
 

 
Altından mücevher 

 
Toplam külçe ve altın para talebi 

 
Teknoloji 

 
Merkez bankaları ve diğer kuruluşlar 

 
ETF’ler ve benzer ürünler 

 
Tüketici talebi 

29 Nisan 2021 | www.gold.org DÜNYA 
ALTIN 
KONSEYİ 

Altın Talebi Trendleri 

2021 İlk Çeyreği 

Öne çıkan haberler 

Küresel altın Borsa Yatırım 
Fonları(ETF) hisseleri, 177.9 ton (t) 
düştü ($9.5 milyar dolar). 
ABD’nin faizleri keskin bir şekilde 
yükseltmesinden ve ABD dolarının 
güçlenmesinden ötürü Batı piyasaları, 
çıkışlara yol açtı. 

1.Çeyrek, altında 815,7 ton talep gördü 
Tüketici talebinin güçlenmesi, küresel 
ekonomiler toparlanmaya devam 
ederken ETF çıkışlarının etkisini de 
hafifletti. 

ABD doları olarak altın fiyatı, 1. 
Çeyrekte %10 düştü. Yakın 
zamandaki düşüş trendi kısmen ETF 
çıkışları ve vadeli işlemler piyasasında 
net uzun vadeli varlıkların azalmasıyla 
tetiklendi. Ancak güçlü tüketici talebi, 
destek sağlanmasına yardımcı oldu. 

1.Çeyrekteki altın talebi (OTC-Borsa dışı hariç), hemen hemen 2020’nin 4.çeyreği ile aynı 
düzeyde 815,7t’ydi ancak 2020’nin 1.çeyreğine kıyasla %23 azaldı. 
İlk çeyrekte ortalama altın fiyatı bir önceki çeyreğe göre %13 artarken, birbirini izleyen 
çeyreklerde %4 oranında geriledi.1 Geçen yıl görülen yüksek rakamlara göre daha düşük 
fiyatlarla satın alma fırsatı tüketici talebini artırdı; özellikle birçok piyasa kısıtlamalardan 
çıkmayı başardı ve ekonomik iyileşme, piyasa duyarlılığını arttırdı. 
477.4t’lik kuyumculuk talebi, 2020’nin çok zayıf olan 1.çeyreğinden %52 daha fazlaydı. 
Kuyumculuk harcamalarının değeri - 27,5 milyar ABD Doları - 2013'ün birinci çeyreğinden bu 
yana ilk çeyrekte görülen en yüksek değerdi. 
339,5 tonluk (yıldan yıla + %36) külçe ve altın para yatırımı, indirim kovalama ve 
enflasyonist baskı oluşturma beklentileriyle desteklendi. 
Tüketici talebindeki büyüme, yüksek faiz oranları ve aşağı yönlü fiyat trendinin yatırımcı 
duyarlılığını baskılamasından ötürü birinci çeyrekte 177,9 değer kaybeden altına dayalı 
ETF’lerden (altın ETF'ler) güçlü çıkışlarla dengelendi. 
Birinci çeyrekte, merkez bankaları tarafından sağlıklı net alım seviyeleri devam etti: küresel 
resmi altın rezervleri, yıldan yıla %23 daha az ancak birbirini izleyen çeyreklerde “%20 daha 
fazla olacak şekilde 95,5 ton arttı. 
Teknolojide kullanılan altın, tüketici güveninin toparlanmaya devam etmesiyle birinci çeyrekte 
%11 büyüdü. 81,2 tonluk talep, beş yıllık çeyrek ortalaması olan 80,9 tonun üzerindeydi. 

Altın külçelerine ve altın paralara olan 
talep, art arda üçüncü çeyrekte de 
büyüme kaydetti. Bu ürünlere yapılan 
yatırım, 2016 yılının dördüncü 
çeyreğinden bu yana gerçekleşen en 
yüksek değer olarak 339.5t'ye ulaştı. 

Altından mücevher talebi, dışarı 
çıkma kısıtlamalarının darbe vurduğu 
2020 yılının birinci çeyreğinden 
itibaren güçlü bir toparlanma yaşadı. 
Ancak, beş yıllık çeyrek ortalaması olan 
505,9 tonun %6 altında kalarak tarihsel 
bazda nispeten düşük seviyede kaldı. 

Altın talebi, ETF çıkışlarına rağmen sabit kaldı  
Sektöre göre çeyrek talebi 
Ton 

Toplam altın arzı, 1.çeyrekte yıllık 
bazda %4 düştü, Maden 
üretimindeki büyüme, büyük ölçüde 
daha zayıf kalan altın fiyatlarına 
istinaden geri dönüşümdeki düşüşten 
daha ağır bastı. 

Kaynak: Metals Focus, Dünya Altın Konseyi Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki 
adresle iletişime geçin: 
research@gold.org 1   31 Mart 2021 Çarşamba itibariyle. Her ilgili dönem için ABD doları cinsinden ortalama LBMA (Londra 

Külçe Piyasası Birliği) Altın Fiyatı PM’e dayanır. 
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Küresel merkez bankasının altın 
rezervleri birinci çeyrekte 95,5 ton 
büyüdü. Birinci çeyrekte Macaristan’ın 
büyük satın alımı (63 ton), Türkiye’nin 
yüklü miktardaki satışını (31,5 
ton)eşleşmenin üzerinde karşılayarak, ilk 
çeyrek alışını destekledi. 
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Ton 2020 1.çeyrek 2021 
1.çeyrek 

Yıldan yıla değişiklik 

Dünya toplamı  313.2 47 7. 4 
 

%52 
Hindistan 73,9 102,5 

 
%39 

Çin Halk Cumhuriyeti: 
Anakara 

61,3 191.1 
 

%212 

Altından mücevher 

2020’deki şokun ardından 
altından mücevher talebi, ilk 
çeyrekte toparlandı ancak 
önceki tarihsel seviyelere 
kıyasla düşük seviyede kaldı. 

Altından mücevher talebi birinci çeyrekte toparlanmaya 
devam etti, ancak pandemi öncesi seviyesine geri dönmesi 
için biraz daha zamana ihtiyacı var. 
2020 yılının birinci ve üçüncü çeyreği arasında pandemiden 
ötürü önemli ölçüde azalan altından mücevher talebi, geçen 
yılın sonuna doğru ve 2021 yılının birinci çeyreğinde 
toparlandı. Ancak, daha uzun vadeli kıyaslamalar, önceki beş 
yıldaki 505.9t olan değere kıyasla çeyrek ortalamasının altında 
olduğunu ve hala kısmen düşük seviyede seyrettiğini 
göstermektedir. Ayrıca, ilk çeyrek seviyelerinin ortalamasının 
çok altında kalmaktadır. 2020 yılının 1. Çeyrek toplamını, 
kıyaslamadan çıkardığımızda, 2015 ile 2019 yılları arasındaki 
ilk çeyrek talebi ortalama 540 ton olarak hesaplanmıştı. 

Bununla birlikte, olağan mevsimsel 1.çeyrekteki düşüş, 
normalden daha azdı. 1.çeyrek, altından mücevher talebine 
istinaden geleneksel olarak daha zayıf bir çeyrek olmuştur ve 
genellikle 4.çeyrekten düşer. 2021 yılının birinci çeyreğindeki 
üç aylık düşüş tüketicilerin, 2020'de kaybedilen fırsatları telafi 
etmeye ve düşük altın fiyatlarından yararlanmaya devam 
etmeleri sonucunda, %7 ile son yıllarda gördüğümüzden çok 
daha az olarak gerçekleşti. 3 
 
Parasal değer bazında altından mücevher talebi, son 
yıllarda ortalama seviyelerin oldukça üzerindeydi. Altından 
mücevher harcamaları, 2013 yılının birinci çeyreğinden bu 
yana en yüksek birinci çeyrek değerinde ve beş yıllık ortalama 
üç aylık 22.1 milyar ABD dolarının %25 üzerinde olarak 27,5 
milyar ABD Dolarına ulaştı. 

• Altından mücevher talebi, yıldan yıla %52 artışla birinci çeyrekte 
toplam 477.4t idi, bu durum, 2020 yılının birinci çeyreğindeki tarihsel 
olarak zayıf seviyeye kıyasla güçlü bir gelişmeydi. 

• Talep, beş yıllık çeyrek ortalaması olan 505,9 tonun %6 altında 
olarak daha uzun süre boyunca düşük halde kaldı.2 

• Hindistan ve Çin, küresel yıldan yıla büyümenin büyük çoğunluğuna 
üretim artışları ile katkı sağlayarak, ekonomik iyileşmenin ana 
motorları oldular. 

Kaynak: Metals Focus, Dünya Altın Konseyi 

Çin ve Hindistan'daki Güçlü Altından Mücevher Talebi, Küresel Gücü Temelden 
Destekledi 

     Ton 

Hindistan Çin RoW 
Not: 31 Mart 2021 itibariyle veriler. Altından mücevher talebinin açıklaması için lütfen bkz. notlar ve 
tanımlar Kaynak: Metals Focus, Dünya Altın Konseyi 

2 Bu raporda beş yıllık çeyrek ortalamaları, 2016 yılının birinci çeyreği ile 2020 yılının 4. çeyreği arasındaki ortalama baz 
alınarak hesaplanır. 
3 2015 ve 2019 yılları arasında her birinci çeyrek için birbirini izleyen çeyreklerin ortalama düşüşü %19’du. 
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Altından mücevher 

Çin Festival satışları, birinci çeyrekte Çin'in altından 
mücevher talebini destekleyen diğer bir kilit 
faktördü. Ocak ayı, Çin Yeni Yılı tatilinin öncesinde altın 
ürünlerinin geleneksel olarak stoklanmasına tanık oldu.4 
Büyük şehirlerde yaşayanları Çin Yeni Yılı tatili için “evlerinde 
kalmaya” teşvik etme politikası, altın talebini destekleyen 
isteğe bağlı harcamalar için seyahat bütçelerini serbest 
bıraktı. Ve sistematik olmayan raporlar, satışların Çin Yeni Yılı 
tatili ile Sevgililer Günü’nün denk gelmesinin yanı sıra 
Uluslararası Kadınlar Günü'nü (8 Mart) kutlamak için satın 
almanın daha da arttığını öne sürmektedir. 

Güçlü talep, kısmen altın perakendecilerinin Çin Yeni Yılı alım 
dalgasının ardından (ve 2020'den gelen düşük bazdan dolayı) 
stoklarını yenilemelerinin etkisiyle, Şangay Altın Borsası’na 
geri çekmelerinde güçlü artış olarak yansıdı. 

Çin’deki altından mücevher talebi, 2015'ten bu yana en 
yüksek çeyrek toplamı olan 191.1 t'ye geri döndü. %212’lik 
yıldan yıla büyüme oranı büyük ölçüde 2020 yılının çok zayıf 
olan 1. çeyreği ile yapılan kıyaslamadan kaynaklansa dahi 
talep, 2019 yılının 1. çeyreğine göre %4 daha yüksekti. 

Bu güçlü çeyrek sonucunun altında üç ana faktör yatmaktadır: 
Domestik ekonomik koşulların iyileştirilmesi; düşük altın 
fiyatları ve Çin Yeni Yılı (CNY), Sevgililer Günü ve Dünya 
Kadınlar Günü’nden kaynaklanan satış patlamaları. 

Çin ekonomisi iyileşmeye devam etti ve GSYH büyümesi  1. 
çeyrekte %18,3'e ulaştı  - bu, kayıtlı olan en yüksek orandır. 
Yerel halk, harcanabilir gelirlerinde a yıldan yıla %13,7’lik bir 
artışa şahit oldu ve bu canlanan ekonomik tablo, altından 
mücevher talebini destekledi. Ayrıca, Au9999’da %8,5 olan 
birinci çeyrek düşüşü - yerel altın fiyatının bir temsili olarak - 
Çinli tüketiciler için altından mücevherleri daha ekonomik hale 
getirdi. 

Güçlü bir ekonomi ile desteklenen Çin, 2015’ten bu yana,  birinci çeyrekteki en yüksek altından 
mücevher talebini gördü 
GSYH büyümesine kıyasla Çin’in birinci çeyrek altından mücevher talebi 

Ton % değişiklik 

Çin altından mücevher talebi GSYH büyümesi (yıldan yıla, rhs) 
Not: 31 Mart 2021 itibariyle veriler. Altından mücevher talebinin açıklaması için lütfen bkz. notlar ve 
tanımlar. Kaynak: Ulusal Standartlar Bürosu, Metals Focus, Dünya Altın Konseyi 

4 2021 Çin Yeni Yılı Tatili, 11-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti.  
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Nesilden nesile miras kalan altından mücevher 
ürünleri, 2021'in ilk çeyreğinde de pazara hakim 
olmaya devam etti. 
Kitlesel satış çekiciliği ve nispeten sade olan ürünler, alt 
düzeydeki şehirlerde geçerliliğini korurken, miras bırakılan 
altın ürünleri pazar payı kazanmaya devam etmekte ve 
perakende stoklarında daha fazla yer almaktadır. Önceki 
raporumuzda Altın Talebi Trendleri kısmında bu ürünlerin, çok 
sayıda sofistike tüketiciyi cezbettiğine değinilmişti. Ve son 
zamanlarda bu ürünlerin, popüler yerli Çin markalarının 
patlama trendi olan ‘Guochao’nun yükselişini benimseyen 
genç tüketiciler arasında giderek daha popüler hale geldiği 
gözlenmektedir. Bu sadece gelişen Çin ekonomisinin ve artan 
tüketici gelirinin bir yansıması olmayıp aynı zamanda Çinli 
gençlerin – Genç Çinli tüketicileri vazgeçiren kilit bir bariyer 
olarak tüketici araştırmalarıyla tanımlanan bir faktör olan - 
altınla duygusal bağlarının güçlendiğini de göstermektedir. 

Önümüzdeki zamanlara bakıldığında, Çin'deki ikinci çeyrek, 
geleneksel olarak altından mücevher talebinin düşük olduğu 
bir sezon olup tüketicilerin tercihi sıcak yaz aylarında kısmen 
daha hafif altın takılara yönelmektedir. Bu trendin kendini 
2021 yılında da tekrarlamasını bekliyoruz, ancak aynı 
zamanda Mayıs5 ayında daha uzun sürecek olan Uluslararası 
İşçi Bayramı tatiliyle ve 2020'deb 2021’e ertelenen düğünlerin 
de devreye girmesiyle ikinci çeyrekte bir miktar destek 
sağlanması bekleniyor. 

Hindistan 

Düşen altın fiyatlarıyla teşvik edilerek düğünler için kayda 
değer satın almalar ve ekonomik faaliyetlerdeki artışla 
desteklenen tüketici duyarlılığı, ilk çeyrekte Hindistan'ın 
altından mücevher talebini destekledi. 
2019 yılının birinci çeyreğinde 125.4t ile yetersiz seviyede 
kalmasına rağmen yıldan yıla talep, 102.5t ile %39 daha 
yüksekti. İlk çeyrekteki altından mücevher talebinin paha 
değeri, yıldan yıla %58 artarak 431 milyar Rupi'lik ilk çeyrek 
rekoruna ulaştı. Dayanıklı perakende talebindeki inanılmaz 
artış, yerel piyasadaki yüksek kalite altın fiyatını Mart ayının 
başlarında tam 51 aylık 7 $/oz fiyatına çıkardı. 

Hindistan’da, birinci çeyrekte ABD doları altın fiyatında, 
altındaki ithalat vergisi kesintisinden ötürü daha az hareket 
gözlendi. Sonuç olarak, 47,131/10gm Rs olan yerel 1.çeyrek 
altın fiyatı, geçen yıla göre %14 daha yüksek olmasına 
rağmen, birbirini izleyen üç aylık dönemde % 6 daha düşüktü 
ve Ağustos 2020 tüm zamanların en yüksek seviyesi olan ~ 
Rs56,000/10gm’den %16 daha düşüktü. ~ 50.000 Rs/10 
gramlık kilit psikolojik seviyenin altındaki hareket, pazarlıklı 
satın almayı teşvik etme ve bastırılan talebi serbest bırakma 
konusunda etkili oldu. 

 

 

Düğünlere ilişkin satın alımlar, 2020'den itibaren ertelenen 
düğünlerden gelen belirli bir seviyeye kadar bastırılan taleple 
birlikte artarak birinci çeyrekte altından mücevher talebini 
destekledi. Organize olan perakendeciler, tüketicileri düğün 
alımlarına çekebilmek için teklifler ve indirimler sundu.6 2021 
yılının birinci çeyreğindeki üç aylık güncellemede önde gelen 
altından mücevher perakendecisi olan Titan: “Altından düğün 
mücevherleri; yıl için güçlü bir büyüme faktörü olmuştur ve 
genel altından mücevher gelirlerindeki payı da geçen yıla 
oranla anlamlı bir şekilde artmıştır.” ifadesini kullandı. 

Ancak, gelecek çeyrek için görünüm oldukça ihtiyatlıdır. 
Artan COVID-19 vakalarına istinaden ülkenin çeşitli 
bölgelerinde yeni kısıtlamalar uygulandıkça tüketici güveni de 
azalmaktadır. Bu, olasılıkla ikinci çeyrekteki düğün talebini 
etkileyebilir, ancak bu etki, aşağıda belirtilenlerle hafifletilebilir: 
a) geçen yıl içinde geliştirilen dijital ve çoklu kanallı perakende 
stratejileri ve b) 2021 yılının 2. çeyreğinde planlanan düğünler 
için erken altın alımları yaparak 1.çeyreğin daha düşük 
fiyatlarından yararlanan bazı tüketiciler. 

Orta Doğu ve Türkiye 

Türkiye’deki altından mücevher talebi, 9t’de yıldan yıla 
%5 daha yüksekti. Ancak daha “normal” bir yıla kıyasla - 
örneğin 2019 yılının birinci çeyreği - %6 daha düşüktü. 
Türkiye Merkez Bankası başkanının Mart ayının ortasında 
görevden alınmasının sert bir şekilde iyileşmeyi 
baltalamasından önce, yerel altın fiyatları Ocak ve Şubat 
aylarında düşmüştü ve altından mücevher talebindeki 
iyileşmeyi kontrol altına almıştı. Covid-19 vakalarının 
artmasından ötürü Cumartesi kısıtlamalarının da yeniden 
devreye alınması, çeyreğin kapanış günlerindeki iyileşme 
olasılığını da engelledi. 

Orta Doğu'da ilk çeyrekteki altından mücevher talebi, 
karışık bir tablo ortaya koydu. Birbirini izleyen çeyreklerin 
büyümesinin üçüncü tekrarına rağmen - düşük altın 
fiyatlarından ötürü - tüm bölgedeki talep, pandeminin ortaya 
çıkmasının etkisi devam ettikçe yıldan yıla %5 daha düştü. 
Suudi Arabistan, Mısır ve Kuveyt’teki yıldan yıla büyüme, 
özellikle bölgedeki turizmin küresel seyahat kısıtlamaları 
kapsamında sınırlı olmasından ötürü zayıflıkların 
dengelenmesi için yetersiz kaldı. 

5 Yerel tüketimi arttırmak için Çin’de, bu yıl Uluslararası İşçi Bayramı tatili, önceki yıllara kıyasla iki gün uzatılarak 1 Mayıs’ta 
başlayacak ve 5 Mayıs’ta sona erecektir. 

6 Organize perakendeciler, tipik olarak bölgesel veya ulusal bir varlığı ve güçlü bir markası olan bir mağaza zincirine sahip olmaları ile karakterize edilir. 
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Batı Ülkeleri 
ABD'deki altından mücevher talebi, 2009'dan bu yana 
en güçlü birinci çeyrek ile %6 artarak 24,3 tona 
yükseldi. Paha açısından bu, yıldan yıla %21'lik bir artışla 
1,4 milyar ABD Doları’na eşit gelmektedir. Aşı programı ve 
Federal gelir desteği tedbirleriyle yükselen tüketici 
duyarlılığı ile altın talebi üzerindeki etki aşikârdı. Sektör aynı 
zamanda daha önce seyahat, restoran yemekleri, tiyatro 
gezileri vs. için harcanacak olan fonların devam arz eden 
yöneliminden de fayda sağladı. ABD’de uygulanan 
kısıtlamaların Mart 2020'nin sonlarına kadar yaygın olarak 
uygulanmadığı dikkate alındığında, yıllık büyüme oranı 
daha da olmakla birlikte bu durum, geçen yılın birinci 
çeyreğindeki talebin büyük ölçüde etkilenmediği anlamına 
gelmektedir. İkinci çeyrekteki yıldan yıla yapılan 
kıyaslamanın, pandeminin baz etkisini daha net bir şekilde 
yansıtmasını bekleyebiliriz. 

COVID-19'un tüketici duyarlılığı ve lojistik üzerindeki 
kalıcı etkileri, birinci çeyrekte, özellikle Birleşik Krallık 
‘ta olmak üzere, Avrupa’daki altından mücevher 
talebini olumsuz etkiledi. Bölgedeki talep yıllık bazda %8 
düşüşle 9,8 tona geriledi, Fransa’da (+%4) ve İtalya’da 
(%0,5) görülen kısmi büyüme, Almanya'da (-% 8) ve 
Birleşik Karalık’taki (-% 30) büyümeden daha ağır bastı. 

Diğer Asya Ülkeleri 

Daha küçük olan Doğu Asya pazarları, Japonya’daki küçük 
kayıplar dışında yılda yıla tutarlı kazançlar deneyimledi. 
Talepteki artış, büyük ölçüde, birinci çeyrekte altın 
fiyatlarının düşmesi ile salgın ve kısıtlamaların erken 
zamanda başlamasıyla sarsılan 2020 yılının zayıf geçen 
birinci çeyreğinin baz etkisinin birleşiminden 
kaynaklanıyordu. 
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Yatırım 

 

 

Perakende yatırımcıların 
alımındaki sağlıklı büyüme, birinci 
çeyrekte ETF’lerden gelen oldukça 
ağır çıkışlarla karşılaştı; 161,6 ton 
olan toplam yatırım, 356,4t olan 
beş yıllık çeyrekler ortalamasının 
yarısından daha azdı.7 

• Birinci çeyrekteki yatırım değerinin toplamı 161.6t ile çeyrek 
bazda %16 artış görüldü ancak yıldan yıla %71 düşüş 
gösterdi. 

• Yatırımcılarının daha yüksek oranlara ve daha güçlü olan 
ABD dolarına tepki satışları ile küresel altın ETF'leri ilk 
çeyrekte 177,9 ton çıkış gördü. 

• Külçe ve altın para yatırımı, daha düşük fiyatlardan satın 
alma fırsatı ve enflasyonist baskıların artmasına ilişkin 
beklentilerle destek buldu. 

 

Ton 2020 1.çeyrek 2021 1.çeyrek Yıldan yıla değişiklik 
Yatırım 549,6 161.6  -%71 
Külçe ve altın para 250,5 339.5  %36 
Hindistan 28. 1 3 7. 5 

 
%34 

 
 %133 

Çin Halk Cumhuriyeti: 
Anakara 

3 7,1 86.4 
  

Altına dayalı ETF’ler 2 9 9.1 -17 7. 9  – 
Kaynak: Metals Focus, Dünya Altın Konseyi 

Birinci çeyrekteki altın yatırımı, hem altının fiyat performansına 
katkıda bulundu hem de yönelimini belirledi. Altının ABD 
doları olarak fiyatı, çeyrek boyunca %10'dan fazla değer 
kaybetti ve ABD faiz oranlarındaki keskin artış ve doların 
değer artışı sonucunda ağırlığını yitirdi. Kısa süreli altın getirisi 
modelimize dayanan analiz, birinci çeyrekteki altın 
performansının, yükselen faiz oranlarının etkisi ile temel 
olarak “fırsat maliyeti” faktöründen etkilendiğini işaret 
etmektedir. Yüksek enflasyon beklentileri artmaya devam 
ederken, tahvillerde ortaya çıkan tasfiyeler, getirileri yükseltti: 
ABD’nin 10 yıllık Hazine getirisi Mart ayında %1,74'e kadar 
yükseldi.8 Altının geçen yıl faiz oranlarına ve enflasyona 
giderek daha duyarlı hale geldiğini gösteren yakın zamanlı 
analizimizde belirtildiği üzere, özellikle üç aylık dönemdeki 
profesyonel yatırım akışlarındaki trend göz önüne alındığında, 
altındaki fiyat düşmesinin nedeni belki de şaşırtıcı değildir. 

Birinci çeyrek, ETF'lerden oldukça büyük çıkışların olduğu 
ikinci ardışık çeyreğiydi: Mart ayının sonuna kadar geçen altı 
aylık dönemde küresel çıkışlar, 308 ton olarak gerçekleşti. 
Paralel olarak, Vadeli Emtia İşlem Sözleşmeleri Ticareti 
Komisyonu (CFTC) Tacir Taahhüdü raporu ile belirtildiği 
üzere ABD vadeli piyasalarındaki net alış pozisyonu, Haziran 
2019’dan bu yana en düşük seviyesine düştü. Daha yüksek 
oranlar ve doların değer artışı etkileriyle yönlenen ETF'ler, 
BORSA DIŞI(OTC) ve borsalar yoluyla yatırım faaliyeti, , 
şüphesiz, altının Mart ayındaki en düşük seviyesine - 1,700 
ABD $/ons'un altına inmesinde önemli bir rol oynadı. 

Bu duruma rağmen, güçlü tüketici talebinin son haftalarda bir 
dereceye kadar destek sağladığı görülmektedir. Altın külçe ve 
altın paralara yapılan perakende yatırımlar - altından 
mücevher alımının yanı sıra - çeyrek boyunca sağlıklı bir 
tempoda ilerledi ve ETF ve BORSA DIŞI(OTC) yatırımı 
çıkışlarını bir nebze dengeledi. 

ETF’ler 

Yüksek faiz oranları ve fiyat ivmesinin duyarlılığı arttırması 
sonucu Altın ETF’leri, birinci çeyrekte 177.9 ton (9.5 milyar 
ABD Doları) kaybetti. Global AUM, 2020 sonunda son çeyreği 
228 milyar ABD dolarından, 194,5 milyar ABD dolara düşerek 
kapattı. 

Ocak ayındaki küçük çaplı girişler (+14t) Şubat ayında keskin 
bir şekilde tersine döndü. Enflasyonist beklentiler ve buna 
bağlı olarak faiz oranlarının yükselme beklentileri ortaya 
çıktıkça, çıkışlar çeyrek boyunca hızla arttı. Bu büyüklükteki 
çıkışlar, en son, ABD büyüme ve faiz oranlarının beklenen 
seyrine benzer bir yeniden değerlendirmenin yapıldığı 2016 
yılının dördüncü çeyreğinde görülmüştü. 

Batı ülkelerindeki fonlar, çıkışların ana kaynağıydı: Kuzey 
Amerika fonları, çeyrek boyunca 145,4 ton değer kaybetti 
(AUM'un % 6,7'sine eşdeğer olan -8,1 milyar ABD Doları). Bu 
büyük çıkışlara rağmen, hem Kanada hem de ABD'de birkaç 
kayda değer istisnai durum vardı (detaylar için bkz. Mart ETF 
i aylık yorumlama). Ne var ki, totalde Kuzey Amerika 
fonlarındaki yatırımcıların, artan faiz oranlarına yönelik 
odaklanma, dikkatleri ve yatırım akışlarını risk varlıklarına 
yönlendirdiği için, altın ETF'lerini azaltmayı seçtiğinden dolayı 
hisse senedi piyasası endeksleri, çeyrek boyunca yeni 
çıkışlar yaptı. Bu, külçe ve altın para yatırımının rekor bir 
hızla devam ettiği ve çeyrek boyunca 26,3t (US1,6 milyar) 
katkıda bulunduğu ABD'deki perakende yatırım ortamının tam 
aksine bir durumdu (bkz. aşağı). 

7 Bu rapor yoluyla beş yıllık çeyrek ortalamaları, 2016 yılının birinci çeyreği ile 2020 yılının 4. çeyreği arasındaki ortalama olarak hesaplanır. 
8 Yakın zamanda altının enflasyonla Yatırım Güncellemesi – CPI’nın ötesinde: Stratejik olarak enflasyona karşı korumalı bir menkul değer olarak Altın | Dünya 

Altın konseyi ve faiz oranlarıyla Yatırım Güncellemesi: Risk teşkil eden ancak aynı zamanda altın için fırsatları da serbest bırakan oranlar | Dünya Altın 
Konseyi .olan ilişkisini derinlemesine inceleyen bir araştırma yayınladık. 
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Yatırım 

2016 yılının 4. çeyreğinden bu yana en büyük küresel altın ETF’i çıkışı, Yönetilen Varlıkları 
(AUM) 195 milyar ABD dolarına kadar geri çekti 
Bölgelere göre üç aylık altın ETF talebi (ton olarak) ve toplam AUM (ABD doları olarak) 

Ton Milyar ABD Doları 

Kuzey Amerika Avrupa Asya Diğer Altın ETF’lerinin AUM değeri (EoP, rhs) 
Not: 31 Mart 2021 itibariyle veriler. Altın ETF'lerin AUM değeri, ton cinsinden dönem sonu (EoP) altın varlıklarıyla ABD doları cinsinden dönem sonu 
LBMA Altın Fiyatı PM’i ile çarpılmasıyla hesaplanır. Borsa Yatırım Fonları ve benzer ürünlerin listesi için lütfen bkz. Notlar ve tanımlar. 
Kaynaklar: Bloomberg, Company Filings, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 

Bölgedeki çıkışların büyük çoğunluğunu İngiltere (-39t) ve 
İsviçre (-11t) oluştururken Avrupa, çeyrek boyunca 51,7 ton (-
2,5 milyar ABD Doları, %-2,6) kaybetti. Alman borsasına kayıtlı 
olan fonlar, diğerleri ile kıyaslandığında nispeten önemsiz 
çıkışlar gördü; çeyrekte sadece 0,6 ton (AUM'da %0,2 düşüşe 
eşit olarak -54,4 milyon ABD Doları) kaybetti. Piyasa 
temsilcileri ile yapılan görüşmeler, özellikle Bundesbank 
Başkanı Jens Wiedmann'ın enflasyonun yılsonuna kadar %3'e 
yükselmesinin olası olduğu ve fiyat olasılığının gerektirmesi 
durumunda para politikasının sıkılaştırılacağı konusunda 
uyarıda bulunmasının ardından, enflasyonun Almanya'daki 
duyarlılığın temel faktörü olarak kaldığını öne sürmektedir. 

Çin altın ETF'lerine (11,5 tonluk) olan girişler, başka 
piyasalardaki girişleri gölgede bıraktı. Tahviller, hisse 
senedi piyasasındaki belirsizlik ve daha düşük altın fiyatı ile 
tetiklenen AUM ile 25,9 milyar RMB'ye ulaşarak 72,4 tona 
yükseldi. Ocak ayında art arda dördüncü aylık kazanımın 
ardından, Çin'in CSI300 hisse senedi endeksi çeyreğin geri 
kalanında düşüş yaşadı ve bunun sonucunda ortaya çıkan 
belirsizlik, yerel yatırımcıların güvenli bölge varlıklarına olan 
ilgisini artırdı. Altın kayda değer bir faydalanıcıydı: Çin’in en 
büyük arama motoru Baidu’da anahtar kelime olarak “’Altın’ın 
geçtiği çevrimiçi aramaların sıklığı, borsadaki oynaklıkla birlikte 
yükseldi. Altının çeyrek boyunca gösterdiği fiyat performansı 
da, bazı yatırımcıları, stratejik varlıklarına daha düşük bir fiyatla 
eklemeler yapmaya teşvik etmiş olabilir. 

Çin'dekinden daha az olsa da, gidişatın yönü Asya bölgesinin 
geri kalanında da aynı şekildeydi. Hindistan'da belirtilen 
fonlara 3,5 tonluk net giriş, buradaki varlıkları, Ekim 2013'ten 
bu yana en yüksek olan 31,8 tona çıkardı - AUM, 32 ayın en 
yüksek seviyesi olarak 1,9 milyar ABD Doları'na ulaştı. 
Borsadaki artan belirsizlik ve düşük yerel altın fiyatı, 
yatırımcıların altına karşı olan ilgilerini artırdı ve ilk çeyrekte 
Hint altın ETF'lerine girişi teşvik etti. 

Külçe ve altın para 

Külçe ve altın para yatırımındaki art arda üç çeyreklik 
büyüme, 2016'nın 4. çeyreğinden bu yana en yüksek 
seviye olan 339,5 tona ulaştığını gördü. Birinci çeyreğin 
toplamı, yıldan yıla %36 daha yüksekti ve beş yıllık çeyrek 
ortalaması olan 248,5 tonun %37 üzerindeydi. Başta Çin 
olmak üzere önemli pazarlarda indirim avcılığı, altın fiyatının 
2020 zirvesinden geri düştüğü için bu talep sektöründeki 
büyümenin ana faktörü haline geldi. Dünyanın dört bir 
yanındaki ekonomiler, salgının en kötü etkileriyle mücadele 
etmek için sağlanan finansal ve parasal teşviklere yanıt 
verdiğinden, artan enflasyonist baskılara karşı duyulan endişe 
de ek bir faktör haline geldi. 
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Yatırım 

Külçe ve altın para talebinin her üç alt kategorisinde de 
güçlü bir iyileşme olduğu görüldü.9 Resmi altın para talebi, 
95,7 tonluk rekor seviyeye ulaşmak üzere yıllık bazda %22 
oranında arttı. Batı piyasalarında artan talebe yanıt olarak bazı 
Darphanelerin rekor veya rekor seviyeye yakın satış raporları, 
pazarın bu faktördeki güçlü büyümesini açıklamaya yardımcı 
oluyor. 

Çin'in külçe ve altın para talebi 1. çeyrekte 86 ton oldu - bu 
miktar, bir önceki yıla göre %133 ve 2019'un 1. Çeyreğine 
göre % 21 daha yüksekti. Altından mücevher talebine benzer 
şekilde, ilk çeyrekte külçe ve altın paraya olan yatırım, 
gelişmiş ekonomik koşullardan, yerel altın fiyatındaki %9’luk 
düşüşten ve Çin Yeni Yılı satın alımlarından faydalandı. 
Yatırım talebi artışı Şanghay Altın Borsasından çıkışların 
içerisine içine sağlıklı bir şekilde yansıtıldı. 

Külçe ve altın para talebindeki güçlü toparlanma, yerel altın 
fiyatlarının çeyrek boyunca değer kazanmasına yardımcı oldu. 
Şangay-Londra altın fiyatı farkı, 2020’nin dip noktasından 
sonra hızla yükseldi, Ocak ayında pozitife döndü ve artan altın 
tüketimi ile çeyrek boyunca - özellikle Çin Yeni Yılı tatili 
haftasında - yükselmeye devam etti.10 Analizimiz, tarihsel 
olarak, yerel altın talebinin, altın tüketiminin arttırılmasında 
önemli bir rol oynadığını göstermektedir. 

İleriye bakıldığında, Çinlilerin altın yatırım talebinin söz 
konusu faktörü, altın fiyatlarındaki yakın zamanlı istikrarın 
etkisiyle ivmesi azalsa da, devam eden ekonomik iyileşmeden 
destek alacak gibi durmaktadır. Çinli yatırımcılar, fiyat 
belirsizliğinde bir artış arayışında olabilirler - daha fazla 
indirim avı teşvik etmek için bir dip yapma veya potansiyel 
büyümeyi işaret etmek için bir artış olabilir. 

Hindistan’ın perakende yatırımı üçüncü ardışık çeyrekte 
iyileşti. Külçe ve altın para talebi, 2015'ten bu yana 
Hindistan'daki en güçlü ilk çeyrek olarak yıldan yıla %34’lük 
artışla 37,5 tona yükseldi. Yatırım, altından mücevher talebini 
destekleyen faktörlere benzer olan faktörlerden faydalandı: 
bunlar da daha düşük yerel altın fiyatı ve gelişen ekonomik 
göstergelerdi.  
 
Altın üzerindeki gümrük vergisinde yapılan indirim ile birlikte 
çeyreğin büyük bir kısmında değer kazanan Rupi, düşük ABD 
doları altın fiyatının etkisini artırdı: yurt içi altın fiyatı Şubat ve 
Mart aylarında sırasıyla %5,6 ve %5,2 oranında düzeltildi ve 
bu geri çekilmeler, perakende yatırımcılar tarafından bir satın 
alma fırsatı olarak görüldü. Küçük külçelerin (50 g ve 100 g 
nominal değerde) özellikle birinci çeyrekte popüler olduğu 
belirtildi. 

Perakende külçe ve altın para talebi, 17 çeyreklik yüksekliğe ve beş yıllık ortalamanın üzerine çıktı 
Bölgeye göre üç aylık külçe ve altın para talebi 
Ton 

Fiziksel külçe talebi Resmi altın para Madalyalar/İmitasyon altın para 5-yıllık ortalama* 
Not: 31 Mart 2021 itibariyle veriler. * Ortalama, 2016 yılının 1.çeyreğinde ile 2020 yılının 4.çeyreği arasındaki beş yıllık çeyrek ortalamasıdır. Toplam 
külçe ve altın para talebi açıklamaları için lütfen bkz. notlar ve tanımlar. 
Kaynaklar: Metals Focus, Dünya Altın Konseyi 

9 Külçe ve altın para talebinin üç alt kategorisi şunlardır: Fiziksel külçe talebi, Altın para talebi ve Madalya/imitasyon altın para. 
Bu üç kategorinin tanımı için bkz: Notlar ve tanımlar | Dünya Altın Konseyi. 

10 Bu hesaplama için, LBMA Altın Fiyatı AM'den SHAUPM'ye kullandık çünkü bunları belirlemek için kullanılan işlem odaları 
LBMA Altın Fiyatı PM için olanlardan birbirine daha yakındır. 
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Yatırım 

Hindistan'ın resmi altın ithalatı çeyrek boyunca arttı - Mart'ta 
on yılın en yüksek seviyesi olan 164 tona çıktı ve sadece 
üçüncü kez belirli bir ay içinde 150 tonu aştı. Önemli festivaller 
(Mayıs'ta Akshaya Tritiya dahil) öncesinde ticari stok 
oluşturma ile birleşen güçlü tüketici talebi, ithalattaki güçlü 
artışın ana faktörleriydi. Bu faktörler aynı zamanda, 2020’nin 
büyük bir kısmında keskin bir indirim ile Mart ayında 51 ayın 
en yüksek seviyesi olan ~ 6 ABD Doları/ons’a yükselen yerel 
piyasa değerinin güçlenmesine de yansıdı. 

İleriye baktığımızda, yeni kısıtlamaların uygulanmasıyla şu 
anda ülkeyi etkileyen ikinci COVID-19 dalgasıyla başa 
çıkmaya çalışıldığından ötürü Hindistan'da 2.çeyrek için 
beklentiler daha az kesinliğe sahiptir. Bununla birlikte, ticaret, 
2020'de dijital ve çoklu kanallarla perakende stratejilerinin 
benimsenmesiyle daha fazla kısıtlama sağlamak için daha 
donanımlıdır ve merkezi hükümetin tam bir ulusal kısıtlamayı 
önleme girişimleri, altın talebi üzerindeki etkiyi hafifletebilir. 

Türkiye'deki külçe ve altın para yatırımı ilk çeyrekte 44,3 
tona fırlayarak 2020'nin ilk çeyreğinin neredeyse iki katı (+ 
23,3t) oldu. Yatırımcılar, ülke içi politik dengesizliğin yerel 
parayı zayıflatıp yerel fiyatların toparlanmasına neden olacağı 
beklentileri arasında daha düşük altın fiyatlarından varlıklarına 
ek yapma imkânını yakaladılar. Sonuçta, bu beklentilerin 
sağlam bir şekilde oluşturulduğu kesinleşti: Mart ayı ortasında 
Türkiye Merkez Bankası başkanının aniden görevden 
alınması, Türk lirasında keskin bir tasfiye ve yerel altın 
fiyatında bir toparlanma ile sonuçlandı. 

Değer açısından, Türkiye'nin ilk çeyrekteki külçe ve altın para 
yatırımı, rekor seviyedeki ikinci en yüksek ikinci çeyrek değer 
ve 2020'nin ilk yarısı için toplam değerin (14,8 milyar Tl) 
üzerinde olarak 18,8 milyar TL’ye ulaştı. 

Orta Doğu'daki pek çok pazarda perakende 
yatırımlarındaki büyümenin başlıca faktörü, düşük altın 
fiyatları oldu, ancak İran'daki kayıplar, bölgede %5'lik bir 
düşüşe neden oldu. Düşük altın fiyatları ve bazı pazarlardaki 
geçici turizm getirisi, bölgenin çoğunda çift haneli büyüme 
yarattı ve pazar oranları yıldan yıla %20 ila %30 arasında 
yükseldi. İstisnai durum, talebin yıllık olarak %30 düşüşle 6.2 
tona düştüğü İran'dı. Bu düşük performansın ana sebepleri 
arasında, döviz hareketlerinin yerel altın fiyatlarının beklendiği 
kadar düşmemesi ve bunun da indirim fırsatını sınırladığı 
gerçeğinin dahil olduğu birkaç faktörle açıklandı 

ABD'de külçelere ve altın paralara yönelik yatırım 
talebi yıllık bazda %77 artışla 26,3 tona yükseldi - bu 
da, 12 ton olan 5 yıllık çeyrek ortalamasının iki 
katından fazlaydı. Bu, 2016 yılının ikinci çeyreğinden bu 
yana 27,1 ton olan ABD’deki en güçlü çeyrek oldu ve 
2018 (26,1t) veya 2019 (19,7t) için yıllık toplamın 
üzerindeydi. 

ABD’de altın Eagle Coin satışları 1. çeyrekte çok güçlüydü 
Çeyreğe göre altın Amerikan Eagle coin satışları* 
Oz 

*Mart 2021 Sonuna kadar. Not: Kırmızıçizgi, her yılın 1. çeyreğindeki satışları gösterir. Kaynak: ABD 
Merkez Bankası, Dünya Altın Konseyi 
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Yatırım 

 

 

Süreklilik arz eden sıfıra yakın faiz oranları, 
enflasyon endişesi - özellikle büyük devlet teşvikleri 
göz önüne alındığında - pandeminin uzun vadeli 
etkisine ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve 
yolculuklar ve diğer isteğe bağlı harcamalardaki 
kısıtlamaların sebep olduğu ABD perakende yatırım 
ilgisinin son zamanlardaki olağanüstü gücünü, 
fırsatlarını raporda işledik. Raporlar, ABD 
yatırımcıları arasında çeyrek boyunca dar görüşlü bir 
zihniyetin varlığına dikkat çekmektedir. Yatırım 
faaliyetleri neredeyse yalnızca satın almaya 
odaklanarak çok azı, geri satış veya kar elde etmeye 
odaklanmış durumda. Piyasa temsilcileri ile yapılan 
görüşmeler, altının yatırım ürünleri içinde nispeten 
daha uzun geri dönüş süreleri getirdiğini ortaya 
koydu, bu da kısmen yüksek talep karşılık gücünden 
kaynaklanan sıkı piyasa koşullarının bir 
göstergesidir. Faaliyet her nasılsa, Mart ayında biraz 
yavaşlama olduğunu ve Nisan için elde edilen son 
rakamlar da yavaşlamanın devam ettiğini 
göstermektedir. Ancak bunun nedeni Merkez 
Bankasının, darphaneleri yıl ortasında piyasaya 
çıkacak olan üretimi yeni tasarlanmış altın paralara 
doğru kullanması sebebi ile. Büyük ölçüde altın 
külçelerin üretiminin yavaşlamasından 
kaynaklanmaktadır.   

Avrupa'da ilk çeyrek, külçe ve altın para yatırımı 
65 ton ile istikrarlıydı - 48,2 ton olan beş yıllık 
çeyrek ortalamasından %35 daha yüksekti. Yıllık 
bazda talep, 2020 yılının ilk çeyreğine kıyasla %11 
daha düşüktü - bu dönemde korona virüs pandemisi 
ve Brexit ile ilgili endişelerin artması talebi de artırdı. 

Bölgedeki yatırımcılar birinci çeyrekteki fiyat düşüşüne olumlu 
tepki verdiler, ancak bu durumda, negatif reel (ve bazı 
durumlarda nominal) faiz oranları dahil olmak üzere diğer 
faktörler de rol oynadı. Altın para satışlarının, birinci çeyrekte 
özellikle güçlü olduğu bildirildi ki bu da, pandeminin 
başlangıçta ortaya çıkmasıyla birlikte 2020 yılının ilk 
çeyreğinde arz zincirini etkileyen lojistik engellerinin bir 
yansımasıydı. 

Doğu Asya bölgesindeki daha küçük pazarlara yapılan 
perakende yatırımları altın fiyatının 2020 zirvesinden itibaren 
zayıflaması ve indirim avcılığının yönlenmesiyle birlikte 
yaygın bir büyüme kaydetti. Vietnam'da külçe ve altın para 
yatırımı yıllık bazda %10 artarak 13,5 tona yükseldi - bu da, 
dört yıldan uzun süredir görülen en yüksek seviyedir. Altın 
Chi yüzüklerine (yarı yatırım olarak satın alınan 24k yüzük ve 
kolye uçları) güçlü talep ve Saigon Jewelery Company Tael 
külçeleri, yerel kar paylarını keskin bir şekilde yükseltti. 

Tayland, Japonya'nın (+ 5,4 ton) yaptığı gibi birinci çeyrekte 
(+ 6,2 ton) pozitif net yatırıma geri döndü. Güney Kore'deki 
güçlü toparlanma, talebi 5,8 ton ile 2010'dan beri ulaşılan en 
yüksek seviyeye çıkardı - sadece 2020'nin üçüncü çeyreğinde 
5,7 ton ile bir önceki yüksek seviyeyi gölgede bıraktı. 
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Ton 2020 
1.çeyrek 

2021 1.çeyrek Yıldan yıla 
değişiklik 

Merkez bankaları 
ve diğer kuruluşlar 

124,1 95.5 
 

%-23 

Merkez Bankaları 

Merkez bankaları, 2021’e net 
95 tonluk alımla başladı. 

• Merkez bankaları, ilk çeyrekte 2020 yılının ilk 
çeyreğinden %23 daha düşük oranda, toplam 95 ton 
altın aldı 

• Macaristan (+ 63 ton) çeyreğin en büyük alıcısı 
olurken, Türkiye ise en çok satan ülke oldu (-31,5 ton) 

• Merkez bankalarının 2021'de net alıcı olacağına 
ilişkin beklentimizi bir kez daha teyit ediyoruz. 

Ocak ayındaki net satışlar, hem Şubat hem de Mart 
aylarında yapılan net alımlardan daha ağır bastı. Daha 
önce tartıştığımız gibi, 2020 ortalarında merkez 
bankalarının tutarlı net satın almalarının yerini, aylık bazda 
net alımlar ile net satışlar arasında dalgalanmalara 
bıraktığını gördük. Bu satışların arkasında ekonomik 
zorluklar ve yerel altın talebinin artması ile altın para 
basımına kadar değişen faktörler ve de büyük, düzensiz 
satışlar bazı aylarda dengeyi bozdu.11 

İlk çeyrekte, gelişmekte olan bankalardan oluşan küçük 
gruplardan yapılan büyük satın alımlar ve satışlar, merkez 
bankasının genel talebini artırmaya devam etti.12 

Çeyrek dönemdeki satın alma işlemlerinin büyük bir 
kısmını dört merkez bankası oluşturuyordu. Aralık 
2017'den beri düzenli bir altın alıcısı olan Hindistan, birinci 
çeyrekte 18,7 ton daha fazla satın aldı ve toplam altın 
rezervlerini 695,3 tona (toplam rezervin %7'si) çıkardı. Bu, 
2018'in başından bu yana Hindistan'ın üç aylık ortalama 
net satın alma seviyesinin (9,9 ton) açıkça üzerindedir.13 
Başka bir düzenli alıcı olan Kazakistan, ilk çeyrekte 8t 
daha alırken, Özbekistan 23,3 ton satın aldı. 

Kaynak: Metals Focus, Dünya Altın Konseyi 

2020 yılının nispeten tutarsız olan 2. çeyreğinin 
ardından, merkez bankaları 2021 yılına sağlıklı net satın 
alımlarla girdi. Küresel olarak, merkez bankaları geçen 
yıla kıyasla çeyrek boyunca %23 düşüşle net bazda 95,5 
ton alım yaptı. Ancak, bu rakam birbirini izleyen 
çeyreklerde %20 daha yüksekti ve en son 2016 ile 2017 
arasında görülen üç aylık net alımlarla paraleldi. 

Merkez bankaları 2021'in 1. çeyreğinde 95 ton altın satın aldı 
Merkez bankasının üç aylık net alım ve satımları, ton cinsinden* 
Ton 

Net satın alımlar Net satışlar 
* 31 Mart 2020 Salı itibariyle veriler. Merkez bankası talebinin açıklaması için lütfen bkz. notlar ve 
tanımlar. Kaynak: Metals Focus, Dünya Altın Konseyi 

11 Merkez bankası talebi, 7 Nisan 2021 Şubat'ta tepkisiz kaldı. 
12 Yalnızca bir ton veya daha fazla alım /satım yapan ülkeler belirtilmektedir. 

13 Ortalama değer, 2018’in 1.çeyreği ile 2020’nin 4.çeyreği arasında hesaplanmıştır. Hindistan Merkez Bankası, 2018'den 
itibaren normal altın alımlarına başladı. 
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Merkez Bankaları 

 

 

Ancak bu çeyrekteki en büyük alım, Macaristan 
tarafından yapıldı. Merkez bankası geçtiğimiz Mart 
ayında 63 ton altın satın aldığını açıkladı ve altın 
rezervlerini 31,5 tondan 94,5 tona üç katına çıkardı ve 
bu miktar, şu andaki toplam rezervin %14'ünü 
oluşturmaktadır. Bu, Macaristan'ın Ekim 2018'den bu 
yana yaptığı ilk satın alma (28,4t) ve dünya genelinde 
Ocak 2009'dan bu yana yapılan en büyük dördüncü 
aylık satın alma işlemidir.14 Banka, satın almayı 
açıkladığı bildirisinde şu şekilde belirtti: “Korona virüs 
pandemisinden kaynaklanan yeni risklerin yönetilmesi 
de verilen kararda önemli bir rol oynadı. Devlet 
borçlarında ve enflasyon endişelerinde ani küresel 
artışların ortaya çıkması, altının ulusal stratejide güvenli 
bir bölge olması bir tasarruf aracı olarak önemini daha 
da artırmaktadır.”15 

Macaristan, bölgedeki altın rezervlerini tanıtan tek ülke 
değildi. Üç aylık dönemde Polonya Ulusal Bankası 
Başkanı Adam Glapinski, önümüzdeki birkaç yıl içinde 
altın rezervlerini en az 100 ton arttırma niyetinde 
olduklarını açıkladı ve altının toplam rezervler içindeki 
payının %20'ye yükselmesi gerektiğini belirtti.16 
Polonya, altın rezervlerini 2018'de 25,7 ton ve 2019'da 
100 ton arttırarak toplamda 228,7 tona (toplam 
rezervlerin %8'i) erişti. Önceki satın alımlar, ülkenin 
finansal güvenliğini daha da korumayı amaçlayan 
doğasından ötürü stratejik bir durumdu.17 

Japonya, Fransa Maliye Bakanlığı ile bünyesindeki 
departman arasındaki piyasa dışı işlemin sonucu 
olarak Mart ayında altın rezervlerinde 80,8 ton artış 
yaptığını bildirdi. İşlem, merkez bankası tarafından 
hızlandırıldı ve pandemiye yanıt olarak teşvik 
önlemlerini desteklemeyi amaçladı.18 Japonya’nın 
döviz rezervleri,  

Merkez bankası ile Maliye Bakanlığı arasında 
tutulmaktadır ve bu altın alımı, Maliye Bakanlığının 
döviz rezervleri hesabına aktarılmıştır. Bu, yeni bir 
satın alımdan ziyade devletlerarası bir altın transferi 
olduğu için, birinci çeyrek için bildirdiğimiz net merkez 
bankası talebine dahil edilmemiştir. 

Bunların bir yansıması olarak, birinci çeyrekteki 
satışların büyük kısmını dört merkez bankası 
oluşturdu. Çeyrek boyunca en büyük altın satıcısı, 
altın rezervlerinin 31,5 ton azalmasıyla 512,6 tona 
(toplam rezervin %38'i) gerileyen Türkiye oldu. Bu, 
Türkiye'nin art arda üçüncü çeyreğe yansıyan net 
satışı ve 2017'den bu yana Türk altın rezervlerindeki 
en büyük üç aylık düşüş oldu.19 Satışlar kısmen, Türk 
lirasının Şubat ortasından bu yana neredeyse %18 
oranında düştüğü ve Mart ayında merkez bankası 
başkanının aniden görevden alındığı ülkede devam 
eden ekonomi ve döviz krizinden kaynaklandı.20 

Birinci çeyrekteki diğer önemli satıcılar, 3.1 tonluk 
satışın büyük ihtimalle altın para basma programlarıyla 
ilgili olduğu Filipinler (24.9t), BAE (6.7t) ve Rusya idi.21 

Birinci çeyrekteki genel net satın alımlara rağmen 
görünüm halen belirsizliğini korumaktadır. Son aylarda 
büyük, düzensiz alımlar ve satışlar, kısa vadede 
merkez bankası talepleri için bir yön belirlemeyi 
zorlaştırdı. Ancak, merkez bankası grubunda altına 
yönelik olumlu hissiyatın büyük ölçüde değişmediğine 
inandığımız için yıl boyunca devam eden genel net 
satın alım beklentimiz devam etmektedir. İkinci 
çeyrekte, rezerv olarak altına yönelik olan mevcut 
tutum ve niyetler hakkında daha fazla bilgi sağlayacak 
olan 2021 merkez bankası anketimizin bulgularını 
yayınlayacağız. 

14 Başlangıç tarihi, üç aylık bazda net alımın başladığı ilk yıl olduğu için Ocak 2009 seçildi. Bu hesaplama için, Çin'den Nisan 2009 ve Haziran 
2015'te sırasıyla 454,1 ton ve 604,3 ton olarak bildirilen alımlar, her iki durumda da önceki altı yıllık dönemde yapılan toplam net alımları 
ifade ettiği için hariç tutulmuştur. 

15 www.mnb.hu/en/pressroom/press-releases/press-releases-2021/magyar-nemzeti-bank-triples-hungary-s-gold-reserves-to-94-5-tons 
16 www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-15/gold-reserves-to-rise-in-poland-under-governor-glapinski-s-watch?sref=3W4oJZsn 
17 www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q2-2019/central-banks-and-other-institutions 
18 www.reuters.com/article/us-japan-economy-mof-idUSKBN28R0LY 
19 Türkiye, Mayıs 2017'den beri oldukça tutarlı bir alıcı olmuştur. 
20 www.bbc.co.uk/news/business-56479702 
21 cbr.ru/eng/press/pr/?fle=27012021_085124coin_e.htm 
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Teknoloji 

 

 

Tüketici güveni COVID-19 
pandemisinin etkilerinden 
kurtulmaya devam ederken, 
teknoloji sektöründe altına olan 1. 
çeyrek talebi %11 arttı. 

• Birinci çeyrekte teknoloji sektöründeki talep, yıllık 
bazda %11 artarak 81,2 tona yükseldi 

• Endüstriyel altın talebinin büyük bir kısmını oluşturan 
elektronik sektörü, bir önceki yıla göre %13 artışla 
66,4 tona ulaştı. 

• Diğer endüstriyel talepler, yıllık bazda %9 artarak 12 
tona yükselirken, dişe ilişkin talepler yavaş düşüşünü 
sürdürerek %9 düşüşle 2,9 tona geldi. 

 

Ton 2020 1.çeyrek 2021 
1.çeyrek 

Yıldan yıla değişiklik 

Teknoloji 72,9 81.2  %11 
Elektronik 58,7 66.4 

 
%13 

Diğer endüstriyel 11,0 12.0 
 

2018 
Diş hekimliği 3.2 2.9 

 
%-9 

Kaynak: Metals Focus, Dünya Altın Konseyi 

Birinci çeyrekteki güçlü yıllık büyüme oranı, kısmen, 
COVID-19'un etkisinin nispeten şiddetli olduğu ve arz 
zincirindeki birçok kilit ülkenin kısıtlamalara tabi olduğu 
bir dönem olan 2020'nin nispeten zayıf bir çeyreği ile 
yapılan kıyaslamadan kaynaklanmaktadır. Ancak, 
2019’un birinci çeyreği ve 2018’in 1.çeyreği ile yapılan 
kıyaslamalar, talebin oldukça hızlı bir şekilde 
toparlandığını ve şu anda birinci çeyrek seviyelerine 
özgü bir değerde olduğunu göstermektedir. Elektronik 
sektöründeki normal mevsimsel değişiklikler nedeniyle 
%4'lük bir çeyrekler arası düşüş beklenmedik bir durum 
değildi. 

Elektronik 

Elektronikte kullanılan altın, birinci çeyrekte %13 
artışla 66,4 tona yükseldi. Sektördeki tüm önemli 
uygulamalarda altın talebi 2020'nin ilk çeyreğinde 
kaydedilen tarihsel düşük seviyelerinden yükselişe 
geçti. Pandeminin ortasında gösterilen ihtiyatın aksine, 
güvenin geri döndüğü görünüyor; kısıtlamalar süresince 
tasarruf edebilen tüketiciler artık harcama yapma 
konusunda giderek artan bir isteklilik göstermekteler. 

Özellikle, otomobil satışlarında dünya çapında 
iyileşmeler görülmektedir; Çin'de, örneğin, Mart 
ayındaki satışlar bir önceki yıla göre %75 artmıştır.22 
Ancak, bu hızlı toparlanma, zorlukları da beraberinde 
getirdi; otomotiv endüstrisindeki üreticiler tarafından 
yaygın olarak ciddi çip kıtlığı bildirilmiş olup bu durum, 
bazılarının yıllık kazançlar üzerindeki potansiyel etkisi 
hakkında uyarılar yayınlamasına yol açmıştır.23 

LED talebi, birinci çeyrekte güçlendi. LED altın 
kullanımındaki yıllık %10 ila %13 arasındaki büyüme, 
dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve TV'ler gibi üst düzey 
tüketici elektroniğine olan güçlü talebin yanı sıra 
otomotiv sektöründeki toparlanmadan da kaynaklandı. 
Mobil ve AI cihazlarındaki 3D sensörler, özellikle 
bakterisidal giyilebilir cihazlar olmak üzere biyomedikal 
sektörde artan UV-LED kullanımının yanı sıra güçlü 
destek de sağladı. Ancak, (bazı durumlarda daha az 
altın kullanan) mini-LED teknolojisine geçiş tehlikesi de 
devam etmektedir; gerçekten de, üç aylık dönemde, 
merkezi Çin'in Tayvan eyaletinde bulunan büyük bir 
LED üreticisi olan Epistar'ın toplam kapasitesinin 
%15'ini mini-LED üretimine aktardığı bildirildi. Bu, altın 
talebine yönelik bir tehdit oluştursa da, altın ihtiyacını 
tamamen ortadan kaldırmaz; mini-LED'ler, çok daha 
küçük miktarlarda da olsa altın bağlama telinin 
kullanılmasını gerektiriyor ve bu teller, yerleşik 
teknolojiden daha pahalılar, bu nedenle alımla ilgili 
zorluklarla karşılaşabilme durumları oldukça olası. 

Kablosuz sektörü, 5G altyapısı ve cihazlarına 
yönelik güçlü talep sayesinde birinci çeyrekte %2-4 
oranında istikrarlı bir büyüme kaydetti. Birçok ülke, 
hızla 5G altyapısını kurmaya devam ediyor. Örneğin 
Çin, ülke genelinde tüm 1.-3.kademe şehirlere 2025 
yılına kadar 4G/5G bağlantısına erişim sağlama 
vizyonu olarak ülke çapında tahmini 10 milyon baz 
istasyonu gerektirecek bir hedef ile birlikte kısa vadede 
600.000 5G baz istasyonunun kurulumunu hedefliyor. 
El cihazlarında da 5G giderek daha yaygın hale 
gelmektedir, örneğin 2021'de tüm akıllı telefon 
siparişlerinin üçte birinden fazlasının 5G özellikli olması 
bekleniyor. Bu cihazların güvenilir bir şekilde çalışması 
için altına bağlı olan, daha fazla sayıda güç 
amplifikatörü gerekmektedir. Daha uzun vadede, akıllı 
telefonlarda ve kısmen otonom otomotiv sistemlerinde 
3D algılama çiplerine yönelik artan eğilim, kablosuz 
sektördeki altın talebini daha da destekleyecektir. Son 
olarak, alçak yörünge uydularının (LEO'lar) çoğalması, 
altın için genişleyen bir kullanımı temsil eden bir alan 
olan yüksek kaliteli kablosuz cihazlara olan talebi daha 
da artırıyor.24 

22 www.reuters.com/article/us-China-autos-idUSKBN2BW0P9 
23 Örneğin: www.ft.com/content/a0d5ca20-2559-4d47-9106-cf50eaf97720www.ft.com/content/a0d5ca20-2559-4d47-9106-cf50eaf97720 
24 www.prnewswire.co.uk/news-releases/leo-broadband-services-will-propel-satellite-broadband-market-revenues-to-us-4-1-billion-in-2026-885615732.html 
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Bellek sektörü de ilk çeyrekte istikrarlı büyümeyi 
sürdürerek altın talebini bir önceki yıla göre %3-6 
artırdı. Bellek çipleri için piyasadaki koşullar, tüm büyük 
sektörlerin sınırlı arz için rekabet etmesiyle birlikte ciddi 
bir şekilde seyrediyor. Dünya, COVID-19 pandemisinin 
en kötü durumundan çıkarken talebin artması, stok 
oluşturulmasını teşvik etti ve bu da - fiyatları 
yükseltmenin yanı sıra - otomotiv sektöründeki kıtlığı da 
artırdı. Samsung ve YMTC gibi bellek çipi üreticileri 
üretimlerini artırmaya çalışmaktadır, ancak bu durum 
aylar sürebilir ve arzın 3. çeyreğe kadar sınırlı olması 
bekleniyor.25 Bu arz sorunlarının ötesinde, çoğu cihaz 
ve aracın giderek daha büyük bellek çiplerine ihtiyaç 
duyacağı tahmin edildiğinden, sektördeki altın 
kullanımına yönelik görünüm genel olarak olumludur. 
Örneğin, tahminler, araçlardaki bellek gereksinimlerinin 
(öncelikle araç içi eğlence ve otonom sürüş 
sistemlerindeki) önümüzdeki iki yıl içinde ortalama 
olarak ikiye katlanabileceğini öne sürüyor. Ancak, hem 
çip yapısının minyatürleştirilmesinden (bir yarı iletkende 
kullanılan altın miktarını potansiyel olarak azaltan) hem 
de üreticilerin gümüş bağlama teline geçmesine ilişkin 
tehditlerden kaynaklanan zorluklar devam etmektedir. 

Son olarak, Baskılı Devre Kartı (PCB) sektörü ilk 
çeyrekte güçlü bir performans sergileyerek yıllık 
%15-18'lik bir artış kaydetti. Bunun başlıca sebebi, 
dünyanın en büyük PCB üreten ülkesi olan Çin'in 
kısıtlamaya tabi olduğu 2020'nin birinci çeyreği ile 
yapılan kıyaslamadan kaynaklanıyordu. Güçlenen 
otomotiv talebi, güçlü bilgisayar ve akıllı telefon 
sevkiyatları ile birlikte kullanımı da artırdı. 

Dünyanın dört bir yanındaki büyük elektronik üretim 
merkezlerinden her biri, birinci çeyrekteki Altın 
Taleplerinde artış kaydetmiştir; Japonya, Çin ve Hong 
Kong, Güney Kore ve ABD'nin dört ana merkezi 
sırasıyla %11,6, %27,4, %13,5 ve %5,7 artış 
kaydetmiştir. 

Diğer endüstriyel uygulamalar ve diş 
hekimliği 
 

Diğer endüstriyel uygulamalarda altın talebi yıllık 
bazda mütevazı bir şekilde geçen yıla kıyasla %9 
artarak 12t oldu. Talebin ana bileşenlerinden ikisi - lüks 
altın kaplama aksesuarlar ve jari (geleneksel Hint 
kıyafetlerinde kullanılan altın iplik) - devam eden 
COVID-19 pandemisiyle ilgili kesintiden ötürü 
sınırlandırıldı. 

Ancak altın içeren COVID-19 testlerine olan talep ilk 
çeyrekte tüm zamanların en yüksek seviyesindeydi. 
Altın miktarı genel talep için önemli olmasa da (her test 
nanopartikül formunda çok küçük miktarları içerir), 
testlerin kritik bir bileşenidir. Pazarda kullanım için 
onay alan testlerin sayısının artmasıyla, sürdürülebilir 
devlet alım programları sayesinde talep hızla arttı 
(örneğin, Birleşik Krallık ‘ta, herhangi bir yetişkin şu 
anda 7 hızlı COVID-19 testini ücretsiz olarak alma 
hakkına sahiptir). ABD, aynı zamanda bu araçları, 
reçetesiz ürün olarak onaylamaya başlamıştır. 
1.Çeyrekte, dünya çapında kullanılmak üzere 1 
milyardan fazla test üretildiği dikkate alınabilir. 

Diş hekimliği sektörünün, yüksek metal fiyatları ve 
ayan işlerin devam eden ertelemeleriyle şiddetlenen 
istikrarlı düşüşü devam etti ve yıllık %9 düşüşle 2,9 
tona geriledi. 

25 Samsung Electronics Announces Fourth Quarter and FY 2020 Results – Samsung Global Newsroom. 
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Ton 2020 1.çeyrek 2021 1.çeyrek Yıldan yıla değişiklik 

Toplam arz 1,14 6,5 1.096.2  %-4 
Maden üretimi 816,7 851,0 

 
<4% 

Net üretici garantisi 34,7 -25,0 
 

– 
Geri dönüştürülmüş 
altın 

295,0 270,2  <-8% 

Arz 

Artan maden üretimine 
rağmen toplam arz, ilk 
çeyrekte %4 oranında 
düştü. 

• Birinci çeyrekteki maden üretimi, koronavirüse ilişkin 
engellerin azalmasıyla birlikte %4 arttı 

• Düşük altın fiyatları ve azalan stoklar nedeniyle geri 
dönüştürülmüş altın arzı %8 düştü 

• Üreticinin 25 tonluk güvence işlemine ilişkin 2020 yılı 
trendinin tamamen devam ettiği de kaydedildi. 

Birinci çeyrekte arzdaki genel düşüş, altın piyasası için 
geri dönüşümün ve üretici güvencesinin önemini 
göstermektedir. Altın fiyatının tüm zamanların en yüksek 
seviyelerinin %10'undan fazla altında olması ve altın 
fiyatının Ağustos 2020 zirvesine kadar olan güçlü 
yükselişine tepki olarak hali hazırda satılmış olan eski 
altından mücevher arzinin kolaylıkla temin 
edilebilmesiyle, geri dönüşüm işlemi birbirini izleyen 
çeyreklerde % 8 ve %17 oranında düştü. 25,0 tonluk 
üretici güvencesi, 2020 yılının ilk çeyreğindeki 34,7 tonluk 
yeni güvence ile çelişmekte olup bu arz kaynakları, 
maden üretimindeki artışı herhangi bir yılın ilk çeyreği için 
rekor seviyeye çıkarmıştır. İleriye baktığımızda, yıllık 
maden üretiminin 2021'de tüm zamanların en yüksek 
seviyesine çıkacağına ve beklenmedik kesintileri 
engelleyeceğine inanıyoruz, ancak geri dönüşümün 
baskılı sürecinin devamı da mümkün gözükmektedir. 

Kaynak: Metals Focus, Dünya Altın Konseyi 

Maden üretimi 2021'in 1. çeyreğinde güçlü bir toparlanmaya şahit oldu 
Küresel maden üretiminde yıldan yıla % değişimi* 
% değişiklik 

*31 Mart 2021 itibariyle veriler. 
Kaynak: Metals Focus, Dünya Altın Konseyi 
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Maden üretimi 
1.Çeyrek için mevcut tahminler, maden üretiminin bir 
önceki yıla göre %4 artarak 851,0 tona yükseldiğini 
gösteriyor. Belirli bir kapsamda bunun nedeni, geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla COVID-19 ile ilgili daha az 
kesinti olmasıydı, ancak Kuzey Amerika madenleri ki 
ve Endonezya'daki Grasberg'deki madencilik 
oranlarının artması, maden üretimini rekor seviyenin 
görüldüğü en yüksek 1. çeyreğe yükseltti. Birbirini 
izleyen çeyreklere dayanarak üretim, Rusya ve Çin 
üretimlerindeki normal mevsimsel dalgalanmalar 
nedeniyle, normalde yılın en zayıf çeyreği olan birinci 
çeyrekte %5 düştü. 

Korona virüs kısıtlamaları, minimum etkiye sahipti. 
Korona virüs pandemisi nedeniyle madencilik 
faaliyetlerinde yaşanan aksaklık, ilk çeyrekte göz ardı 
edilebilir düzeydeydi ve sadece Güney Amerika'daki bir 
iki ülkede söz konusu oldu. Ancak, işlemlerin, pandemi 
nedeniyle kaybedilen altın üretimini tekrar 
yakalayabildiğine inanmıyoruz; çoğu maden türü için, 
bir kapatmanın ardından üretimi geri kazanma esnekliği 
yoktur. Yıldan yıla olan kıyaslamanın ikinci çeyrekte 
daha anlamlı olması muhtemeldir, ancak 2020'nin ikinci 
çeyreği, küresel maden üretimi üzerinde kısıtlamaların 
en önemli etkisinin görüldüğü dönemdi. 

Kuzey Amerika’nın altın üretimi, ilk çeyrekte önemli 
ölçüde arttı. Kanada (yıldan yıla +%21), Detour Lake ve 
MeadowBank gibi hâlihazırda mevcut olan işlemlerdeki 
üretimin arttığına tanık oldu. ABD'de Turquoise Ridge, 
Fort Knox ve Pogo gibi işlemlerdeki genişleme ve saflık 
artışları, üretimin yıldan yıla %13 olan büyümesine 
katkıda bulundu. 

Büyük bakır-altın madenlerinden çıkarılan yan ürün 
üretimindeki büyük değişiklikler nedeniyle hem 
Moğolistan (yıldan yıla +%170) hem de Endonezya’da 
(yıldan yıla +%29) önemli üretim artışları görüldü. 
Moğolistan'da, Oyu Tolgoi'deki daha yüksek altın saflık 
değerlemesi, madenin yeraltında genişletilmesi ile ilgili 
sorunlara rağmen daha yüksek üretim sağladı. 
Endonezya Grasberg, madeninin açık ocak 
madenciliğinden uzaklaşmaya devam etmesiyle yer altı 
madencilik oranlarında beklenen bir artış gördü; bu 
durum, önümüzdeki birkaç yıl boyunca devam edecek 
ve Endonezya üretimi de buna göre fayda 
sağlayacaktır. 

Maden üretimindeki küresel artışa rağmen, bazı ülkeler 
yıldan yıla düşüşler yaşadı. Papua Yeni Gine'de 25 
Nisan 2020'den beri askıya alınan Porgera 
madenindeki üretim, %19 daha düşük olarak 
gerçekleşti. Hükümetin maden kira sözleşmesini 
yenilememe kararından kaynaklanan bu askıya alma 
işlemi, bu yılın sonlarında faaliyetlerin yeniden 
başlatılması için geçici bir anlaşmaya varıldığı 
haberinin ardından tersine çevrilebilir.26 

Arjantin’de, madenin yeni bir liç yastığı yığınına geçiş 
yaptığı Veladero'da, COVID-19 kaynaklı gecikmelerden 
ötürü altın üretiminin yıllık %13 oranında düştüğü 
görüldü. Peru'da, korona virüs salgınının bir sonucu 
olarak süregelen kısıtlamalar ve birkaç madende daha 
düşük saflıkta altın çıkarılması sonucunda altın 
üretimini %9 oranında düşürdü. 

Çin'de maden üretimi bir önceki yıla göre %2 düştüğü 
için ilk çeyrekte altın üretiminin eskiye döndüğüne dair 
herhangi bir işaret yoktu. Ocak ayında Shandong 
eyaletinde meydana gelen iki ölümcül kaza, güvenlik 
kontrolleri yapılırken o bölgedeki çeşitli operasyonlarda 
beklemelere yol açtı. Bu düşüş, korona virüsle ilgili 
üretim kesintilerinin, maden üretiminin %12 oranında 
düştüğü 2020 yılının birinci çeyreğinde, Çin üretimini 
sert bir şekilde etkilediği düşünüldüğünde daha da 
dikkat çekicidir. Dünyanın en büyük altın üreticisi olan 
Çin, son dört yıldır üretimde düşüş deneyimledi ve 
liderlik pozisyonunu, üretimin son zamanlarda arttığı ve 
önümüzdeki yıllarda bazı büyük projeler devreye girdiği 
için daha fazla kazanım olmasını bekleyen Rusya 
tarafından devralınabilir. 

Üretici real risk garantisi 
Küresel güvence ödeneği, önceki üççeyrekte görülen 
riskten korunma eğilimini sürdüren 25,0 tonluk 
üreticinin güvencenin neticesine bağlı olarak birinci 
çeyrekte daha da düştü. 

Tatminkâr marjlar, üreticileri kenarda tutar. Altın fiyatı 
birinci çeyrekte %10 ve Ağustos 2020'nin başlarında görülen 
tüm zamanların en yüksek seviyesinden %18'den fazla 
düşmesine rağmen, altın madenciliği şirketleri tarafından çok 
az yeni güvence olduğu bildirildi. Sürdürülebilir Maliyet (AISC) 
marjları yüksek kalmaya devam ediyor ve madencilik 
şirketleri, hissedarların daha da fazla spot altın fiyatının 
etkisine maruz kalmalarından memnun görünmekteler. Ne var 
ki, bazı daha küçük ve gelişme aşamasındaki şirketlerin bu 
yılın bir noktasında borç finansmanının bir gereği olarak 
riskten korunma kapsamlarını artırmaları gerekebileceğinin 
farkındayız. 

26 www.mining-journal.com/gold-and-silver-news/news/1408075/porgera-has-restart-path-after-year-in-limbo 
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Geri dönüştürülmüş altın 

Birinci çeyrekte geri dönüştürülmüş altın arzı, 2020’nin birinci 
çeyreği ile 2021’in birinci çeyreği arasındaki ortalama üç aylık 
fiyatta %13 artışa rağmen, geçmişe kıyasla%8 düşüşle 270,2 
ton oldu. 

Tüketici geri dönüşüm davranışını altın fiyatındaki 
değişikliklere atfederken çeyrekler arası tablonun dikkate 
alınması tartışmasız daha uygun olacaktır: 
Geri dönüştürülmüş altın, 2020'nin 4. çeyreğinden 2021'in 1. 
çeyreğine kadar ortalama altın fiyatında %4'lük bir düşüşün 
yanı sıra üç aylık dönemde %17 düşüş kaydetti. 

Veriler, ekonometrik modellemenin bize sağladığı sonuçları 
teyit etmektedir: Altın fiyatındaki değişikliklerin geri dönüşüm 
üzerinde anlık ancak geçici bir etkisi vardır.27 Mantıksal 
olarak, bu durum mantıklıdır - ortalama altın fiyatının bir yıl 
önceki aynı çeyrekte olduğundan daha yüksek olması, 
mevcut çeyrekte geri dönüşümden kaynaklanan altın arzında 
otomatik olarak bir artışa neden olması beklenemez. İnsanlar, 
fiyatların bir önceki yıla göre daha yüksek olması nedeniyle 
değil, belirli bir dönemde yükselen altın fiyatının etkisi ile eski 
altın mücevherlerini satmaya teşvik edilmektedir. Geçen yılın 
3. çeyreğinde bunu gördük: bu sırada kısıtlamalardan çıkan 
bazı kilit pazarların etkisini de dikkate almamıza rağmen 
fiyatlar ikinci çeyreğin başından 3. çeyreğin zirvesine yaklaşık 
%30 idi ve geri dönüşüm ise çeyrekler arasında %32 arttı. 

Kolaylıkla temin edilebilen malzemeler satıldıktan sonra, atıklar 
için diğer ürünlerin temizlenmesi genellikle fiyatta bir artış daha 
olmasını gerektirir. İlk çeyrekte, geri dönüştürülmüş arzda 
görülen yıldan yıla düşüş, pazara yakın geri dönüşümlü 
hammadde arzinin çoğunun tükendiğine ve bunu ortaya 
çıkarmak için muhtemelen fiyatta önemli bir artış daha 
gerekeceğine inanmamıza neden oluyor. 

Bazı ülkeler kendilerine özgü faktörler neticesinde, ilk 
çeyrekte sınırlı geri dönüşüm arzına sahip olabilir. 
Hindistan'da, özellikle kırsal sektörde, daha yüksek altın fiyatı 
beklentileriyle birlikte gelişen ekonomik faaliyet, geri dönüşüm 
hacimlerini azaltmış gibi görünüyor. Çin'de, altından mücevher 
için beklenenden daha iyi olan perakende satışlar, kuyumculuk 
sektöründen geri satılan stok miktarını büyük ölçüde azalttı. 
Korona virüs pandemisinin ekonomik etkilerini hafifletmeye 
yönelik güçlü küresel mali yanıtın, 2008 Küresel Mali Krizi 
esnasında ve sonrasında görülen büyük miktarlardaki parasal 
eylemlerin aksine, sıkıntılı altın satışlarına olan ihtiyacı 
azaltması da mümkündür. 

Geri dönüşümün 2021 boyunca durgun olacağına 
inanıyoruz. Altın fiyatında gözle görülür bir yükselişe duyulan 
ihtiyaç, daha iyimser bir ekonomik görünüm ve piyasaya arzın 
düşük olması, daha yüksek geri satış seviyeleri için karşıdan 
esen rüzgârlar oluşturuyor. İlk çeyrekte geri dönüştürülmüş 
altının yıldan yıla azalması, maden üretimindeki büyümeyi telafi 
ederek altın arz/talep dengesinin bu bileşeninin önemini 
vurguladı. 

Altının geri dönüşüm faaliyetleri, çeyrekteki daha düşük olan altın fiyatının ortasına kadar düştü 
Ton cinsinden geri dönüştürülmüş arz ve altın fiyatı (US $/ons) * 
Ton USD$/oz 

Geri dönüştürülmüş altın LBMA Altın Fiyatı PM (çeyrek ortalaması, rhs) 

*31 Mart 2021 itibariyle veriler. 
Kaynak: ICE Değerlendirme İdaresi, Metals Focus, Dünya Altın Konseyi 

27 www.gold.org/goldhub/research/ups-and-downs-gold-recycling 
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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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