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Neiman Marcus ve JC Penney 
İflas Başvurusunda Bulundu
• Ocak ayından Ağustos ortasına kadar yirmi 
dokuz ABD perakendecisi iflas başvurusunda 
bulundu 
• Devam eden COVID-19 salgını nedeniyle 
yaklaşık 6.000 mağaza kapatıldı 
• Bu yılki iflaslar arasında Neiman Marcus, JC 
Penney ve Pier 11 yer alıyor. 

ISO Elmas Derecelendirme 
Klavuzu Oluşturuyor
Uluslararası Standartlar Organizasyonu 
(ISO) ilk kez, derecelendirme 
laboratuvarları arasında daha 
fazla tutarlılık oluşturmak için 
0.25ct’nin üzerindeki doğal elmasları 
derecelendirmek için terminoloji ve 
sınıflandırma yöntemlerini belirleyen 
elmas derecelendirme klavuzu 
oluşturuyor.

Mücevher Endüstrisi 
Vicenza’da ‘‘VOICE’’ İle Online 
Fuar Deneyimi Yaşadı

Dünya Elmas Borsaları 
Federasyonu Yeni 
Başkanı’nı Seçti.

12-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 
organizasyon Amerika ve Asya’dan katılımcı 
gelmemesi nedeniyle önceki yıllara nazaran sönük 
geçse de, mücevher endüstrisi ‘‘VOICE’’ ile online 
fuar deneyimi yaşamaya başladı.

Nisan ayından bu yana Dünya Elmas Borsaları 
Federasyonu’nun (WFDB) başkan vekili olarak 
görev yapan Yoram Dvash, geçtiğimiz hafta 
düzenlenen sanal kongrede resmi olarak başkan 
seçildi.

Hindistan Gümüş İhracatına Odaklanıyor!

Hindistan’daki üreticiler, global pırlanta ve altın pazarlarında yaşanan 
durgunluktan kaynaklanan kayıplarını telafi etmek için gümüş 
ihracatına odaklanıyor. 

Hindistan Sanal Fuar İçin 
Hazırlanıyor

Alrosa B2B Elmas 
Platformu Yayına Başlıyor

Gümüş fiyatlarının yükselmesi öngörülüyor

GJEPC’nin Amiral Gemisi 
IIJS, sanal ortama taşınıyor. 
Hindistan mücevher 
sektöründen çok sayıda 
firmanın yer alacağı 
organizasyonun Ekim 
ayında gerçekleştirilmesi 
planlanıyor.

Dünyanın en büyük 
işlenmemiş elmas üreticisi 
olan Alrosa, mücevher 
tasarımcılarının, bağımsız 
perakendecilerin, büyük 
zincirlerin, üreticilerin ve 
elmas satıcılarının elmasları 
parça parça satın alabileceği 
çevrimiçi bir B2B ticaret 
platformu geliştirdi.

Gümüş, Eylül ayında 29 $ / ons’luk zirvesinden 23 $ seviyelerine gerilemişti. Capital 
Economics yayınladığı bir raporda, Altın fiyatındaki yükselişin yanısıra, özellikle 
Çin’den gelen endüstriyel talepte devam eden toparlanma ile birlikte, gümüş fiyatının 
önümüzdeki yıl artacağına vurgu yapıldı. 

Rapaport Trend 
Raporu’nda Gündem; 
Online Ticaret

JCK Mücevher Endüstrisi 
Durum Raporu 2020 
Yayınlandı

Hong Kong Show Dijital 
Fuar İçin Geri Sayım 
Başladı

Covid-19 sebebiyle darbe 
alan mücevher endüstrisi 
toparlanmaya başladı. 
Rapaport’un araştırmasına 
göre mücevherciler bu 
dönemde gecikmiş olan 
dijitalleşme çalışmalarına 
hız verdi. Raporda, salgın 
sonrasındaki dönemde de 
dijital ticaretin artmaya 
devam edeceği vurgulandı. 

Rapora göre ABD’deki 
kuyumcuların çoğunluğu 
gelecek için iyimser. 
Araştırmada, JCK 
Kuyumculuk Güven Endeksi 
%66 olarak ölçüldü.

Dünyanın en büyük 
mücevher fuarlarından biri 
olan Hong Kong Jewellery 
Show bu sene online olarak 
organize edilecek. Etinlik 
27-29 Ekim 2020 tarihleri 
arasında düzenlenecek. 

Eylül Ayında Altın 
Fiyatları %5 Düştü

Altın fiyatları bir ayda 
% 5’in üzerinde düşüş 
gösterdi. Eylül ayına ons 
başına 2.000 doların 
hemen altında başlayan 
altın 1897 USD seviyelerini 
gördü. Uzmanlara göre 
altın fiyatı 1900 USD / Ons 
seviyelerinde tutunamazsa 
aşağı doğru hareet devam 
edebilir.

Bu bülten MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ tarafından hazırlanmakta ve üyelerine ücretsiz olarak gönderilmektedir.
Global mücevher endüstrisinde yaşanan gelişmeleri düzenli olarak takip etmek için info@jtr.org.tr adresine e-posta ve firma 

bilgilerinizi gönderebilirsiniz. 

TurkishJewellery.Org İçin Çalışmalar Devam Ediyor
Mücevher İhracatçıları Birliği’nin ihracatçılarımızı dünyaya tanıtmak için hazırladığı 
TURKISHJEWELLERY.ORG projesinde sona yaklaşıldı. Proje hayata geçtiğinde yabancı 
alıcılar 365 gün açık fuar niteliğindeki portalda ihracatçılarımızın profesyonel resimlerini, 
modelli çekimlerini ve ürün videoları ile firma detaylı bilgilerini her an görüntüleyip, 
ihracatçılarımız ile iletişime geçebilecekler. İlk aşamada UR-GE katılımcılarının dahil 
edildiği platformun yakın zamanda bütün ihracatçıların katılımına açılması planlanıyor.
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