hizmet vergisi (GST) ile ilgili konuların 
çözümüne odaklanacak.

ABD Perakende Satışları 
Temmuz’da Arttı

Sarine, Alrosa’nın 
Taşlarının İzini Sürecek

GIA, Antwerp Laboratuvarını Kapatmayı 
Düşünüyor

ABD İstatistik Bürosu’na 
göre perakende satışları 
Haziran ayında % 1,2 
artarken Temmuz’da ise % 
2,7 yükseliş gösterdi. Bu 
artış mağazaların kademeli 
olarak faaliyetlerine 
yeniden başlaması 
ve pandemi sırasında 
müşterilere hizmet etmenin 
yeni yollarını bulmasıyla 
ortaya çıktı.

Sarine Technologies 
Alrosa’nın ham elmaslarının 
madende başlayan 
yolculuğunun izini 
sürecek. İzleme süreci 
tamamlandığında, şirket 
taşın tüm ayrıntılarını içeren 
Sarine Diamond Journey 
adlı bir rapor yayınlayacak.

Gemological Institute of America (GIA), dünyanın en önemli elmas ticaret merkezlerinin 
başında gelen Antwerp’teki işlerini gözden geçirdikten sonra bu şehirdeki operasyonlarını 
kapatmayı veya büyük ölçüde küçültmeyi planlıyor. GIA 2018 yılında da Dubai şubesini 
kapatmıştı.

Yükselen Altın Fiyatları 
Madencileri Olumlu 
Etkiledi

Seyahat Harcamaları 
Mücevhere Kayabilir

Hindistan Ham Elmas 
İthalatı %82 Azaldı

Ons bazında maliyetleri 
1000 doların biraz üzerinde 
olan madenciler için karlı 
bir dönem söz konusu. 
Altın fiyatlarındaki yükseliş 
maden şirketlerinin 
bilançolarına da olumlu 
yansıyor.

De Beers tarafından 
yapılan araştırmaya 
göre seyahat planlarını 
iptal etmeleri nedeniyle 
tasarruf eden tüketicilerin 
sekizde biri, özel bir olayı 
kutlamak yerine elmas 
satın alabileceklerini 
söyledi. Ankete katılanların 
yaklaşık% 44’ü önceki 
yıllara göre daha fazla 
kullanılabilir paraya sahip 
olduklarını belirtti. 

GJEPC tarafından 
açıklanan rakamlara 
göre, Hindistan’ın ham 
elmas ithalatı, küresel 
pandeminin yanı sıra ham 
elmas ithalatına uygulanan 
yasağın bir sonucu 
olarak Nisan ve Temmuz 
arasındaki dönemde% 82 
düştü.

Online Platformda 
Sahtecilikle Mücadelede 
Önemli İşbirliği

Teknoloji sağlayıcısı 
Everledger, Çin’in en büyük 
e-ticaret sitelerinden biri 
olan JD.com’da elmas 
derecelendirme raporlarını 
doğrulamak için GIA ile 
işbirliğine gidiyor. Program 
aynı zamanda birden fazla 
taş için aynı GIA raporunun 
kullanılması gibi sahtekarlığı 
tespit edip azaltırken menşe 
bilgilerini de sunacak.
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Hollywood Yıldızı Elmasların Yeni Yüzü Olacak
Natural Diamond Council (NDC), elmasların yeni yüzü olarak ismi henüz 
açıklanmayan bir Hollywood ünlüsünün yer aldığı reklam kampanyasını Eylül 
ayında başlatacak. NDC, bu reklam kampanyası ile kriz sonrasında doğal elmaslara 
olan talebi korumayı ve yükseltmeyi hedefliyor.
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