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Dünya Altın Konseyi Hakkında 
Dünya Altın Konseyi, altın endüstrisi için bir piyasa 
geliştirme kuruluşudur. Amacımız, altına olan talebi 
teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, endüstri 
liderliğini idame ettirmek ve altın piyasasında küresel 
otorite olmaktır. 

Yetkili resmi piyasa anlayışına dayanan altına dayalı 
çözümler, hizmetler ve ürünler geliştirmekteyiz ve 
fikirlerimizi eyleme geçirmek için ortaklarımızla birlikte 
çalışmaktayız. Sonuç olarak, kilit pazar sektörleri 
üzerinde, altına yönelik talep için yapısal değişiklikler 
yaratıyoruz. Uluslararası altın piyasalarına insanların, 
altının, varlıkları koruması özelliği ve toplumun sosyal 
ve çevresel ihtiyaçlarını karşılamadaki rolünü 
anlamalarına yardımcı olacak analizlerimizi sunuyoruz. 
Merkezi Birleşik Krallık ’ta bulunan ve Hindistan, Çin, 
Singapur ve ABD’de faaliyet gösteren Dünya Altın 
Konseyi, üyelerinin dünyanın önde gelen altın 
madenciliği şirketlerinden oluştuğu bir kuruluştur.  
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Önsöz 

Altının her zaman benzersiz bir 
cazibesi vardır, bir mücevher 
olarak istenilmesinin yanı sıra bir 
varlık ticareti ve saklama aracı 
olarak da tercih edilmektedir. 
Bugün, bu çekicilik, her zaman 
olduğu kadar güçlüdür. Bu rapor, 
büyüme fırsatlarının neden ve 
nerede var olduğunu ve altın 
endüstrisi için ne anlama geldiğini 
analiz etmeye yardımcı olmaktadır. 

Küresel tüketici pazarını daha iyi 
anlamak için altına ilişkin olarak 
şimdiye kadar yapılmış en büyük 
ve en çok ülkeyi içeren bir anket 
olduğuna inandığımız çalışmayı 
yaptık. Hindistan, Çin, ABD, 
Kanada, Almanya ve Rusya'da, 
pazarın nasıl dönüştüğü, altının 
insanlar için ne anlama geldiği, en 
büyük fırsatların ve üstesinden 
gelinmesi gereken temel zorlukların 
bulunduğu noktalar hakkında bir 
benzeri daha olmayan ve geniş bir 
açıyı yansıtarak değişen 
alışkanlıkları analiz ettik. 

18.000 kişiyle görüşerek 
belirlediğimiz yaklaşımımız, geniş 
bir tüketici yelpazesinden öğrenme 
ihtiyacına dayanıyordu. Büyük ve 
detaylı pazarların yanı sıra büyüme 
potansiyeli olan daha küçük 
pazarları da seçtik. Verilerde 
açıkça görülen durum ise, altına 
olan ilginin yüksek olduğudur. 

Raporda beş kilit temayı 
vurguladık, ancak benim için 
sadece iki kelime en önemli 
noktaları vurgulamakta: güven ve 
eğitim. 

Altın endüstrisinde nispeten 
yeniyim, ancak güvenin altınla ilgili 
iyi olan her şeyi nasıl 
somutlaştırdığından çok 
etkilendim; insanlar, buna ulusal 
paralardan daha çok güveniyor. 
Yine de güven eksikliği, pazarın 
büyümesinin önünde bir engel 
teşkil ediyor. 

İnsanların altın hakkında daha 
fazla bilgi edinme isteği de beni 
etkiledi. İnsanlar, altına sahip 
olmanın faydaları ve satın alırken 
hangi faktörleri göz önünde 
bulundurmaları gerektiği hakkında 
daha fazla bilgi edinmek istiyor. 

Güven ve eğitim: Bunlar, Dünya 
Altın Konseyi'nde ele almaya 
çalıştığımız iki konudur. Bu anketi 
bir daha yaptığımızda, benim 
amacım, altın endüstrisine duyulan 
güvenin bugün olduğundan daha 
yüksek olması ve daha fazla 
insanın altına sahip olmanın 
faydalarını derinlemesine anlamış 
olmasıdır. 

Görüşlerimizi ortaklarımızla,  
tüketicilerle ve çalışanlarla 
paylaşarak, endüstrinin bir bütün 
olarak fayda sağlayabileceğine 
inanıyoruz. Veriler, pazarın daha 
fazla büyüme için hazır olduğunu 
gösteriyor. 

Bu raporun sektörde çalışan 
herkese ilham vermesini 
umuyoruz. Hepimiz için önemli 
fırsatlar arifesindeyiz. 

David Tait 
CEO, Dünya Altın 
Konseyi 
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Yönetici özeti 

Bu, fırsatlar hakkında bir rapordur. 
Hem perakende yatırım hem de 
mücevher pazarlarında çalışanlar, 
daha geleneksel işlerde çalışanlar 
ve kendilerini en son teknoloji 
olarak görenler, yerleşik 
pazarlarda altın ürünlerine olan 
ilgiden yararlanmak isteyenler ve 
yeni gelişmekte olan pazarlara 
ilgiyi artırmak isteyenler için 
fırsatlar mevcuttur. 

Sunduğumuz veriler, mevcut talebi 
kimin yönlendirdiğini, farklı 
ihtiyaçların nasıl karşılandığını - ve 
karşılanmadığını-, altına yönelik 
olumluluğun en belirgin olduğu 
yerlerde bunun nasıl 
geliştirilebileceğini belirleyerek 
potansiyel fırsatları 
vurgulamaktadır. 

Endüstri, destekleyici bir şekilde, 
güçlü temeller üzerine inşa 
edilmiştir. Günümüzde altın, 
perakende yatırımcıların gözünde 
bir ana akım tercihi olarak yer 
almaktadır. Altın, en tutarlı şekilde 
satın alınan üçüncü yatırım 
aracıdır - küresel perakende 
yatırımcılarının %46’sı, tasarruf 
hesapları (%78) ve hayat 
sigortasının (%54) ardından altın 
ürünlerini tercih etmiştir. Ve moda 
endüstrisinde, platinyumdan 
mücevher satın alan %34'e kıyasla 
tüketicilerin %56'sı kaliteli altından 
mücevher satın almaktadır. 

Ayrıca, araştırmamız günümüzün, 
altın endüstrisine müdahil olmak 
için heyecan verici bir zaman 
olduğunu ortaya koyuyor. Tüm 
perakende yatırımcılarının ve 
moda ve yaşam tarzı tüketicilerinin 
üçte birinden fazlası geçmişte hiç 
altın satın almamışlardır, ancak  

bu fikre sıcak bakmaktadırlar; bu 
kullanılmayan talep kaynağı 
dönüştürülebildiği taktirde pazarın 
büyümesi için çok büyük bir 
potansiyele sahip olduğu bir 
gerçektir. 

Veri analizimiz sırasında ortaya 
çıkan beş ana tema, tümü altın 
satın alan, satan ve ticaret yapan 
işletmelere benzersiz bakış açıları 
sağlamaktadır. 

1. İnsanlar altına güveniyor 
ve sadıklar 

Endüstri, bu güven üzerine 
gelişmeye devam etmelidir. Altının 
hâlihazırda güçlü temelleri vardır 
ve bu güvenin en güçlü ve en zayıf 
olduğu noktaları bilmek önemlidir. 

2. Ama şüphe duyulan 
alanlar da vardır 

İnsanlar altına güvenirken, hiç altın 
almayan, ancak gelecekte bunu 
yapmayı düşünecek insanlar 
arasında, bazı perakendecilerin 
dürüstlüğü, ürünün saflığı ve 
güvenilirliğine ilişkin şüpheleri 
bulunmaktadır. 

3. Altın, genç tüketiciler 
arasında daha çok ses 
getirebilir  

Y kuşağının altına yönelik tutumları 
eski nesillerinkilerden çok da farklı 
değildir. Ancak genç Z Kuşağı 
kitlesi arasında, özellikle Çin'in 
mücevher pazarında belirgin olan 
algısal kuşkular vardır. 

4. Teknolojik yenilikler, 
yeni hedef kitlelere ulaşan 
bir yol oluşturabilir 

Altın piyasasında bazı öncü ve 
dijital açıdan bilgili oyuncular 
olduğunu biliyoruz. Ancak 
verilerimiz, bu kişilerin çok az 
olduğunu gösteriyor. Altın; dijital 
dağıtım, pazarlama ve iletişim 
açısından bakıldığında diğer 
perakende yatırımları ve moda 
ürünlerine kıyasla çok zayıf 
kalmaktadır. 

5. Potansiyel altın 
alıcılarının kafalarında 
doldurulması gereken bilgi 
boşlukları vardır 

Bu konu, TV, yazılı ve sosyal 
medya aracılığıyla altın hakkında 
daha fazla farkındalık ve altına 
sahip olmanın yararları konusunda 
daha kaliteli eğitim içermektedir ve 
şu anda temel bir konu olmasa da, 
gelecek nesil potansiyel altın 
alıcılarının, endüstriye ilişkin etik 
yeterlilik bilgileri hususunda daha 
iyi bir eğitime ihtiyacı vardır. 
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İnsanların altın hakkında nasıl 
düşündüklerine dair önemli bir 
araştırma yaptık. Çeşitli piyasaları 
içeren ve insanların altınla ilgili tutum 
ve algılarına, nasıl satın aldıklarına 
ve satın almıyorlarsa neden 
almadıklarına dair bize benzersiz 
bilgiler veren 18.000 kişilik güçlü bir 
örneklemimiz var. 

Bu rapor, pazarla ilk kez 
paylaştığımız bilgileri temsil ediyor ve 
tüm pazarı ilgilendiren üst düzey 
tematik konulara odaklanıyor. 
Önümüzdeki altı ay boyunca, verileri 
daha da derinlemesine inceleyeceğiz 
ve altın piyasasının sağlıklı bir 
şekilde gelişmesini desteklemek 
amacıyla insanların altına yönelik 
davranış ve tutumlarına odaklanan, 
ülkeye ve sektöre özgü raporlar 
yayınlayacağız. 

 

18,000 

Kişi, altın hakkındaki 
görüşlerini bildirdi 
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Pazara giriş ve 
satın alma trendi 

Küresel moda ve yaşam tarzı tüketicileri 
Altın satın alma trendleri 

Altın satın almayı düşünüyor 
Geçmişte satın almış 

Altın satın almayı düşünüyor 
Geçmişte hiç satın almamış 

Altın satın almayı düşünmüyor 

Ülkeye göre altın satın alma trendleri 

Hindistan ABD Çin 

Soru: Moda ve yaşam tarzı ürünlerinin değerlendirilmesi, şimdiye kadar satın alınan moda ve yaşam tarzı ürünleri. 
Temel örneklem: Toplam küresel moda ve yaşam tarzı tüketicileri, Küresel (6,115): Hindistan (2,040), ABD (2,054), Çin (2,021) 
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Küresel perakende yatırımcıları 
Altın satın alma trendleri 

Altına yatırım yapmayı düşünen 
Geçmişte yatırım yapmış 

Altına yatırım yapmayı düşünen 
Geçmişte hiç yatırım yapmamış 

Altına yatırım yapmayı düşünmeyen 

Ülkeye göre altın satın alma trendleri 

Hindistan ABD Çin 

Almanya Rusya Kanada 

Soru: Hiç yatırım yapıldıysa, yatırımların değerlendirilmesi. 
Temel örneklem: Toplam küresel yatırımcılar, Küresel (12,371): Hindistan (2,285), ABD (2,029), Çin (2,002), Almanya (2,020), Rusya (2,023), 
Kanada (2,012) 
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İnsanlar, altına güveniyor; 
bir kez satın aldıklarında, 
daimi müşteri oluyorlar 

Küresel olarak, tüketiciler ve perakende 
yatırımcılar altına güveniyorlar - koruma 
ve güvenlik sağladığına inanıyorlar. 
Satın almak ise sadakati besliyor: sürekli 
altın satın alımı yaygındır. Güven 
oluşturmak, perakende pazarına daha 
fazla katılımı teşvik edebilir, ancak altına 
yatırım yapmanın nedenlerini daha açık 
bir şekilde ifade etme ve yatırım teklifleri 
konusunda daha fazla farkındalık 
yaratma ihtiyacı da vardır. 
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Altın, hem perakende yatırım hem 
de altından mücevher pazarlarında 
güçlü güvenlik, dayanıklılık, değer 
ve miras algısına sahiptir. 

Perakende yatırımcıların üçte 
ikisinden fazlası, altının enflasyona 
ve kur dalgalanmalarına karşı iyi bir 
koruma olduğuna inanıyor. 
Neredeyse çoğu (%65) altının uzun 
vadede değerini kaybetmeyeceğine 
inanıyor ve kendilerini güvende 
hissettirdiğini söylüyor (%62). Bu 
kadar çok küresel ekonomik 
belirsizlikten ötürü perakende 
yatırımcıların %61'inin altına, ulusal 
paralardan daha fazla güvenmesi 
şaşırtıcı değildir. Bu nedenle, altın 
tipik olarak perakende yatırımcılar 
tarafından stratejik bir varlık olarak 
kullanılır ve çoğunlukla, altını 
varlıklarını korumak veya uzun 
vadede getiri elde etmek için 
kullanır. 

Anketimize göre, tüketiciler sadece 
altının değerinden değil, aynı 
zamanda ona olan duygusal 
bağlılıklarından da ilham alıyor. 
Örneğin, küresel moda ve yaşam 
tarzı tüketicilerinin %81'i altının aile 
üyelerine miras olarak geçecek 
kadar değerli olduğuna inanıyor ve 
neredeyse dörtte üçü (%72) uzun 
vadede asla değer 
kaybetmeyeceğine inanıyor. Üçte 
ikisi (%65), altının, başarıları için 
verilen adil bir ödül olduğunu 
düşündüklerini söylerken, %57’si 
kendilerine iyi şans getirdiğine 
inanıyor. İnsanlar altının finansal, 
duygusal ve kültürel değerine 
güveniyorlar 

Bu güven, insanların altın satın 
aldıkları durumlara da 
yansımaktadır. Yaşam boyunca, 
altının hediye ve hatırlama için 
içgüdüsel bir seçim haline geldiği  

%81 
Küresel moda ve yaşam tarzı tüketicileri, 
altının bir miras olarak bırakılabilecek kadar 
değerli olduğuna inanıyor 

Yatırımcılar ile moda ve yaşam tarzı tüketicileri arasında altına güven 
Altının uzun vadede değerini kaybetmeyeceğini kabul edenlerin oranı 

Moda ve 
yaşam 
tarzı 

tüketicileri 
Yatırımcılar 

Soru: Altına yönelik temel tutumlar. 
Temel örneklem: Küresel moda ve yaşam tarzı tüketicileri (6,115), Küresel yatırımcılar (12,371) 
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Altına yatırım yapmayı seçmenin tetikleyicileri 
Son 12 ayda her bir tetikleyiciyi seçen altın yatırımcılarının oranı 

Temalar Tetikleyiciler 

Düşük riskli bir şeye yatırım 
yapmak istedim Öneri 

Paramı korumak için fonları yüksek riskten 
düşük riske doğru kaydırmak istedim Risk 

Riski farklı yatırım türlerine 
yaymak istedim Fiyat 

Soru: Sizi bu özel yatırımı yapmaya iten ne oldu? Bütün uygun cevapları seçin. Temel: 
Küresel - son 12 ayda bir altın ürününe yatırım yapmıştır (3.712) Not: Perakende 
tetikleyiciler daha geniş temalarda toplanmıştır. 

altının daha fazla değer kattığı, 
ancak aynı zamanda insanların 
ürüne olan güveniyle içsel olarak 
bağlantılı olduğu tanımlanabilir anlar 
vardır. Kuyumculuk sektöründe 
doğumlar, nişanlar, düğünler, 
yıldönümleri ve önemli doğum 
günleri gibi duygusal dönüm 
noktaları, tüm altın mücevher 
alımlarının %34'ünü 
oluşturmaktadır. 

Perakende yatırımcılar arasında, 
altın alımları daha çok, servetlerini 
artan finansal piyasa belirsizliğinden 
koruyacak bir varlığın güvenine 
ihtiyaç duyduklarında yapılır. 
Nitekim son 12 ayda tüm altın 
yatırımlarının %44'ü değişen ve 
zorlu bir risk ortamına rağmen 
yapılmıştır. 

Altın endüstrisinin en güçlü 
yanlarından biri, çok sayıdaki ve 
değişen yatırım ürünleri çeşitliliği ile 
altının, tüketici güveninin temel 
etkeni haline gelmiş olmasıdır. 
Daha fazla daha iyidir. Yatırımcılara 
sunulan seçenekler, altını farklı 
talep alanlarına taşımak için eşsiz 
bir fırsat sunar. Örneğin, ankete 
göre altın takılar yatırımcıların 
duygusal ve kültürel ihtiyaçlarını 
karşılayabilir; altına dayalı borsa 
yatırım fonları (ETF'ler) uyuşmazlık 
olmadan ticarete olanak tanır ve 
finansal danışmanın onayından 
yararlanır; fiziksel külçeler ve altın 
paralar kolaylıkla alınıp satılabilen 
prestijli yatırımlar olarak 
algılanmaktadır. 

Perakende altına yönelik analizler 2019 09 



 

Yatırım ürünü olarak altının ana rolü 

Her rolü seçen altın sahiplerinin oranı - altın ürünleri arasındaki ortalama 

%37 
Uzun vadede iyi getiri 
elde etmek için 

%18 
Kısa vadede iyi 
getiri elde etmek 
için 

%30 
Varlığımı korumak için 

%1 
Bilmiy
orum 

%4 Olumlu bir etki 
yaratmak için 

%9 Çok yüksek getiri potansiyeli 
olan spekülatif/yüksek risk 

Soru: Bu yatırımın ana rolünü nasıl tanımlarsınız? Temel örneklem: Altın yatırım 
ürünlerinin küresel bazda sahiplerinin ortalaması (1.416) Not: Yuvarlama nedeniyle 
oranların toplamı her zaman 100 olmaz. 



 

Yatırım ürünlerine bağlılık 

Daha önce ürüne yatırım yapmış ve gelecekte mutlaka tekrar 
satın alacaklarını söyleyen oran. 

Altın 

Yatırım fonları 

Kripto para birimleri 

Menkul kıymetler 

Soru: Hiç satın almadım, değerlendirme. 
Temel: Küresel - şimdiye kadar herhangi bir altın ürününe (5.566), Yatırım Fonlarına (4.443), Kripto 
para birimlerine yatırım yapmamış 
(2,225), Menkul kıymetler (3,820) 

Altın, stratejik bir varlıktır 
Ancak altının fayda çeşitliliği, yatırım 
söz konusu olduğunda iki ucu keskin 
bir kılıç olabilir. Altın, varlığı 
korumaktan ve uzun vadede getiri 
sağlamaktan kısa vadede getirilere 
veya spekülatif ihtiyaçlara kadar 
birçok rol oynar. Bu daha düşük tek 
amaca dayalı olan algı bir güç olarak 
kabul edilebilirken, bu tür bir çeşitlilik, 
olumsuz olarak kabul edilebilir. Altına 
güven mesajı net bir şekilde 
iletilmezse, yüksek bir yatırım önceliği 
olma açısından not kaybedebilir. 
Örneğin, küresel perakende 
yatırımcılarının %62'sinin, çok farklı 
piyasa yapısı ve finansal özelliklerine 
rağmen, altına “petrol veya çelik gibi 
diğer herhangi bir emtia olarak”  
baktığını görmek şaşırtıcıdır. 

Ancak, daha da önemlisi, altınla 
geçmişte ilişkisi olanların gelecekte 
altın satın alma olasılıkları çok daha 
yüksektir. Dolayısıyla, pazara 
girişleri yönlendirmek, tekrarlanan 
satın alımları sağlayacaktır. Altın 
alıcıları, çapraz satış için büyük bir 
fırsat sunan, yüksek oranda ürünle 
bağlantılı olma eğilimindedir ve 
diğer altın ürünlerini satın alma 
olasılıkları daha yüksektir. Bir ürüne 
duyulan güven başka bir ürün için 
de sağlanabilir ve bu da genel 
olarak müşterinin sadakatini artırır. 

%61 

Perakende yatırımcı, 
altına ulusal paradan 
daha çok güveniyor 
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Sektöre güven eksikliği, 
pazar büyümesinin 
önündeki engeldir 

İnsanlar altına geniş kapsamda güven 
duyarken, endüstrinin bazı alanları 
güvensizliği beslemektedir. Verilerimiz, bunu, 
satın almanın önündeki önemli bir engel 
olarak tanımlıyor. Bu endişelerin üstesinden 
gelmek, yeni kitlelerin altına yönelimindeki 
kilitleri açacaktır. 
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İnsanların, endüstrinin nasıl 
işlediğine ve kendilerine güven 
duyacak şekilde alış ve satış 
sürecine müdahil olmaları 
gerekiyor. Ve de mevcut altın 
alıcılarının çoğu için endüstri bu 
güveni zaten sağlamaktadır. 

Ancak, yeni potansiyel alıcılar, 
altın endüstrisine girmeyi oldukça 
ürkütücü bulabilirler. Bir alıcı, ilk 
kez altın alacaksa, bilgi ve 
deneyimden yoksun olabilir ve bu 
da onların gergin hissetmesine 
neden olur - güven oluşturmaya 
geldiğinde bu konu büyük bir engel 
teşkil etmektedir. 

Aslında hiç altın almamış ancak 
fikirsel olarak açık olan gruba 
baktığımızda, önemli bir engelin 
güven eksikliği olduğu ortaya 
çıkıyor: Tüm altın perakende 
yatırımlarının %48'i ve altın 
mücevher satın almayı 
düşünenlerin sırasıyla %28'i, satın 
almama nedeni olarak bu durumu 
gösterdiler. 

Güvensizliğin çoğu, sektöre ilişkin 
olan net olmama durumundan 
kaynaklanmaktadır. Daha önce hiç 
altına yatırım yapmamış ancak 
bunu yapmayı düşünenlerin dörtte 
birinden fazlası sahte ürünler satın 
alma konusunda endişeli ve bu, 
Asya'da daha da yüksek bir 
rakamı teşkil etmekte. Aynı 
şekilde, ürüne olan güveni 
aşındıran ve satın  

alma olasılığını azaltan altının 
saflık oranı konusunda da endişe 
duymaktadır. Altından mücevher 
söz konusu olduğunda, asıl endişe 
-  küresel olarak da geçerli olmak 
üzere - bir kez daha altının 
saflığına nasıl güvenileceğidir. Ve 
ne yazık ki, potansiyel mücevher 
alıcılarının ve perakende altın 
yatırımcılarının %14’ü 
perakendecilere güvenmediklerini 
söylüyor. 

Altının benzersiz bir ürün olması, 
tüm dünyada iyice anlaşılmıştır. 
Ancak bazen hem üründe hem de 
sektörde güvenilirlik algısını 
görmezden gelebiliyoruz. 
Konulardan biri altına aşina olma 
durumudur, ancak altın ürünlerine 
ve perakendecilere istinaden bir 
yatırım kararı verecek kadar güçlü 
bir güven var mı? Verilerimiz, çoğu 
insan için bu kadar büyük bir 
güvenin olmadığını gösteriyor. 

Güvenlik, altın satın alan insanlar 
için baskın bir faktördür - ankete 
katılanların çoğu, altının uzun 
vadede değerini koruyacağına ve 
altına ulusal paradan daha fazla 
güvenebileceklerine inanıyor. 
Ancak, altın ürünleri veya 
perakendeciler konusunda 
kendilerini güvende hissetmeyen 
potansiyel altın alıcılarının da oranı 
azımsanmayacak kadar yüksek. Bu 
güven eksikliği, potansiyel pazar 
büyümesinin önünde bir engel 
teşkil etmektedir. 

Daha önce hiç altına yatırım 
yapmamış ancak bunu 
yapmayı düşünenlerin dörtte 
birinden fazlası sahte ürünler 
satın alma konusunda 
endişelidir. 
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Altın satın almanın veya altına yatırım yapmanın önündeki güvene dayalı engeller 

Hiç satın almayan ve satın almanın önündeki engel olarak güven eksikliğini gösteren küresel altın düşünenleri 

%48 
Yatırım 

%28 

Sahte altın alınabileceği 
konusunda endişeliyim 

%21 

Altının saflığı garanti 
edilmiyor 

%14 

Ürünleri satan işletmelere 
güvenmiyorum 

%28 
Altından 

mücevher 

%19 

Altının saflığı garanti 
edilmiyor 

%14 

Perakendecilere 
güvenmiyorum 

Soru: Altına yatırım yapmanın veya altın satın almanın önündeki engeller. Beş madde seçebilirsiniz. 
Temel örneklem: Hiç satın almamış olan küresel altın “düşünenleri” Yatırım (4,612), Altından 
mücevher (2,357) 
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Altına yönelik tutumlar, 
nesiller boyunca büyük 
ölçüde tutarlılık 
göstermiştir. 

Y kuşağı ve Z kuşağı, genel olarak, altının yatırım 
cazipliği konusunda rahat hissederken, altından 
mücevher, en genç kitlelere hitap etme konusunda bazı 
algısal şüpheleri ortaya çıkarmaktadır. Z kuşağı 
tüketicilerinde tarzla ilgili belirli engellerle ve duygusal 
bağ eksikliğiyle karşı karşıyadır. Ve altına olan 
farkındalık, gelecekte satın alma olacağı anlamına 
gelmez: en genç yaş grupları arasında altın mücevher 
satın alma isteği genellikle düşüktür. 
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Tüm bunlara rağmen, altına yönelik 
tutumları, sahiplik seviyeleri ve yatırım 
yapma niyetleri, eski nesillerden çok da 
farklı değildir. Z kuşağının bugün için 
yaşama ve risk alma tutumu en çok 
altının dışlanmasından ziyade diğer 
yatırımlara yönelmelerinde belirgindir ve 
portföylerinde özellikle bir varlık eski 
yatırımcılardan daha fazla öne 
çıkmaktadır: kripto paralar.  
Kripto paraların portföylerinde 
oynadıkları rol, uzun vadeli ve varlık 
koruma ihtiyaçlarına yönelik olan altının 
aksine, kısa vadede ve spekülatif 
ihtiyaçlara yönelen eğilimi önemli ölçüde 
yansıtmaktadır. 

İnsanlar, genellikle daha genç nesilleri - 
özellikle 1980'lerin ortalarından beri 
doğmuş olanları (Y kuşağı olarak bilinir) 
- altın yatırım ürünleri açısından kayıtsız 
olarak nitelendiriyorlar. Ancak birçok 
yönden altını hala hayatlarıyla ilgili 
olarak görüyorlar. Çeşitli veri 
noktalarında anketimiz, Y kuşağının 
altına yönelik tutumlarının eski 
nesillerden önemli ölçüde farklı 
olmadığını gösteriyor. 

Ancak, çoğu zaman olduğu gibi, en 
genç neslin - Z kuşağı - biraz farklı bir 
bakış açısına sahip olduğu görünüyor. 
Genel olarak, yatırımlarından üstel bir 
büyüme görmek istemeleri ve uzun 
vadede yatırım yapma olasılıkları daha 
düşüktür ve bir olası bir finansal 
çöküşün tasarrufları üzerindeki etkisi 
konusunda endişelenmeleri ortalama bir 
perakende yatırımcıdan daha az olarak 
gözlemlenmektedir. 

%22 
Z kuşağı, kripto paralanın rolünü 
kısa vadede getiri olarak görüyor 
ve 

%26 
spekülatif ve yüksek riskli 
olarak görüyor 

Altına, ülkelerin ulusal paralarından daha çok güveniyorum 

Perakende yatırımcılarının altına yönelik tutumları, nesiller boyunca nispeten daha tutarlı 
olmuştur. 

%6
 

  
 

18-24 yaş 35-44 yaş 55-65 yaş 25-34 yaş 45-54 yaş 

Soru: Altına yönelik temel tutumlar. 
Temel: Küresel yatırımcılar – Toplam (12,371), 18-24 (1,492), 25-34 (3,102), 35-44 (2,990), 45-54 (2,681), 55-65 (2,106) 
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Yaş grubuna göre yapılan yatırımlar 

Her bir ürünü satın almış olanların küresel bazda sınıflandırması 

18-24 yaş 25-34 yaş 35-44 yaş 45-54 yaş 55-65 yaş 

SI
N

IF
 

Altın 

Kripto paralar  

Soru: Hiç satın almış mı? 
Temel örneklem: Toplam Küresel yatırımcılar – Toplam (12,371), 18-24 (1,492), 25-34 (3,102), 35-44 (2,990), 45-54 (2,681), 55-65 (2,106) 
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Yaş grubuna göre altından mücevher satın alma niyeti 
Önümüzdeki 12 ay içinde altın mücevher satın almayı düşünenlerin oranı 

Çin Hindistan ABD 

39+ yaş Y kuşağı (23 - 38 yaş) Z kuşağı (18 - 22 yaş) 

Soru: Önümüzdeki 12 ay içinde aşağıdakilerden hangisini kendinize veya başkasına hediye olarak 
satın almayı düşünüyorsunuz? 
Temel örneklem: Toplam moda ve yaşam tarzı tüketicileri - Çin 39+ (783), Çin Y-kuşağı (1,022), 
Çin Z kuşağı (226), Hindistan 39+ (742), Hindistan Y kuşağı (1,185), Hindistan Z kuşağı (237), 
ABD 39+ (1,004), ABD Y-kuşağı (789), ABD Z-kuşağı (261) 

Demek odur ki, genç nesillerin altını 
yatırım olarak değerlendirmiyor 
oldukları inanışı yanlıştır. 
Ebeveynleri ve büyükanne ve 
büyükbabaları kadar altınla 
ilgileniyorlar ve onu oldukça cazip 
bir yatırım aracı olarak görüyorlar. 
Z kuşağının dijital yerliler olma 
olasılığı yüksek olsa da, altını kripto 
paralara kıyasla eski moda olarak 
görmeleri konusu o kadar da basit 
değildir. Onlar için konu bir ve/veya 
durumu değil, hem finansal hem de 
duygusal açıdan farklı bir değere 
sahip bir olgudur. Ayrıca, altın hala 
pek çok kültürün kabul edilebilir ve 
istenilen bir parçası olduğu için 
insanlar - gençler de dahil - hala 
altınla bağlantı kurmak 
isteyebiliyorlar. 

Altından mücevher söz konusu 
olduğunda, Y kuşağıyla eski nesiller 
arasında çok az fark vardır. 
Önümüzdeki 12 ay içinde altın 
mücevher alma niyetleri 
örtüşmektedir; buradaki asıl fark, 
satın alınan altından mücevherin 
türüdür. ABD ve Çin'de Y kuşağının 
beyaz veya pembe altın satın alma 
olasılığı daha yüksektir. Bu, 
zevklerin nesiller boyunca daha 
tutarlı olduğu Hindistan ile bir tezat 
oluşturmaktadır. 

En önemli nesil farkı, Z Kuşağına 
baktığımızda ortaya çıkıyor. 
Ebeveynlerinden önemli ölçüde 
daha az altın mücevher satın 
almışlardır ve satın almayı 
planlamaktalar. 
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Yaş grubuna göre satın alınan altın mücevherin rengi 
Her bir altın rengini satın alan altın mücevher alıcılarının oranı 

Y kuşağı (23 - 38 yaş) 

39+ yaş 
ABD 

Çin 

Hindistan 

Sarı altın Pembe altın Beyaz altın 

Soru: Satın aldığınız/teslim aldığınız altın takıların rengi neydi? Bütün uygun cevapları seçin. 
Temel: Son 12 ayda altın mücevher alıcıları/teslim alıcıları – Küresel Y kuşağı (1,441), Küresel 39+ (1,218), ABD Y Kuşağı (223), ABD 39+ (258), Çin 
Y kuşağı (589), Çin 39+ (258), Hindistan Y kuşağı (629), Hindistan 39+ (427) 
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Çin ve Hindistan'da yaş grubuna göre altına yönelik tutumlar 

Her beyana katılan moda ve yaşam tarzı tüketicilerinin oranı 

18-24 yaş 25-34 yaş 35-44 yaş 45-54 yaş 55-65 yaş 

Altın sahibi olmak ve 
takmak, kalabalığın 
arasından sıyrılmanıza 
yardımcı olur 

Çin 

Hindistan 

Altın, bana 
şans 
getiriyor Çin 

Hindistan 

Altın, başarı için 
bir ödüldür 

Çin 

Hindistan 

Soru: Altına yönelik temel tutumlar. 
Temel örneklem: Çin moda ve yaşam tarzı tüketicileri - 18-24 (353), 25-34 (589), 35-44 (579), 45-54 (403), 55-65 (97). 
Hindistan moda ve yaşam tarzı tüketicileri - 18-24 (354), 25-34 (512), 35-44 (459), 45-54 (420), 55-65 (309). 
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Çin’in genç moda 
tüketicilerinin altından 
mücevherle duygusal 
bağları daha zayıftır 

Genç Z kuşağı pazarında, 
mücevher endüstrisinin küresel 
ölçekte dikkate alması gereken 
algısal zorluklar vardır. Z kuşağı 
için, moda ve yaşam tarzı 
alışkanlıkları genel olarak daha az 
gelenekseldir ve daha çok 
deneysel satın almalara ve ayrıca 
etik bir bağlantısı olanlara 
odaklanır. Onların gözünde altın, 
çirkin veya gösterişli olarak 
algılanabilir; bırakılan miras 
altınlarına, ebeveynleri veya 
büyükanne ve büyükbabalarının 
olduğu kadar sadık değillerdir. 

En çarpıcı pazar, Z kuşağının 
altınla ilişkisinin özellikle zayıf 
göründüğü ve 18 ila 22 yaşları 
arasında altın mücevher 
alımlarında keskin bir düşüşün 
yaşandığı Çin’dir. Geleceğe 
baktığımızda da aynı şey geçerlidir: 
altın mücevher satın alma niyetleri, 
eski nesillere göre önemli ölçüde 
daha düşüktür. Çin’in genç 
tüketicileri teknolojik olarak daha 
gelişmiş bir toplumda 
büyümektedirler ve altından 
mücevhere karşı eski nesillerden 
daha az geleneksel bir tutuma 
sahiplerdir. 

Z kuşağının daha düşük olan 
harcanabilir geliri de elbette bir 
faktördür. Ancak bu fark, satın alma 
kalıplarının ötesine uzanıyor - 
Çin'in genç moda tüketicilerinin 
altından mücevherle daha zayıf bir 
duygusal bağları vardır. Altının 
onlara iyi şans getirebileceğine 
veya mutlu anıları geri getireceğine 
inanma olasılıkları daha düşüktür. 
Moda açısından engelleri de vardır: 
Altının, kalabalıklar arasından 
sıyrılmalarına yardımcı olduğuna 
ve altının, başarı için bir ödül olarak 
görülmesine ilişkin inançları daha 
düşüktür. 

Şu anda, Hindistan’daki Z 
kuşağının satın alma davranışı ve 
satın alma niyetleri, yaşlı 
tüketicilerden önemli ölçüde farklı 
değildir. Ancak genç mücevher 
alıcıları, büyüklerine göre altın 
mücevherle daha zayıf duygusal bir 
bağ sergiliyorlar ve bu duygusal 
bağları altından mücevherle 
güçlendirmek için herhangi bir 
hedefe yönelik çaba gösterilmezse, 
Hindistan'ın Çin'in liderliğini takip 
etmesi ve Z Kuşağı tüketicilerinin 
tutumlarının da daha az altın satın 
almaya dönüştüğünü görmesi de 
mümkündür. 
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Daha fazla teknoloji 
ve kişiye özel 
stratejilerin kullanımı 

Altın endüstrisinin bazı kısımları teknolojik 
değişimi benimsemiştir ancak önümüzde 
daha uzun bir yol vardır. Dijital etkileşim, 
rekabet avantajı elde etmenin de 
anahtarıdır; Potansiyel altın yatırımcıları 
satın alma kolaylığı istiyor ve altından 
mücevher tüketicileri, güvenliğin, 
güvenilirlik ve rahatlık eksikliğinin çevrimiçi 
satın almanın karşısındaki büyük engeller 
olabileceğini vurguladılar. 
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Sektör, teknolojiyi benimseme ve 
kullanma konusunda diğer 
sektörlerin çok gerisinde kalıyor. 
İnsanların araştırma yapmak ve 
alışveriş yapmak için elde taşınan 
cihazlara güvendiği zamanlarda 
sürekli çevrimiçi ve nakdin 
kullanılmadığı bir ortam beklediği 
bir çağda yaşıyoruz. Altın, 
basitleştirilmiş ve enerjik bir dijital 
çağda karmaşık ve analog olarak 
görülebilir. 

Tüm bunlar, bazı durumlarda, 
haksız bir etiket oluşturabilir. Ne de 
olsa teknoloji, çok sayıda insanın 
altın yatırım ürünlerini satın 
almasını ve altın ticareti yapmasını 
sağlamıştır. Ancak, sektörde 
çalışanlar pazarlarını teknoloji 
yoluyla büyütme konusunda 
olağanüstü bir fırsat 

yaratmış olabilirler. Özellikle de satın 
alma kolaylığı altın satın almayı 
düşünenler arasında en önemli 
öncelik olduğundan, perakende 
yatırımcıların yaklaşık %40'ı külçeler, 
altın paralar ve mücevher satın 
alırken satın alma kolaylığının temel 
bir gereklilik olduğunu belirtiyor. 

Birçok yatırım ürününe çevrimiçi 
olarak kolayca erişilebilmesine 
rağmen, tüketicilerin algısı altın satın 
alımında kişinin/telefonun dahil 
olmasının gerekliliği eğiliminde 
olduğu yönündedir. Küresel 
perakende yatırımcılar, altına dayalı 
ETF'lerin %25'ine kıyasla, altın 
paraların yalnızca %9'unu ve 
mücevherlerin %6'sını çevrimiçi satın 
alıyor. 

%40 

Bireysel yatırımcı, altın 
satın alırken satın alma 
kolaylığının temel bir 
gereklilik olduğunu 
belirtiyor 

Son dönemdeki altın yatırımları için satın alma yöntemi 
Son 12 ayda her bir satın alma yöntemini kullanan altın yatırımcılarının oranı 

Altına dayalı ETF’ler 

Kasadaki altın 

Altın külçeler 

Altın paralar 

Sarı altından mücevher 

Sadece çevrimiçi Çevrimiçi ve telefon/kişisel Sadece çevrimdışı 

Soru: Neye yatırım yaptınız? 
Temel: Küresel - son 12 ayda bir altın ürününe yatırım yapmıştır (3.712) 
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Ülkeye göre yatırım bilgileri için Roboadvisor kullanımı 
Roboadvisor kullanan tüm perakende yatırımcıların oranı 

Çin ABD Hindistan Almanya Rusya Kanada Hindistan 
Kentsel 

Hindistan 
Kırsal 

Soru: Roboadvisor’lardan yatırım bilgileri alıyor musunuz? 
Temel: Küresel perakende yatırımcılar ABD (2,029), Almanya (2,020), Çin (2,002), Hindistan Kentsel 
(1,280), 
Hindistan Kırsal (1,005), Rusya (2043), Kanada (2,012) 

Roboadvisor’lar - veya 
otomatikleştirilmiş algoritmik olarak 
yönlendirilen finansal planlama 
platformları - Asya pazarlarında 
önemli bir bileşendir. Çin'de, tüm 
bireysel yatırımcıların %45’i bu tür 
bir teknolojiyi, karar verme 
süreçlerinde bilgilendirilmek için 
kullanıyor ve ürün, kalite, fiyat ve 
değer verilerini saniyeler içinde 
analiz etmelerine yardımcı oluyor, 
Bu oran önümüzdeki aylarda ve 
yıllarda hızla artacak olup 
Hindistan’ın kentsel kısmında üçte 
birin biraz altındadır. Ancak 
ABD'deki yatırımcıların beşte biri bu 
teknolojiyi kullanmaktadır ve 
Almanya, Rusya ve Kanada’da oran 
onda bire düşmektedir. 

Moda ve yaşam tarzı ürünlerinin 
yalnızca dörtte biri çevrimiçi olarak 
satın alınmaktadır. Rakipleri 
arasında altın mücevher, küresel 
tüketiciler tarafından çevrimiçi olarak 
satın alınma olasılığı en düşük (% 
14) üründür - gümüşün (% 21), 
elmasın (% 17), platinin (% 25), 
saatlerin ve diğer mücevherlerin çok 
gerisindedir. Araştırmamız, alıcıların 
bir web sitesinin güvenilirliğini ve 
ürün iade etme  

yetisini dikkate alarak, ikna olmaları 
ve güvenli bir ortamda satın alma 
deneyimi yaşamaları durumunda, , 
çevrimiçi bir platformu kullanma 
olasılıklarının daha yüksek olacağını 
vurgulamaktadır. 

Teknoloji, işletmelerin daha 
kişiselleştirilmiş stratejilerle farklı 
kitleleri hedeflemelerine de yardımcı 
olabilir. Farklı coğrafyalardaki 
araştırmalarımız, tek tip olmayan 
ihtiyaç ve istekleri ortaya 
koymaktadır. İnsanlar altını farklı 
açılardan görmekteler - uzun 
vadede varlık koruyucusu, bir statü 
sembolü ve hatta kısa vadede bir 
spekülasyon olarak. Belirli 
coğrafyalardaki işletmeler, ürün 
yelpazelerini, yalnızca içgüdülere 
odaklamakla ve satın almaya bağlı 
kalmayıp, aynı zamanda algıları da 
değiştirmek için tasarlanmış 
mesajlar oluşturarak farklı ülke içi 
tutumlara göre düzenlemeye 
çalışmalıdırlar. Çin ve Hindistan, 
altın açısından oldukça popüler 
pazarlardır - ve pazar, bu ülkelerde 
genişlemeye devam edecektir - 
ancak incelediğimiz diğer ülkelerde 
büyüme için çok daha fazla büyüme 
payı gözükmektedir. 

Çin'deki bireysel yatırımcıların 

%45’i
karar verme süreçlerini 
bilgilendirmek için 
roboadvisor’ı kullanıyor 
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   urrently be displayed. 

Eğitim, farkındalık ve 
etiğin önemi: insanlar 
daha fazlasını bilmek 
istiyor. 

Tüketicilerin altına yönelik bilgi boşluklarını 
doldurmak için eğitime ihtiyaçları vardır. 
Spesifik yatırım ürünleri, maddi uygunluk ve 
fiyatları neyin yönlendirdiği konusundaki 
bilgiler paylaşılarak daha iyi yönlendirilebilir. 
Mücevherlere ilişkin geleneksel olarak tarz ve 
ilgi düzeyine odaklanan pazarlama 
kampanyaları da yeterince başarılı 
olmamıştır. Yanlış anlamaları düzeltmek ve 
bilgi boşluklarını doldurmak, pazarın 
büyümesini sağlayacaktır. 
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İnsanların, altının farkında olmadığı 
yargısı anlamlı değil. Aslında pek 
çok küresel kültürde altın, 
derinlemesine yer almaktadır. Ancak 
anket yaptığımız 18.000 kişinin 
yarısı, medyada altından 
bahsedildiğini hiç duymadıklarını 
söylemiştir ve küresel düzeyde 
bireysel yatırımcıların üçte ikisi altın 
satın almak için gerekli bilgiye sahip 
olmadıklarını söylemektedir. 
Özellikle, çoğu izleyici altının fiyatını 
neyin tetiklediğini anlamada 
başarısızdır ve bu durumda, altın 
maliyetinin bütçelerinin ötesinde 
olduğunu varsayar. 

Bu rakamlar özellikle kadın altın Niyet 
sahipleri arasında belirgindir ve 
bunların %70'i - yaşa bakılmaksızın - 
farkındalığa ve eğitime ilişkin engeller 
olduğunu göstermektedir. 

Eğitim, tüketicilerin altının 
karşılayabileceği çoklu ihtiyaçların 
farkına varmalarını sağlar. Daha fazla 
insan, külçeleri ve altın paraları 
genellikle bir sonraki nesle 
aktarılacak uzun vadede yatırımlar 
olarak görürken, ankete katılanların 
yarısından fazlası altına dayalı 
ETF'ler gibi ürünlerin beş yıldan daha 
kısa bir süre içinde satılabileceğini 
düşünüyor. 

18,000 

Kişinin yarısı, medyada altına 
ilişkin hiçbir bilgi duymadıklarını 
söyledi 

Altına yatırım yapmanın önündeki farkındalık ve eğitime dayalı engeller 

Daha önce hiç satın almamış küresel altın Niyet sahipleri - farkındalık ve eğitim engelini seçenlerin 
oranı 

Benim için uygun değil 

%66 

Farkındalık ve Eğitim 
engelleri 

Nasıl satın alacağımı tam 
olarak bilmiyorum 

Fiyatı neyin artırdığını 
anlamıyorum 

%70 
Kadın düşünen 

Altına yatırım yapan 
kimseyi tanımıyorum 

Soru: Altına yatırım yapmanın veya altın satın almanın önündeki engeller. Beş madde seçebilirsiniz. 
Temel örneklem: Hiç altın satın almamış olan yatırım düşünenleri - Küresel (4,612) 
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%70 

Altından mücevher alıcıları etik 
olarak üretilmiş parçaları satın 
almak istiyor 

 

Altından mücevher söz konusu 
olduğunda, farkındalık faktörleri 
farklıdır. Burada, hiç altın almamış 
insanların %42'si (ABD'de), aynı 
derecede iyi görünen daha ucuz 
mücevherler alabileceklerine 
inanıyor. Hindistan'ın kentsel 
bölgelerinde hiç altın satın almayan 
Niyet sahiplerinin üçte biri, satın 
almanın çok zor olduğunu 
düşünüyor, bu rakam kırsal 
alanlardakiler için %28'e düşüyor. 

Mücevher, bir tarz satın alma 
olarak görülmesi açısından önemli 
ölçüde etkilenir. Küresel olarak altın 
Niyet sahiplerinin dörtte üçü moda 
engellerinden ötürü satın almıyor. 
Özellikle altının çok gösterişli ve 
tarzlarına yakışmayan bir 
görünüme sahip olabileceğini 
düşünüyorlar. Mücevher almak 
isteyenler altın yerine elmas veya 
gümüşü tercih edebiliyorlar. 

Sektör, değişen zorluklarla karşı 
karşıyadır. Etik ve çevresel 
kaygılar, insanları bugün altın 
mücevher satın almaktan 
alıkoymuyor, ancak hiç altın 
mücevher satın almamış olan 
ancak  

bu fikre sıcak bakan insanların 
yalnızca %23'ü, satın alma 
önündeki bir engel olarak etik ve 
altının sosyal ve çevresel etkisiyle 
ilgili endişelerini dile getiriyor. 
Ancak ideal mücevher alımlarını 
anlatırken, altın mücevher 
alıcılarının %70'i ideal olarak etik 
olarak üretilmiş parçaları satın 
almak istiyor. Bu insanlar altın 
madenciliğinin çevreye minimum 
etkisi olduğunu, üretim 
şirketlerindeki çalışma koşullarının 
adil ve modern olduğunu, etik 
ilkelerin tüm arz zincirinin bir 
parçası olduğunu ve altın 
ürünlerinin olumlu bir sosyal etki 
yaratacak şekilde üretilip satıldığını 
bilmek istiyorlar. 

Bu etik kaygılar, önümüzdeki 
yıllarda daha da önemli hale 
gelecektir. Z kuşağı tüketicilerinin, 
çevre üzerinde minimum etki ile 
üretilen moda ve yaşam tarzı 
ürünlerini tercih etme olasılığı eski 
nesillere göre daha fazladır. Ve Z 
kuşağı yaşlandıkça ve 
zenginleştikçe, bu daha da anlamlı 
hale gelecektir. 
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Sonuç 

Altın, tüketicilerin zihnine iyi 
kazınmıştır: Küresel bazda bireysel 
yatırımcıların %46'sı altın yatırım 
ürünleri satın aldığını ve 
tüketicilerin %56'sı ise bir zamanlar 
has altın takılar satın aldığını 
bildirmiştir. 

Ve insanlar altının, varlıklarını 
korumadaki rolüne güveniyorlar. 
Perakende yatırımcıların üçte 
ikisinden fazlası altının enflasyona 
ve kur dalgalanmalarına karşı iyi 
bir koruma olduğuna inanıyor ve 
küresel moda ve yaşam tarzı 
alıcılarının %81’i altının o kadar 
değerli olduğuna inanıyor ki onu 
aile üyelerine miras olarak 
aktarmak istiyorlar. 

Yine de bu mesaj, insanlara, farklı 
şekillerde ambalajlanan ve farklı 
ihtiyaçları karşılayan farklı ürünler 
olduğunu açıklasa bile daha etkili 
bir şekilde anlatılabilir. 

Bu rapor, geçmişte hiç altın satın 
almamış, ancak gelecekte satın 
almaya açık olan bir hedef kitleye 
odaklanmaktadır. Güven, teknoloji, 
eğitim ve etik, karar verme 
sürecinde ikna edici faktörler olarak 
harmanlanabilir. 

Altının öyküsü güçlüdür ve 
güvenle, kararlılıkla, coşkuyla 
ve kesinlikle anlatılmalıdır. 
Sonuçta, altın giderek 
belirsizleşen günümüz 
dünyasında, mevcut ve 
potansiyel tüketicilerin duymak 
isteyeceği bir hikâyedir. 
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Yöntem

Altın piyasası hakkındaki 
bilgilerimizi derinleştirmek 
amacıyla, küresel altın perakende 
yatırım piyasasına ve altından 
mücevher tüketici piyasasına 
yönelik büyük ölçekli bir pazar 
araştırması programını yürütmesi 
için küresel araştırma kuruluşu 
olan Hall&Partners'ı görevlendirdik. 
Bu araştırma programı, 2016 
yılında yürüttüğümüz ankete 
dayanıyor. 

Çalışma, dünya çapında 
12.000 aktif perakende 
yatırımcının ve 6.000 moda ve 
yaşam tarzı tüketicisinin 
görüşlerini toplamıştır. 

Altın piyasasının karşı karşıya 
olduğu tüm tehditleri ve fırsatları 
anlayabilmek için, hem geçmişte 
altın satın almış olanlarla hem de 
hiç altın satın almamış olanlarla 
görüştük. 

Aşağıdaki pazarların her birinde 
2.000 erkek ve kadından (18 ila 65 
yaş arası) oluşan kantitatif bir 
anket yoluyla perakende yatırımına 
ilişkin fikir topladık: Çin, Hindistan, 
Almanya, ABD, Kanada ve Rusya. 
Anket, yaptığımız 1000 yüz yüze 
görüşme ile Hindistan'ın  

kırsal kesimleri dışında tüm 
pazarlarda çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi. Bunlar aktif 
perakende yatırımcılardı - yalnızca 
bir tasarruf hesabına para 
ekleyenler ve yalnızca tanımlanmış 
bir özü olmayan yatırım ürünleri 
listesine yatırım yapanlar hariç son 
12 ayda en az bir yatırım yapmış 
kişiler olarak sınıflandırılmışlardır. 

Kuyumculuk anketinin kapsamı 
biraz farklıydı - en büyük üç altın 
mücevher pazarında 2.000 kadını 
(18-65 yaş arası) kapsıyordu: 
Hindistan, Çin ve ABD. Benzer 
şekilde, araştırma Hindistan 
kırsalındaki yapılan 1000 yüz yüze 
görüşme dışında çevrimiçiydi. 
Ankete katılanlar, mücevher satın 
almayı düşünen ve son 12 ay 
içinde moda ve yaşam tarzı 
ürünlerinden oluşan tanımlı bir 
listeden en az bir öğeyi satın alan, 
hediye eden veya alan kadınlar 
olarak sınıflandırılan “mücevher 
düşünenler” idi. 

Her iki alan çalışması anketi, 2019 
yılının 2. ve 3. çeyreğinde 
gerçekleştirildi. 
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