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Altın Piyasası Yorumu 
Faiz oranları, hâkimiyetine devam ediyor 
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Son zamanlarda ABD faiz oranlarında keskin bir artış ve doların 
değer kazanması, altını geride bıraktı. Ancak ekonomik 
faaliyetlerdeki toparlanma ve daha düşük altın fiyatı, tüketiciler ve 
aynı şekilde stratejik yatırımcılar için fırsat yarattı. İleriye dönük 
olarak, yükselen para arzı ve daha fazla enflasyonist baskı ile birlikte, 
uzlaştırıcı küresel para politikalarının arkasındaki faiz oran 
ayarlamalarının altın yatırım talebini destekleyebileceğine 
inanıyoruz. 

 

Faiz oranları yükseldikçe altın zorlandı 
Altın fiyatlarının 
düşüklüğü Mart ayında da 
devam etti Yılın ilk iki ayında görülen düşük fiyatların ardından altın fiyatı, Mart ayında düşüşünü sürdürdü. 

Altın, ayı %3 daha düşük bir fiyata 1.691,1 USD/oz olarak tamamladı1. Son birkaç günde bu 
seviyenin altına düşmeden önce, ayın çoğunda 1.700 USD/oz seviyesinin üzerinde kaldı. Mart 
ayı sonunda altın, 2016'nın 4. çeyreğinden bu yana en zayıf üç aylık performansı olan 
yılbaşından günümüze %10’un üzerinde ve Ağustos 2020'nin başlarında elde edilen 2.067 
USD/oz rekorunun %18'inin altındaydı.2 Altının performansı da büyük para birimleri karşısında 
benzer şekilde zayıftı (Tablo 1; sayfa 9). 

Ama altının belirsizlik 
durumu düşük kaldı... 

Altının bir aylık belirsizlik durumu- fiyattaki düşüşe rağmen gelecekteki fiyat belirsizlik durumuna 
ilişkin piyasa beklentilerini yansıtarak, tarihsel gerçekleşen ortalaması %16 ve 2020'de görülen 
ortalama seviyelerin çok altında kalarak, ayı %14'e yakın kapattı Bu, belirsizlik durumu aşağı 
yönlü fiyat hareketleri sırasında yükseliş trendine giren ve altının etkili bir risk yönetim aracı 
olarak rolünü vurgulayan, çoğu riskli varlığın aksi yönünde. 

1  31 Mart 2021 itibariyle LBMA Altın Fiyatına göre. 
2 a.g.e. 
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Grafik 1: 1. çeyrek boyunca yükselen faiz oranlarının altın üzerindeki 
ağır etkisi 
Altın fiyatı faktörlerinin dönemsel altın getirilerine katkıları* 
Aylık Getiri (%) 

Oca-21 Şub-21 Mar-21 

 

Ekonomik Genişleme 
 

Risk ve Belirsizlik 
 

Fırsat Maliyeti (Faiz 
oranları) 
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*31 Mart 2021'e kadar Not: Bu, aylık altın fiyatı getirilerinin dört ana tematik faktör kategorisini içeren çok değişkenli bir 
modeldir: ekonomik büyüme, piyasa riski, fırsat maliyeti ve ivme, altın talebinin arkasındaki güdüleri yakalayan temalar ve en 
önemlisi, yatırım talebi; kısa vadede altın fiyatı getirilerinin marjinal itici gücü olarak kabul edilir. Geriye kalan, hâlihazırdaki 
model tarafından yakalanmayan diğer faktörleri içerir. Burada gösterilen grafik, üç yıllık daha kısa bir tahmin süresini kapsayan 
analize dayanmaktadır. 
Goldhub ‘da, bkz. kısa vadeli altın fiyat faktörleri 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

... altın tutmanın fırsat 
maliyetini arttırıyor 

Kısa vadeli altın getiri modelimize dayanan analiz, altının Mart ayında ve 1. çeyrek boyunca 
düşüşünün birinci sıradaki faktörünün, altın tutmanın fırsat maliyetini etkileyen daha yüksek faiz 
oranları olduğunu göstermektedir (Grafik I).3 Daha yüksek enflasyon beklentileri oluşmaya devam 
ederken, devam eden tahvil satışı, ülkelerin iç borcu üzerindeki nominal ve reel getirilere ay 
boyunca daha yüksek bir itiş gücü gösterdi ve 10 yıllık Hazine bonosu getirisi, otuz yıl içindeki en 
keskin artışı gördü4 Bu nedenle yükselen başa baş faiz oranlarının olumlu etkisi, Mart ve 
yılbaşından günümüze kadarki nominal faiz oranlarının yükselmesiyle gölgede kaldı. Yapılan ileri 
analizler, altının son bir yılda enflasyonun yanı sıra faiz oranlarına karşı olan duyarlılığının da 
arttığını göstermiştir (Grafik 2). 

Grafik 2: Altının faiz oranlarına karşı duyarlılığı son bir yılda arttı 
2 yıllık altın betalarının izlenmesi* 

Para birimi beta Oran/başa baş 
beta 

DM FX (Ihs) Nominal ABD 10y Getiri ABD 10y Başa baş Enflasyon 

•Aralık 2002 - Mart 2021. Not: DM FX: Avro, yen, renminbi, Avustralya dolarından oluşur. 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

3  Bu analizin amacı doğrultusunda, mevcut piyasa dinamiklerini daha iyi yansıtmak için son 3 yıldaki verileri kullanarak tüm katsayıları tahmin ettik. 
4 on.ft.com/3u8aqA7 
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Altına yönelik yatırımcı duyguları, net uzun pozisyonun (Grafik 11) 2019 ortasından bu yana en düşük 
seviyesine düşmesi ve Asya'dan gelen sürekli girişlere rağmen ay boyunca 107,5 ton (t) altın 
ETF'lerinden net çıkışlarla geniş bir şekilde ayı görünümünde kalmıştır (Grafik 12). Merkez bankası 
talebi, Şubat ayında net DurChases'in ardından Ocak ayında net satışlarla da karışık kalmıştır. 

Perakende altın talebi 
2021'de arttı 

Tüketici geri dönüşünün bölgesel işaretleri 

Hindistan: Perakende talebi, Ocak ayında artmaya başladı ve altın ithalat vergisindeki düşüş ve 
Rupi’nin değer kazanması nedeniyle Şubat ayında ivme kazandı; 
Şubat ayında yerel altın fiyatındaki %5,6'lık düşüş ve daha olumlu ekonomik hassasiyet sonrasında, 
hem mücevher hem de yatırım talebi yeniden canlandı. Birçok tüketici, düğün mücevheratı satın almak 
için daha düşük altın fiyatlarından yararlandı ve daha düşük altın fiyatı perakende yatırımcılar için de 
hoş bir pazara giriş noktası oldu. Hem küçük altın külçeleri (50g ve 100g külçeler) hem de altın paralar 
için perakende talebi ay boyunca güç kazandı. Pozitif ivme, fiyatın daha da düşmesiyle Mart ayının ilk 
yarısına kadar devam etti. Ancak bazı eyaletlerde COVID-19 vakalarındaki ani yükseliş ve altın 
fiyatlarının artmaya başlamasıyla birlikte ay sonuna doğru talep marjinal olarak yavaşlamıştır. 
 

Grafik 3: Güçlü perakende talebi, Mart ayında yerel piyasa primini 51 ayın zirvesine taşıdı 
NCDEX altın fiyatı ve LBMA Altın fiyatı arasındaki fark 

USD/oz 

Kaynak: NCDEX, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 
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Çin altın talebi CNY sırasında 
güçlüydü 

Çin: Ocak ve Şubat aylarında. Çin Yeni Yılı (CNY) tatili sırasında altın ürünlerini stoklama geleneği 
yerel altın tüketimini arttırdı.5 Ticaret Bakanlığı'ndan elde edilen veriler, değer açısından, tatil 
sırasında tüm mücevherat kategorilerinin satışında yıldan yıla %161'lik bir artışı gösterdi.6 
Konuştuğumuz çoğu altın perakendecisi, yerel altın fiyatındaki düşüş, CNY tatili ve “kıpırdama” 
girişiminin satışları destekleyen ana faktörler olduğunu belirtti.7 
Çin altın ETF'leri de yerel yatırımcıların dikkatini çekti. Mart ayı sonunda, Çin altın ETF varlıkları, 
yılbaşından günümüze 5t üzerinde büyüyerek 72,4t ile yeni bir rekora ulaştı. Aylık ortalama 
Şangay-Londra altın fiyat marjı, art arda 11 ay boyunca ekside kaldıktan sonra Ocak ayında artıya 
döndü ve Mart ayında yaklaşık 11 USD’ye yükseldi. 
Çin'in bu yıla kadarki altın tüketimindeki iyileşme, marjın yükselmesine yol açtı. 

5  Çin Yeni Yılı tatili, 2021'de 11 Şubat ile 18 Şubat arasına denk geldi. 
6 www.chinadaily.com.cn/a/202102/19/WS602efaeba31024ad0baa983b.html 
7 www.chinadailyhk.com/article/157781 
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Diğer piyasalar: Kuzey Amerika altın ETF'leri Mart ve 1. çeyrekte yoğun çıkışlar görürken bazı 
düşük maliyetli ETF'ler pozitif trendini sürdürdü.8 Buna ek olarak, ABD Darphanesi 1. çeyrek 
sırasında güçlü satın alma seviyeleri bildirdi (Grafik 4, sayfa 4). Amerikan Kartalı altın paralarının 
bildirilen satışları, Mart ayında 55.500 oz (1,7t; 95 milyon USD) olarak gerçekleşmiş ve 
yılbaşından günümüze satış toplamı 401.500 oz (12,5 ton; 720 milyon USD) olmuştur. 9 Bu, 1999 
(694.000 oz) ve 1987'den (420.500 oz) sonra rekor seviyedeki altın satışları için üçüncü en güçlü 
1. çeyrektir. Perakende düzeyinde altın yatırımına olan önemli ilginin daha fazla kanıtı, önemli 
ölçüde daha yüksek satın alma seviyeleri bildiren Perth Darphanesinden geldi. Şubat ayında 
piyasaya çıkan altın ürünlerinin satışları yıldan yıla %441 artışla aylık 124.104 oz seviyesine 
ulaştı. Bu artış, ABD'li tüketicilerden gelen perakende talebinin daha yüksek seviyelerde olmasına 
bağlanmıştır.10 Almanya'da, yerel piyasa katılımcılarından elde edilen duyumlar, altın ETF 
alanında görülen büyük çıkışlara rağmen tüketici talebinin 1. çeyrekte benzer şekilde güçlü 
olduğunu göstermektedir. 

Grafik 4: ABD altın Eagle altın para satışları 1. çeyrekte çok 
güçlüydü 
Amerikan Kartalı altın sikke satışları* 

*Mart 2021 sonuna kadar Not: Kırmızı çubuklar her yıl 1. çeyrekteki 
satışları gösterir. 
Kaynak: ABD Darphanesi, Dünya Altın Konseyi 

Altın, enflasyonla ilgili 
endişelerle destekleniyor 
olabilir... 

İleri bakarsak; yükselen enflasyon faiz oranlarını dengeleyebilir 
Yatırımcıların artan enflasyon beklentilerine odaklanmaya devam edeceğine inanıyoruz. Ancak 
altının faiz oranlarına karşı artan duyarlılığı kısa vadede performansına karşı önemli bir ters rüzgâr 
yaratabilecekken, merkez bankaları enflasyonu kontrol altında tutmak için para politikası araçlarını 
kullanmaya devam ettikçe faiz oranlarındaki son keskin artışın seviyeleyebileceğine inanıyoruz. 
Avustralya Rezerv Bankası ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) da dahil olmak üzere bazı merkez 
bankaları, yerel getiriler arttığında tahvil alımlarını arttırırken, hem Federal Rezerv hem de İngiltere 
Bankası mevcut varlık satın alma planlarının ve hedeflenen faiz oranlarının aynı seviyede kalacağı 
sinyalini vermişlerdir. Bununla birlikte, çeyrek boyunca artan getiriye yoğun bir şekilde 
odaklanılmasına rağmen genel getiri seviyesi, yapısal olarak düşük kalmaktadır. Sonuç olarak 
yatırımcılar, portföylerindeki varlıklarının pay ayırımlarını geleneksel olan yüksek kaliteli, düşük 
getirili tahvillerden daha yüksek potansiyel getiri sunan ancak aynı zamanda daha yüksek 
belirsizliğe sahip varlıklara kaydırmaya devam etmektedir. 

8 Düşük maliyetli ABD tabanlı altın destekli ETF'ler, ABD'de işlem gören, fiziksel altınla desteklenen ve yıllık 20 baz puan veya daha düşük işletim ücretlerine sahip açık 
uçlu fonlar olarak tanımlanır. Şu anda, bunlar Aberdeen Physical Swiss Gold Shares, SPDR® Gold MiniShares, Graniteshares Gold Trust ve Goldman Sachs Physical 
Gold ETF'yi içerir. 

9 Ons cinsinden satış hacmi rakamları, ABD Darphanesinden elde edilmiştir. ABD doları değerleri, 31 Mart 2021 itibariyle aylık (Mart) ve üç aylık (1. çeyrek, '21) 
LBMA Altın Fiyat ortalamaları kullanılarak hesaplanmaktadır. 

10 www.perthmintbullion.com/blog/blog/21 -03-03/Buying_frenzy_fuels_record_sales_of_physical_gold.aspx 
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Grafik 5: Altın fiyatları genellikle negatif getirili borçlardaki genel artış ile 
desteklenmiştir 
Küresel negatif getirili borca karşı altın fiyatları* 

Küresel negatif getirili borç Altın (rhs) 

*31 Mart 2021 Çarşamba itibariyle Not: Eylül 2015'ten bu yana aylık rakamlar. Bloomberg Barclays Küresel Toplamı 
Negatif Getirili Borç Piyasası Düzeyine dayalı negatif getirili borç numaraları. Altın: LBMA Altın Fiyatı PM (USD/oz) 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

Buna ek olarak, piyasalar parasal ve mali stratejilerin nasıl işlediğini değerlendirmeye devam 
ettikçe, yatırımcılar kısa ve orta vadede altın yatırım talebinin bir diğer önemli faktörü olan yüksek 
risk seviyeleriyle karşı karşıya kalabilirler. Yüksek getirileri kontrol etmek için dünya çapındaki 
merkez bankaları tarafından benimsenen farklı yaklaşımların da risk artışına katkıda bulunması 
muhtemeldir. Örneğin, ABD ile Avrupa arasındaki getiri farkının artışı, ECB'ye ve sonrasında 
zaten duraklamada olan ekonomik iyileşmeye daha fazla baskı uygulayabilir. 
Ayrıca, yükselen enflasyonist baskılarının kısa ve orta vadede altın için destekleyici olmasını 
bekliyoruz. Son teşvik tedbirleri, sermaye piyasalarını likiditeye boğarak finansal varlık 
değerlemelerini her zamankinden daha yüksek seviyelere taşımıştır. Yansıtma hesabı işlemleri 
olarak adlandırılan işlem, değer stoklarının büyüme stoklarından daha iyi performans göstermesi 
ve bazı risk varlıklarında daha yüksek belirsizlik durumu ve olası geri çekilme potansiyeline yol 
açması sebebi ile hisse senetlerinin düzensiz performansına yol açacaktır. Tarihsel olarak altın, 
kredi ve para arzının arttığı reflasyoner dönemlerin ilk aşamasında emtiaya kıyasla düşük 
performans göstermiştir ancak genellikle daha uzun vadede emtiayı yakalama ve daha iyi 
performans gösterme eğilimdedir. Yatırımcılar, bu risklere karşı korunmaya çalıştıkça, altın 
yatırımı portföy riskinden korunma rolünde daha fazla destek bulabilir. 
Perakende talebi de bir artış sağlayabilir. Hindistan ve Çin gibi kilit piyasalar, tüketici talebinde 
son zamanlarda iyileşme belirtileri göstermiştir (aşağıdaki bölgesel odağa bakınız). Nisan ayı 
sonunda yayınlanacak olan Gold Demand Trends Q1 2021 (Altın Talep Trendleri 1. Çeyrek 2021) 
raporumuzda bunun daha net bir görünümünü vereceğiz. 

... ve tüketici talebi 
seviyelerini arttırmak 
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Kilit piyasa trendleri ve sorular 
Geçtiğimiz ay boyunca yatırımcılardan aldığımız dikkat çekici sorularla ilgili düşüncelerimiz 
şunlardır: 
Altın enflasyona cevap verecek mi? 
Altın, birçok kişi tarafından enflasyona karşı etkili bir korunma aracı olarak kabul edilir ancak 
bazıları için yılbaşından günümüze kadarki performansı, esas gücünü yansıtmamaktadır. Son 
analizimiz, altının mevcut performansının önceki reflasyoner dönemlerin başlangıcı ile tutarlı 
olduğunu göstermektedir. Ekonomik iyileşme güçlendikçe, fiyatların yükselme olasılığı yüksek 
olsa da bazıları, enflasyonun kısa ömürlü olacağına inanıyor. Ancak enflasyonist baskılar 
artmaya devam ederse, yatırımcılar varlıklarının korumasını sağlayabilecek çeşitlendiriciler 
ararken, altının buna yanıt vereceğini görebiliriz. Büyüme arttıkça, ortaya çıkan herhangi bir fiyat 
artışı, mücevherat gibi döngüsel sektörlerde daha yüksek tüketici talebi seviyelerini de 
destekleyecektir. 

Bu konuda daha fazla bilgiyi bu ay yayınlanacak enflasyon raporumuzda bulabilirsiniz. 

Grafik 6: Altın, tarihsel olarak yüksek enflasyon dönemlerinde yükselir ve geniş tabanlı 
emtiadan daha iyi performans gösterir 
Yıllık enflasyonun bir fonksiyonu olarak ABD doları cinsinden altın ve emtia nominal getirileri* 

Ort. yıllık getiri 

Düşük enflasyon (<%3) Yüksek enflasyon (>%3) 

Emtialar Altın 

*31 Aralık 2020 itibariyle 'Altın' için ABD dolarındaki yıldan yıla değişikliklerine dayanarak: LBMA Altın Fiyatı, 
'emtialar': Bloomberg Emtia Endeksi ve 'enflasyon': Ocak 1971'den beri ABD TÜFE. 
Kaynak: Bloomberg, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 

Altın, etkili bir korunma aracı olamayacak kadar belirsiz mi? 
Altının faiz oranlarına duyarlılığı son zamanlardaki aşağı yönlü hareketine önemli ölçüde katkıda 
bulunmuş olmasına rağmen en az belirsiz ana akım varlıklardan biri olmaya devam ediyor. 
Son 20 yılda altının %16'lık belirsizlik durumu, ABD hisse senetlerinin ve bazı alternatif varlıkların 
çok altında yer almaktadır (Grafik 7, sayfa 7). Çeyrek boyunca, kısa vadeli zımni belirsizlik 
durumu %15 ile %19 arasında sabit kalırken, belirsizlik durumunun %13 ile uzun vadeli 
ortalamanın biraz altında olduğu fark edilmiştir. 
Altının belirsizlik durumu, diğer varlıklarla düşük korelasyonu nedeniyle bir portföyün parçası 
olduğunda, daha az önem taşımaktadır. Bu da genel portföy belirsizlik durumuna daha düşük bir 
etki yaratır. 
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Grafik 7: Altın, birçok hisse senedi endeksi, alternatif ürünler ve emtiadan daha az 
belirsizlik durumu göstermektedir. 
2000 yılından bu yana birkaç büyük varlığın günlük ortalama belirsizlik durumu* 

Emtia 
EAFE hisse senetleri 

Altın 
EM hisse senetleri 

ABD hisse senetleri 
Tarım 

Özel hisse senetleri 
Bakır 

GYO'lar 
Platin 

Riskten korunma fonları 
Gümüş 

Ham petrol 

Hisse senetleri Emtialar Alternatifler 
Yıllık belirsizlik durumu 

*Yıllık belirsizlik durumu, 31 Aralık 2000 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında ABD doları cinsinden günlük getirilere dayalı olarak 
hesaplanır. S&P 500 Endeksi, MSCI Günlük TR Brüt EM USD, MSCI AC Dünya Günlük TR Brüt USD, LBMA Altın Fiyat PM 
USD, Bloomberg Emtia Endeksi Toplam Getirisi, LBMA Gümüş Fiyat - Fiyat/USD, Bloomberg WTI Ham Petrol Alt Endeksi 
Toplam Getiri, Bloomberg Barclays Küresel-Toplamı Toplam Getiri Endeksi Değeri Korunmasız USD, S&P GSCI Bakır Resmî 
Kapanış Endeksi TR, S&P GSCI Platin Endeksi TR, FTSE Bursa Malezya KLCI Endeksi - Kuala Lumpur Bileşik Endeksi, Kore 
Borsası KOSPI Endeksi, Straits Times Endeksi STI için toplam getiri endekslerinin ABD Doları cinsinden hesaplamaları. 
Goldhub. com ‘da bk. Altın belirsizlik durumu 
Kaynak: Bloomberg, COMEX, Dünya Altın Konseyi 

Altına yapılan yatırım, kripto paralar tarafından müdahaleye uğruyor mu? 
Son aylarda başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların performansı bazıları tarafından altına 
meydan okuma olarak resmedilmiştir. Bitcoin'in yılbaşından günümüze kadarki %106'lık getirisi, 
birçok piyasa katılımcısının ilgisini çekmiş olsa da, yıllık %95'lik belirsizlik durumu altın şöyle 
dursun, büyük hisse senedi endekslerinin belirsizlik seviyelerinin bile kat kat üzerinde kalmaktadır. 
Altın ve kripto paraların temelde farklı sunumlar olduğunu ve altının sadece yüksek oktanlı bir taktik 
yatırımı olarak değil, portföylerde önemli bir stratejik rol oynayabileceğini savunuyoruz. Aslında, 
kripto paralarda pozisyonları olan yatırımcılar, altını, portföylerindeki ilave riskten korumak için bir 
araç olarak kullanarak fayda sağlayabilir. 

Grafik 8: Bitcoin'in yıllık belirsizlik durumu hâlâ hisse senetleri ve tahvillerden kat kat daha 
yüksektir 
Yıllık ortalama günlük belirsizlik durumu* 

Ort. günlük belirsizlik durumu 

Altın Bitcoin Nasdaq S&P 500 

*31 Mart 2021 Çarşamba itibariyle LBMA Altın Fiyatı PM, Bloomberg'in XBT BGN, S&P 500 Endeksi ve NASDAQ Bileşik 
Endeksi için günlük getirilerin standart sapması kullanılarak hesaplanan ve 260 ile çarpılan yıllık belirsizlik durumu. 
Kaynak: Bloomberg, DataStream, Dünya Altın Konseyi 
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Altın piyasası gözlemi 

Tablo 1: Majör para birimlerinde altın getirisi* 
 

USD EUR JPY GBP CAD CHF INR RMB TRY RUB ZAR AUD 
 

(oz) (oz) (g) (oz) (oz) (oz) (10g) (g) (oz) (g) (g) (oz) 
Ocak %-1,3 %-0,6 %0,1 %-1,7 %-1,0 %-0,6 %-1,4 %-2,5 %-3,0 %0,7 %1,2 %-0,7 
Şubat %-6,5 %-6,4 %-4,8 %-8,2 %-7,3 %-4,8 %-5,8 %-6,5 %-5,0 %-7,6 %-5,9 %-7,3 
Mart %-3,0 %0,2 %0,6 %-1,7 %-3,7 %0,9 %-3,5 %-1,5 %8,3 %-1,7 %-5,4 %-1,4 
Yılbaşından 
Bugüne Kadar %-10,4 %-6,7 %-4,1 %-11,2 %-11,6 %-4,6 %-10,4 %-10,2 %-0,2 %-8,5 %-9,9 %-9,2 
*31 Mart 2021 Çarşamba itibariyle LBMA Altın Fiyatına göre: ABD doları (USD), Euro (EUR), Japon yeni (JPY), pound sterlin (GBP), Kanada doları (CAD), İsviçre frangı 
(CHF), Hint rupisi (INR), Çin yuanı (RMB), Türk lirası (TRY), Rus rublesi (RUB), Güney Afrika randı (ZAR) ve Avustralya doları (AUD). 
Kaynak: Bloomberg, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 

Grafik 9: Yılbaşından bugüne performans* Grafik 10: Altın Fiyatı ve hareketli ortalamalar* 

Petrol (USD/bbl) 
Emtialar (GSCI) 

GYO'lar 
Avrupa hisse senetleri 

ABD hisse senetleri 
Ticari ağırlıklı ABD Doları 

EM hisse senetleri 
ABD TIPS 

Avro hazine senetleri 
ABD hazine senetleri 

ABD kredisi 
EUR/USD 
JPYAJSD 

Altın (USD/oz) 

LBMA Altın Fiyatı PM 50d MA 200d MA 

*31 Mart 2021'e kadar Not: ‘EM hisse senetleri’ için getiri hesaplamaları: MSCI 
Yükselen Piyasalar Toplam Getiri Brüt; 'Altın (USD/oz)’: LBMA Altın Fiyatı; 'ABD 
hazine senetleri': Bloomberg Barclays ABD Hazine Toplam Getirisi Korunmasız 
USD; Emtialar (GSCI)': S&P GSCI Toplam Getiri; 'Avrupa hisse senetleri': MSCI 
Günlük Brüt TR Avrupa; 'ABD hisse senetleri': MSCI Günlük Toplam Getiri Brüt 
ABD; 'ABD kredisi': Bloomberg Barclays ABD Kredi Toplam Getiri Değeri 
Korunmasız; 'ABD TIPS': Bloomberg Barclays ABD Hazine Enflasyon Notları 
Toplam Getiri Endeksi Değeri Korunmasız; 'Euro hazine senetleri': Bloomberg 
Barclays EuroAgg Hazine Toplam Getiri Endeksi Değeri Riskten Korunmasız; 
'Petrol(USD/bbl)': ABD Ham Petrol WTI Cushing OK Spot; 'GYO'lar: Dow Jones 
US Select GYO Toplam Getiri. 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

*31 Mart 2021'e kadar 
Kaynak: Bloomberg, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 

Yatırım Yorumları I Faiz oranlarının hâkimiyeti devam ediyor 



Yatırım Yorumları I Faiz oranlarının hâkimiyeti devam ediyor 

DÜNYA 
ALTIN 
KONSEYİ 

Grafik 11: COMEX net uzun pozisyon* Grafik 12: Bölgeye göre altın ETF akışı* 

Ton 

Diğer net uzun (Ihs) 

Para yöneticisi net uzun (Ihs) 

LBMA Altın Fiyatı (USD/oz; rhs) 

Kas 20 Kas 19 Kas 18 Kas 17 Kas 16 Kas 15 

*23 Mart 2021'e kadar Not: Yatırımcı Taahhüdü (COT) raporu, spekülatif 
yatırımcıların ABD vadeli işlem piyasalarındaki pozisyonu hakkında bilgi sağlar. 
Kısa pozisyon, ayı duyarlılığını yansıtırken uzun pozisyon, altın vadeli 
piyasalarındaki boğa duyarlılığını yansıtır. 
Goldhub'da, bkz. COMEX net uzun pozisyon 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

*Mart 2021 sonuna kadar 
Goldhub'da, bkz. küresel altın destekli ETF varlıkları ve akışları 
Kaynak: Bloomberg, Şirket Dosyaları, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın 
Konseyi 

Ton 

Oca 20 Nis 20 Tem 20 Eki 20 Oca 21 

Diğer 
Asya 
Avrupa 
Kuzey Amerika 
LBMA Altın Fiyatı PM (USD/oz, EoM, rhs) 
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Portföyde çeşitlendirme, herhangi bir yatırım getirisini garanti etmez ve zarar 
riskini ortadan kaldırmaz. Altına yatırım yaparak elde edilebilecek çeşitli sonuçların 
performansı, doğası gereği varsayımsaldır, gerçek yatırım sonuçlarını 
yansıtmayabilir ve gelecekteki sonuçların garantisi değildir. WGC, herhangi bir 
varsayımsal portföyde kullanılan i bir hesaplama ve modeli veya bu tür bir 
kullanımdan kaynaklanan herhangi bir sonucu garanti etmez. Yatırımcılar, 
herhangi bir Hizmet veya yatırımla ilgili bir karar vermeden önce kendi durumlarını 
uygun yatırım uzmanlarıyla görüşmelidir. 
Bu bilgiler, mevcut beklentilere dayanan ve değişikliğe tabi olan “inanılır”, 
“beklenir”, “olabilir” veya “önermektedir” kelimeleri gibi ileriye dönük ifadeler 
içerebilir. İleriye dönük ifadeler, çeşitli riskler ve belirsizlikler içerir. İleriye dönük 
ifadelerin kesin olarak sağlanacağına ilişkin hiçbir garanti verilemez. WGC, ileriye 
dönük ifadelerin güncellenmesinden sorumlu değildir 
Qaurum, Altın Değerleme Mevzuatı Çerçevesi ve diğer bilgilerin kullanımı yoluyla 
elde edilebilecek çeşitli yatırım sonuçlarının ortaya çıkan performansının 
varsayımsal olduğunu, gerçek yatırım sonuçlarını yansıtmayabileceğini ve 
gelecekteki sonuçların garantisi olmadığını göz önünde bulundurun. WGC ve 
Oxford Economics, herhangi bir projeksiyon, tahmin veya hesaplama dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere, yatırım aracının işlevselliğine ilişkin herhangi bir 
garanti veya güvence vermez. 
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