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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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Altının portföydeki rolü kripto 
paralardan nasıl farklıdır? 
Kripto paraların geçtiğimiz yıl içindeki hızlı yükselişi yatırımcıların dikkatini çekmiştir. 
Genellikle, kripto yatırımları, altın yatırımıyla aynı kefeye konulmaktadır. . Bazı belirgin 
benzerliklere rağmen, altının hem temel hem de pratik olarak kripto paralardan ayrı bir 
noktada durduğuna inanıyoruz. 

Analizimiz, şunları göstermektedir: 
•  Altın talebi daha farklı ve çeşitli kaynaklardan gelmektedir. (s. 3) 
•  Kripto paraların arzı ve mülkiyeti daha yoğundur (s. 4) 
• Kripto paralar, çoğunlukla getiri olarak portföy performansına 

katkıda bulunmuş ancak aynı zamanda önemli riskleri de 
barındırmıştır.  (s. 5-6) 

• Altın yüksek kaliteli likit bir varlıktır ve kripto para taşıyan 
portföyler, altına daha fazla pay ayrılmasından yüksek fayda 
sağlayabilirler. (s. 6-7) 

•   Düzenleyici mevzuat yapılarının gelişmesi kripto paraların değer 
önermesini değiştirebilir (s. 8). 

Altın ve kripto paralar, 
temelde farklıdır 
Blok zinciri (Blockchain) ve kripto paraların ortaya çıkışı, 
finans endüstrisindeki teknolojik gelişmeleri harekete geçirdi. 
Kripto paraların çoğalması ve son zamanlarda katlanarak 
artan fiyat artışları, yatırımcıların hayal gücünü çalıştırdı. Ne 
var ki, , Blokchain ve kripto paralardaki son gelişmeler, kripto 
paraların altının yerine geçtiği anlamına gelmemektedir. 
Bitcoin2, 3 gibi kripto paralar ve altının benzer olduğu 
argümanının aşağıdaki algılardan kaynaklandığı 
görülmektedir: 

•  sınırlı arz 
•  mevcut para birimlerine alternatif olarak rolleri. 

Bununla birlikte, bu karşılaştırma oldukça basite 
indirgenmiştir ve sadece piyasa dinamikleri değil, aynı 
zamanda performansları ve portföylerde oynadıkları rol 
açısından da altın ve kripto paralar arasındaki temel 
farklılıkları göz ardı etmektedir. 
Altın, ikili bir yapıya sahiptir 
Altına olan talep, kripto paralara olan talepten çok daha farklı 
kaynaklara dayanmaktadır. . 2000 yılı aşkın bir süredir altın, takas 
ve değer saklama aracı olarak kullanılmıştır. 4 Altın, kurumsal ve 
bireysel yatırımcıların yanı sıra merkez bankalarının da mülkiyeti 
altındadır. (Şekil 1). 

Kripto paralardan farklı olarak, 
altın da bir tüketim malıdır. 

"Dijital bilgilerin kaydedilmesini ve dağıtılmasını ancak 
düzenlenmemesini" sağlayan bir veri tabanı türü olan Blockchain 
teknolojisine dayanarak oluşturulmuşlardır. Investopedia. Investopedia 
Blokchain explained. Kasım 2020 

3  Bu rapor boyunca, Bitcoin'i en büyük piyasa değeri ve mevcut en uzun geçmiş 
verilere sahip kripto para olarak performans ve diğer ölçü birimleri açısından 
karşılaştırmak için kullanıyoruz. 

4 Bkz. Para ve altın.  

1  Kriptoları, stilistik amaçlar için not aracılığıyla kripto paraların yerine 
kullanıyoruz. 

2 Bitcoin literatürde ilk kez 2008'in sonlarında, Küresel Finansal Kriz 
sırasında birçok piyasa katılımcısının finansal sisteme yönelik muhtemel 
düş kırıklığı nedeniyle, ortaya çıktı ve 2009'un başlarında yayınlanan açık 
kaynak yazılımını kullanmaktadır. Bitcoin başlangıçta işlemlere olan güveni 
arttırmak, maliyetleri azaltmak ve bilanço dışı tutulmak için bir araç olarak 
görüldü. O zamandan bu yana, binlerce kripto para ve daha genel olarak 
kripto varlıklar piyasaya sürüldü. Tüm bunlar, birçok şekilde 
değişebilmesine rağmen, genellikle 
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Şekil 1: Altın talebi yatırım ve tüketimle bağlantılıdır 
Ortalama yıllık net talebin bileşimi* 

Mücevherat** Teknoloji** Yatırım Merkez bankaları 
*2020'de sona eren 10 yıllık ortalama net talep tahminlerine dayanmaktadır. Borsa 
dışı talebi kapsamaz. 
**Net mücevher ve teknoloji talebi, yıllık geri dönüşün %90'ının mücevherden, 
%10'unun teknolojiden geldiği varsayılarak hesaplanır. 
Kaynak: Metals Focus, Refinitiv GFMS, Dünya Altın Konseyi 
 
Mücevherat, altın piyasasının ayrılmaz bir parçasıdır. Altın 
talebinin büyük bir kısmı, özellikle Hindistan ve Çin'de kültürel 
ve dini inançlarla derinden bağlantılıdır. Altın; bilgisayarlar, cep 
telefonları ve (ilginç bir şekilde kripto paraları 'çıkarmak' için 
ihtiyaç duyulan) diğer teknolojilerdeki bileşenler dahil olmak 
üzere üst düzey elektronik cihazlarda da yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 
Bu, altını birçok varlıktan ayırmakta ve altına tarihsel olarak 
ekonomik stres zamanlarında iyi performans göstermesine ve 
uzun vadeli ekonomik genişlemeden yararlanmasına izin veren 
çift yönlü, eşsiz bir yapı sunmaktadır. Bu yapı, altının hem getiri 
kaynağı hem de etkili bir portföy çeşitlendiricisi olarak 
portföylerdeki stratejik rolünü desteklemektedir. 5 
Buna karşılık, kripto paralar dijital (maddi olmayan) varlıklardır 
ve bize göre, mevcut birincil talep kaynakları, sadece bu olmasa 
da, yatırım amaçlıdır (Tablo 1). Örneğin, Bitcoin'in son 
zamanlardaki performansı ve belirsiz davranış trendi, genellikle 
stratejikten ziyade daha çok spekülatif pozisyon almaya 
dayanan fiyat ivmesine yanıt verdiğini gösteriyor olabilir. 

Tablo 1: Altın, kripto paralardan daha çeşitli talep 
kaynaklarına sahiptir 
Altın ve kripto paralara yönelik mevcut talep sektörlerine belli bir 
biçimde genel bakış* 

 
Mücevherat Teknoloji Yatırım Merkez bankaları 

Altın 
    

Kripto paralar  
    

*30 Aralık 2020 Çarşamba itibariyle 
** 'Akıllı' dijital sözleşmeler olarak kullanılabilecek bazı kripto paralar teknolojik 
uygulamalar için satın alınabilir. 

Kaynak: Dünya Altın Konseyi 

5 Altının stratejik bir varlık olarak önemi (ABD baskısı). Şubat 2020. 

6 Kaynak: Metals Focus, Refinitiv GFMS. 

7 En iyi 12 kripto para ve ne oldukları ve neden iyi olmadıkları MIT Technology 
Review, Nisan 2018. 

8  25 Ocak 2021 itibariyle. Bkz. CoinMarketCap.com. 

Altın ve kripto paralar | Altının portföydeki rolü kripto paralardan nasıl farklıdır? 

Grafik 1: Yerüstü altın stoklarındaki büyüme Bitcoin ‘deki 
eşdeğer büyümenin altında kalıyor 
Çıkarma (mining) yoluyla altın ve Bitcoin ‘in yıllık büyüme hızı* 

Yıllık büyüme 

Yerüstü altın büyümesi Çıkarılan Bitcoin büyümesi 

*31 Aralık 2020 itibariyle 
Kaynak: Bloomberg, bitcoin.org, Dünya Altın Konseyi. 

Altın, eşsiz ve nadir bulunan doğal bir elementtir 
Altın ve kripto paralar arasında en çok atıfta bulunulan 
benzerliklerden biri de sınırlı arzdır. . Altının yerüstü stokları 2020 
yılında maden üretimi ile son 20 yılda çok fazla değişmemesine 
rağmen, %1,7 oranında büyümüştür (Grafik 1) v. 6 Bitcoin stoku 
şu anda yıllık %3'e yakın bir oranda artmaktadır ve 2140 yılı 
civarında yavaşça sıfır büyümeye gerileyecek şekilde 
tasarlanmıştır. 
Hem altın hem de Bitcoin sınırlı olsa da Bitcoin ‘in önceden 
belirlenmiş sayıda varlığı görüntüde bir avantaj yaratabilmektedir. 
Bununla birlikte altının önemi, temel fiziksel ve kimyasal 
özelliklerin birleşiminin yanı sıra bulunabilirlik ve sınırlılık arasında 
iyi bir denge ile pekiştirilmiştir. Bu nedenle başka metaller ve 
gümüş, paladyum veya platin gibi değerli metaller olsa da, altın 
döviz standartlarında kullanılan tercih edilen varlık olmuştur ve 
Bretton-Woods sisteminin sona ermesinden sonra bile döviz 
rezervlerinde kilit bir bileşen olarak kalmıştır. 
Buna karşılık, hiçbir şey yeni eklenen ve muhtemelen daha verimli 
7 kripto paraların mevcut kripto paraların yerini almasını veya 
genel toplam arza potansiyel olarak katkıda bulunmasını 
engelleyemez. Kripto para alanı son yıllarda patlamıştır ve çeşitli 
çevrimiçi platformlar aracılığıyla 10.000'den fazla kripto paranın 
mevcut olduğu tahmin edilmektedir.8 
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Şu anda, Bitcoin marka tanınırlığı ve geniş iletişim ağının 
etkisinden yararlanmaktadır ancak piyasa oldukça rekabetçidir 
ve bu konunun nasıl sonuçlanabileceğini söylemek için henüz 
çok erken. Örneğin, aynı yapıyı izleyen ancak artan blok 
boyutunun maliyetleri azaltmasına ve hızı arttırmasına olanak 
veren Bitcoin Cash, birkaç yıl önce piyasaya sürüldü.9 Bunu diğer 
çeşitli Bitcoin yan ürünleri (veya 'çatallar') izledi.10Ve her zaman 
etkin olmasalar da, arzda öngörülemeyen genişlemelerin 
olabileceği sonucunu kanıtlamaktan öteye geçmektedir. . 
Altın üretimi ve mülkiyeti  
Altın madenciliği dünyanın dört bir yanına dengeli bir şekilde 
dağılmış durumdadır. Altın üreten ilk beş ülke Çin, Rusya, 
Avustralya, ABD ve Kanada'dır ve bunları çeşitli Latin Amerika ve 
Afrika ülkeleri yakından takip etmektedir. Ortalama yıllık üretim 
bölgeler arasında eşit olarak dağıtılmıştır, Avrupa toplamın 
%10'dan daha azını oluşturan tek kıtadır ve hiçbir kıta üretimin 
%25’inden fazlasına sahip değildir.11 
Aynı şekilde, yerüstü altın hisse senetlerinin mülkiyeti de geniş 
ölçüde dağıtılmıştır. ABD Hazinesi, bilinen en büyük tek altın 
hamili olmasına karşın, tüm yerüstü hisse senetlerinin yalnızca 
%4'üne sahiptir. Altının neredeyse %50'si mücevher (küresel 
olarak dağıtılan) formunda bulunurken, %21'i külçe, altın para ve 
altın ETF'ler şeklinde çok sayıda bireysel ve kurumsal yatırımcıya 
aittir.12 
Risk yoğunlaşması kripto paralar için önemli bir soruna işaret 
etmektedir. Bitcoin 'madencilerinin' sayısı binlerden sadece bir 
avuç kilit katılımcıya düşürüldü. Bloomberg'in bildirdiği gibi, artış 
dahilinde genel ağ için ciddi riskler oluşturabilecek olan “hepsi 
Çin'de bulunan beş Bitcoin madencilik kuruluşu, ağdaki tüm 
hesaplama gücünün %49,9'unu kontrol etmektedir. ki bu şimdiye 
kadarki en yüksek madencilik gücü konsantrasyonu, 
TokenAnalyst'in açıkladığı bir bulgu",  
Ayrıca, Bitcoin sahiplerinin sayısı son bir yılda artmış olsa da ( 
Grafik 2), sahiplik oranları belli kişilerde yoğunlaşmıştır. Bitcoin 
sahiplerinin sadece %2'si mevcut tüm Bitcoinlerin %95'ine 
sahiptir. 15 Performansın bir karşıt göstergesi ve  belki de 
yukarıda belirtilen yoğunlaşmanın  yan etkisi  olarak,  özgün 
adreslerin sayısındaki büyük yükseliş ve düşüşler, tarihsel olarak 
fiyattaki göz ardı edilemeyecek düzeyde düşüşlerle  .aynı 
zamana denk gelmiştir. 

9 Bitcoin’e karşı Bitcoin Cash: Aradaki fark nedir? Investopedia. Haziran 2020. 
10 Bitcoin Cash'ten bu yana 44 Bitcoin çatal kriptonun listesi, Bitmex, Mayıs 2018. 
11  Haziran 2020 itibariyle. Bölgelere ve ülkelere göre maden üretiminin ayrıntılı bir 

dökümü için, Goldhub.com'daki ülkeye göre maden üretiminin yanı sıra 
stratejik bir varlık olarak altının uygunluğu (ABD baskısı) Grafik 12b'ye bakınız. 
in  

12 Bkz. Merkez bankası istatistikleri ve Goldhub. com’daki yerüstü altın stokları.  

13 Bloomberg, Bitcoin'in Ağ İşlemleri Beş Şirket Tarafından Kontrol Ediliyor Ocak 
2020. 

14 Kripto varlıklarda tartışılan diğer ilgili riskler: Yatırım profesyonelleri için Bitcoin, 
Blockchain ve kripto para i rehberi, CFA Enstitüsü Araştırma Vakfı, 2021. 

15 En Zengin 100 Bitcoin Adresi ve Bitcoin dağıtımı (bitinfocharts.com) 
16  22 Ocak 2020 itibariyle. 
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Grafik 2: Bitcoin mülkiyeti sayılarındaki keskin artışlar, 
son yıllarda önemli satışlara denk geldi 
Bitcoin'in günlük özgün kullanıcılara kıyasla fiyatı* 

Özgün kullanıcılar Bitcoin USD 

Bitcoin fiyatı USD Benzersiz blok zinciri adresleri 

*Göndericiler ve alıcılar dahil olmak üzere toplam özgün aktif adres sayısı. 
Kaynak: Bloomberg, blockchain.com 

Altın ve kripto para 
fiyatları farklı davranış 
trendi gösterir. 
 
Potansiyel yüksek getiri, ek risk getirir 
Kripto paralar, son birkaç yıldaki üstel büyümeleriyle yatırımcıların 
hayal gücünü ele geçirmiştir; bu, muhtemelen kısmen aşırı düşük 
faiz oranlarının arkasındaki geniş çaplı varlık fiyatı enflasyonundan 
kaynaklanmaktadır. Bitcoin fiyatı sadece 2020'de dört katına çıktı 
ve son iki yılda dokuz kat arttı. 16Bu kazançlar, bazı kurumsal 
yatırımcıların son bir yıl içinde Bitcoin'i dikkate almalarını veya bir 
miktar, kademeli yatırım yapmalarını sağlamıştır. Ancak diğer 
herhangi bir finansal varlıkta olduğu gibi yüksek getiri, risksiz 
gelmez. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Bitcoin'in yükselişine önemli 
bir belirsizlik ve değer kaybı riski eşlik etmiştir (Tablo 2 ve Grafik 3). 
Bitcoin, son iki yılda S&P 500 veya NASDAQ bileşik bileşik 
endekslerinden üç kat daha l ve altından dört buçuk kat daha 
belirsizlik riski göstermiştir. 
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Tablo 2: Bitcoin, S&P 500, NASDAQ bileşik endeks ve altından önemli ölçüde çok daha fazla belirsizlik arz etmektedir.  
Haftalık getirilere dayalı temel risk metriklerinin özeti* 
 

Volatilite 

Son 20 yıl 
Haftalık getiri 
%'si şundan 

düşük: 
%-2,5 

10.000 ABD 
Doları başına 

%95 VaR Volatilite 

Son 10 yıl 
Haftalık getiri 
%'si şundan 

düşük: 
%-2,5 

10.000 ABD 
Doları başına 

%95 VaR Volatilite 

Son 2 yıl 
Haftalık getiri 
%'si şundan 

düşük: 
%-2,5 

10.000 ABD 
Doları başına 

%95 VaR 
Bitcoin** YOK YOK YOK %16,0 %29,6 -$1.600 %9,9 %26,9 -$1.382 
NASDAQ %3,0 %14,3 -$476 %2,3 %11,2 -$346 %3,2 %8,7 -$382 
S&P 500 %2,5 %10,1 -$390 %2,3 %7,5 -$331 %3,3 %8,7 -$306 
Altın %2,5 %10,6 -$369 %2,2 %9,2 -$319 %2,2 %7,7 -$291 

*25 Ocak 2021 Pazartesi itibariyle 
** Bitcoin hesaplamaları verilerin kullanılabilir olduğu 1 Ocak 2009'da başlar. Kaynak: Bloomberg, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 

Bitcoin, S&P 500 veya NASDAQ ile ortalama 12 haftada bir veya 
altın ile ortalama 13 haftada bir kez karşılaştırıldığında, dört 
haftada ortalama %2,5 oranında veya daha fazla değer kaybetti. 
Son olarak, Bitcoin'in Riske Maruz Değeri (VaR) de oldukça 
yükselmiştir. Son iki yılda herhangi bir haftada, yatırımcıların 
Bitcoin'e yatırılan her 10.000 ABD Doları için %5 ihtimalle en az 
1.382 ABD Doları (eşdeğer bir altın yatırımı için VaR'den 
neredeyse beş kat daha fazla) kaybetme riski (%95 VaR) 
vardı. Yatırımcılar, Bitcoin gibi yüksek ödüllü stratejik varlıkları 
benimsemeyi seçebilmektelerse de, ek riski yönetmek için 
uygun araçlara ihtiyaç duymaktadırlar. Bizim görüşümüze göre, 
kripto paralara daha fazla, altına arzın yükselmesini garanti 
etmektedir. 

Çeşitlendirme, sadece düşük korelasyon ile ilgili değildir 
Altın ve Bitcoin arasındaki korelasyon düşüktür ve çoğu zaman 
-0,5 ile 0,5 arasında değişir. 2020 yılında ortalaması pozitif 
olmasına rağmen hâlâ tek yönde tutarlı değildir (Grafik 4). Bu 
durum altın ve Bitcoin'in birbirlerine alternatif olarak hareket 
etmediklerini göstermektedir. 
Dahası, Bitcoin altının alternatifi olsaydı, diğer varlıkların, özellikle 
de hisse senetlerinin, performansına verdiği tepki açısından altına 
benzer davranış trendi sergilerdi. Hem altın hem de kriptolar 
genellikle S&P 500 veya NASDAQ bileşik endeksleri gibi hisse 
senedi endeksleriyle de nispeten düşük korelasyona sahipken, 
yatırımcılar için en çok önem arz edeni hisse senetlerinin oranının 
düştüğü korelasyondur, çünkü bu genellikle portföy 
çeşitlendiricilerinin en fayda getirdiği zamandır. 

Bitcoin'in Riske Maruz Değeri (VaR), 
altınınkinden beş kat daha yüksektir. 

Grafik 3: Bitcoin'in yıllık belirsizlik seviyesi hâlâ 
hisse senetleri ve tahvillerinkinden kat kat daha 
yüksektir 
Yıllık ortalama günlük belirsizlik oranı* 

Ortalama günlük belirsizlik hâli 

Altın Bitcoin Nasdaq S&P 500 

*25 Ocak 2021 Pazartesi itibariyle 
Kaynak: DataStream, Dünya Altın Konseyi 
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*25 Ocak 2021 Pazartesi itibariyle LBMA Altın Fiyatı PM USD ve Bitcoin spot 
(XBT) haftalık getirilerine göre. 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

Grafik 4: Altın ve Bitcoin arasındaki korelasyon 
2020'de görülen artışa rağmen düşük kalıyor 
Altın ve Bitcoin arasında 90 günlük döner korelasyon* 

90 günlük haftalık dalgalanan korelasyon 



Grafik 5: Teknoloji hisseleri düştüğünde altın fiyatları artma trendine girmektedir ancak Bitcoin için şu ana kadar aynısı geçerli 
olmamıştır 

(a) Bileşik endeks, 2 *'den fazla düştüğünde altın ve 
NASDAQ bileşik endeksinin dağılımı grafiği 

(b)  Bileşik endeks 2 *'den fazla düştüğünde Bitcoin ve 
NASDAQ bileşik endeksinin yayılım grafiği 

Bitcoin getirisi 

Bitcoin >0 
Altın >0 

Altın getirisi 

NASDAQ getirisi NASDAQ getirisi 
*25 Ocak 2021 Pazartesi itibariyle 5 yıllık günlük getirilere göre LBMA Altın 
Fiyatı PM ABD ve NASDAQ bileşik endeksi kullanılarak. 
Kaynak: Bloomberg, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 

Burada, altın ve Bitcoin birbirinden ayrılır. Altın ve NASDAQ 
arasındaki davranış trendinden de tarafından görüldüğü gibi, 
altın önemli borsa düşüşleri sırasında hisse senetleri ile negatif 
bir korelasyon gösterme eğilimindedir (Grafik 5a). Buna karşın, 
NASDAQ'ın düştüğü dönemlerde Bitcoin'in toparlanma veya 
düşme olasılığı da eşit olmuştur (Grafik 5b). 
Bitcoin, henüz kendini güvenli bir liman olarak kanıtlamadı 
Bitcoin 'yüksek oktanlı' taktiksel bir varlık gibi işlem görür. 
Zaman zaman Bitcoin'in altın gibi bazı geleneksel vadeli satış 
fonlarına benzer şekilde yön değiştirdiği görüldüğünden, piyasa 
katılımcıları Bitcoin'de 'güvenli liman benzeri' davranışlar fark 
etmişlerdir. Ancak tutarlı bir trend söz konusu değildir. 
Örneğin, Mart 2020 'de Bitcoin, zirveden dibe  %40'tan fazla 
değer kaybı yaratarak düştü, ayı %25 düşüşle bitirdi ve altına 
kıyasla ABD’nin teknoloji stoklarına daha benzer davrandı. 
Buna karşılık, altın başlangıçta Mart ayında zirveden dibe %8 
değer kaybıyla düşerken, ay içinde başladığı seviyeye geri 
dönmek için hızla toparlandı ve yatırımcılar vadeli satışlara 
yöneldikçe artış trendini sürdürdü.17 

*25 Ocak 2021 Pazartesi itibariyle 5 yıllık günlük getirilere göre XBT ve NASDAQ 
bileşik endeksi tarafından verilen Bitcoin spot fiyatları kullanılarak. 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

Riske uyarlanmış getirileri yükseltme  
Bazı çalışmalar, Bitcoin'in varsayımsal bir portföye 
eklenmesinin riske uyarlanmış getirileri arttıracağını öne 
sürmektedirler. 18 Muadili kendi analizimiz, son beş yılda 
Bitcoin'e yapılan %1 ila %5'lik arzın, iyi çeşitlendirilmiş bir 
varsayımsal portföyün riske uyarlanmış getirisini arttıracağını 
göstermektedir (Grafik 6). 19 Bununla birlikte getirinin 
yükseltilmesi, çeşitlendirici veya güvenli bir varlıktan 
bekleneceği gibi, Bitcoin'in portföy belirsizliğinin azalmasından 
dolayı değil, hızlı fiyat artışından kaynaklı olarak sağlanacaktır. 
Buna karşılık, altının aynı dönemdeki portföy etkisi, hem portföy 
getirilerine katkıdan hem de belirsizlikteki azalıştan 
kaynaklanacaktı. Bu, altının portföydeki varlık 
paylaştırılmasında stratejik bir risk yönetimi aracı olarak önemini 
vurgulamaktadır. 
Analizimiz ayrıca aynı varsayımsal portföyün, aynı dönemde 
riske uyarlanmış getirilerinin, Bitcoin'e %2,5 20 ve altına %1 ila 
%10 pay bölüştürülmesi durumunda daha da yükseleceğini 
göstermektedir. 

17 Bkz. Piyasalarda satışlarla beraber altın fiyatları da dalgalanıyor, Mart 2020. 
18 Kripto varlıklar: Yatırım profesyonelleri için Bitcoin, Blockchain ve kripto para 

rehberi.  CFA Enstitüsü Araştırma Vakfı. 2021. 

19 Seçilen pay aralığı, 18 no'lu dipnotta belirtilen çalışmada kullanılan aralığa 
eşdeğerdir. 

20 Bu pay bölüşümü, dikkate alınan ilk analizin orta aralığını temsil eder. 
21 Bu aralık, önceki çalışmalara dayanarak altına yapılan en uygun pay bölüşümü 

ile tutarlıdır. Bkz. Altının stratejik bir varlık olarak önemi, ABD baskısı, Bölüm 
4, Şubat 2020. 
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Grafik 6: Altın, Bitcoin tutan iyi çeşitlendirilmiş bir 
portföyde riske uyarlanmış getirileri yükseltti ve değer 
kaybı riskini azalttı 
Bitcoin ve altına çeşitli pay bölüşümleri dahilinde iyi 
çeşitlendirilmiş varsayımsal bir yatırım portföyünün 
performansı* 

Riske uyarlanmış getiri 
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portföy 
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Portföy karışımı 
Bitcoin %5 Bitcoin %2,5 Bitcoin %1 

*31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki performansa 
dayanmaktadır. Varsayımsal ortalama iyi dengelenmiş portföy (USD cinsinden), 
2019 ABD Güven Yüksek Net Değer paylaşımı anketi ve 2020 MS GIC Sermaye 
Piyasası Güncelleme makalesinin bir kombinasyonu ile birlikte, son 20 yıldaki 
Amerikan Bireysel Yatırımcılar Birliği ortalama pay bölüşümlerine dayanmaktadır. 
Hisse senetlerine  %47pay (%23 MSCI ABD Net Toplam Getirisi, ABD'de %18 
MSCI ACWI, ABD'de %6 MSCI Gelişmekte Olan Net Toplam Getiri), sabit gelire 
%36 tahsis (%26 Barclays ABD Agregat, ABD'de %3 Barclays Küresel Agregat, 
%1 JPMorgan EM Küresel Tahvil Endeksi ve %6 kısa vadeli hazine senetleri) ve 
%17 alternatif varlığı (%3 FTSE GYO Endeksi, %11 HFRI Riskten Korunma Fonu 
Endeksi ve %3 Bloomberg Emtia Endeksi) içerir.  Altın ve Bitcoin'e pay bölüşüme, 
tüm varlıkların orantılı olarak azaltılmasından kaynaklanmaktadır. Bitcoin'in, 
Bloomberg (XBT) tarafından toplanan USD cinsinden Bitcoin fiyatına göre getirisi. 
LBMA Altın PM'ye göre altın fiyatları. Riske göre ayarlanmış getiriler, yıllık 
getiri/yıllık belirsizlik olarak hesaplanmaktadır. Maksimum değer kaybı, 
portföydeki toplam değer bir önceki zirveye ulaşmadan önceki en büyük düşüş 
olarak hesaplanmıştır. Bu raporun sonundaki önemli sorumluluk reddi ve 
açıklamalara bakınız. 
Kaynak: Bloomberg, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 

22 FAANG, beş büyük ABD teknoloji şirketine atıfta bulunan bir kısaltmadır: Eski 
adı Google olan Alphabet, Facebook, Amazon, Apple ve Netflix. 

23  31 Aralık 2020 itibariyle. Goldhub.com'daki işlem hacimleri bölümüne bakınız. 
24 Bkz. Piyasalarda satışlar devam ettikçe altın fiyatları dalgalanıyor, Mart 2020 

25  31 Aralık 2020 itibariyle. Coinmarketcap.com, cryptocompare.com, 
CryptoQuant ve coindesk.com tarafından bildirilen rakamlara göre 
hesaplanır. 

26 a.g.e. 
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Ayrıca, Bitcoin'e %1 t ve altına %10 pay, Bitcoin'e altın olmadan 
%2,5 paya eşdeğer riske uyarlanmış getiri ile sonuçlandı ancak 
altın tutan portföy, önemli ölçüde daha düşük bir maksimum değer 
kaybına sahip olacaktı. Genel olarak bu, sadece Bitcoin'in altının 
portföydeki rolünün yerini alamadığını göstermekle kalmaz, aynı 
zamanda Bitcoin'in bir portföye eklenmesi, muhtemelen belirsizlik 
artışını yönetmenin bir yolu olarak, altına daha yüksek pay 
verilmesinin de garanti edilebileceğini gösterir. 

Bitcoin eklemek, portföyde altına daha 
yüksek pay ayrılmasını garanti edebilir. 

İlginç bir şekilde, Bitcoin'e yapılan %1'lik bir pay ayrımı genellikle 
bir teknoloji yatırımı olarak görülür, ABD'nin önde gelen teknoloji 
şirketlerine, özellikle de FAANG'lara %7,5'lik bir pay ayrımının 
aynı riske uyarlanmış getiriyi vereceğini tespit ettik.22 Ancak 
FAANG’lere ayrılan pay daha düşük bir maksimum değer kaybı 
ile sonuçlanmış olurdu. 
Bitcoin şimdiye kadar, aynı seviyede devam edeceği hiçbir 
şekilde garanti edilemeyen son derece yüksek getiriler yoluyla 
portföylerin verimliliğini arttırmıştır. 
Altının likiditesi yatırımcıların riski yönetmesine yardımcı 
olur 
Düzgün kuruluma sahip ve likit bir piyasada altın düzenli işlem 
görür. 2020'de toplu olarak, altın işlem hacimleri, borsa dışı 
işlemler (öncelikle spot üzerinden), vadeli işlemler ve altın 
ETF'ler arasında ortalama olarak günde 180 milyar ABD dolarını 
aştı. 23Bu da altın ticareti yapılan araçların çoğunun alım satım 
fiyat marjını - genellikle - birkaç baz puan altında oldukça sıkı 
tutmasına yardımcı oldu; böylece yatırımcılara altın 
pozisyonlarına kolayca girme veya çıkma imkânı tanıdı.24 
Buna karşılık, kaynaktan kaynağa geniş ölçüde değişebilen ve 
doğrulaması her zaman kolay olmayan Bitcoin spot işlem 
hacimlerinin 2020'de ortalama 2 milyar ABD dolarından az 
olduğu ve 4 milyar ABD dolarına kadar bir aralığa sahip olduğu 
tahmin edilmektedir.25 2021'de hacimler önemli ölçüde artmış ve 
10 milyar ABD dolarına yakın seviyelere ulaşmış gibi görünse 
de, çevrimiçi platformlardaki2 6raporlama denetlenmemektedir 
ve homojen olmayabilir. 
Buna ek olarak, piyasa değerinin etkenlerinden biri olan Bitcoin 
işlem sayısı neredeyse sıfıra düşmüştür (Grafik 7). Birçok 
yatırımcı, hatta büyük bir yatırımcı grubu piyasadan çıkmaya 
çalışırsa, bu eğilimin piyasada yetersiz likiditeye işaret 
edebileceğine inanıyoruz. Ve kulaktan duyma kanıtlar, alım 
satım fiyatları marjının sadece genişlemekle kalmayıp, aynı 
zamanda büyük ölçüde değiştiğini göstermektedir. 

https://www.gold.org/goldhub/data/trading-volumes
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Grafik 7: Bitcoin işlem hızı azaldı ve potansiyel likidite 
endişeleri arttı 
1 milyon ABD Doları başına saniyedeki işlemler* 

1dk için # 

*25 Ocak 2021 Pazartesi itibariyle saniyedeki işlem sayısının Bitcoin'in ABD doları 
cinsinden toplam piyasa değerine bölünmesiyle elde edilen değeri temsil eder. 
Kaynak: blockchair.com, blockchain.com, Dünya Altın Konseyi 

Düzenleyici çevrenin 
gelişmesi 
Bazı kripto para meraklıları, işlemlerde Bitcoin'in geleneksel 
para birimlerinin yerini alabileceğini savunmuştur.27 Bazı 
satıcılar Bitcoin'i kabul etse de, mevcut yaklaşık 18 milyondan 
ortalama olarak sadece yaklaşık 340.000 Bitcoin günlük işlemler 
için kullanılmaktadır ki, bu da %2'den azdır.28 Buna karşın, ABD 
doları 2019'da ortalama olarak günde yaklaşık 6 trilyon ABD 
doları olarak işlem görmüştür. O zamanlar, bu toplam M2'nin 
%40'ını temsil etmekteydi. 29 
Bu, kısmen Bitcoin'in uygun bir takas aracı olarak işlev 
görebilmesi için düzenleyici mevzuattan yoksun olması 
nedeniyle de olabilir. Ayrıca, ağın kendi sınırlamaları Bitcoin’in 
yaygın olarak benimsenmesini önleyebilir. 30 Bitcoin'in ağ 
kapasitesi, Visa'nın ödeme ağı olan Visa Net'e kıyasla saniyede 
10 işlemden daha az olup, saniyede 65.000 işlem yapabildiği 
bildirilmektedir. Bu sınırlama yaygın olarak bilinmekte v birçok 
olası çözüm önerilmiştir ancak bunlar ya Bitcoin'i temelden 
değiştirecek veya Yıldırım (Lightning) gibi daha az güvenli 
ancak daha yüksek kapasiteli paralel ("zincir dışı") ağlara 
yönlendirecektir.31,32 

27 Coinbase CEO’su: Bitcoin, 15 yıl içinde rezerv para birimi olarak doları 
geçecektir. International Business Times. Temmuz 2015. 

28 Kaynak: CryptoQuant, bitcoin.com 
29 M2 nakit ve çek mevduatlarının yanı sıra tasarruf mevduatları, para piyasası 

menkul kıymetleri, yatırım fonları ve diğer vadeli mevduatları içerir. İşlem 
verileri ABD Federal Rezervi ve BIS’den alınmıştır. 

30 Merkezi Olmayan Blok Zincirlerinin Ölçeklendirilmesi Üzerine, Croman vd. 
Aralık 2017. 

31 Blok Zinciri Ölçeklenebilirlik Sorunu ve Vize Benzeri İşlem Hızı Yarışı, Veri 
bilimine doğru, Ocak 2019. 

32  Bitcoin Cash maliyetleri azaltmak ve hızı arttırmak için yaratılmış olsa da, hala 
iyi kurulmuş platformların karşılaştırılabilir seviyelerinin önemli ölçüde 
altındadır. 

33 Yellen kripto paraların ‘azaltılmasını' önermektedir, Business Insider, Oca 
2021. 

34 Stabil koin nedir?  Coinbase. Facebook'un Libra para birimi önümüzdeki yıl 
sınırlı biçimde piyasaya sürülecek, Financial Times, Kasım 2020. 

35 Hindistan hükûmeti Bitcoin gibi kripto para birimlerini yasaklayabilir, CNBC, 
30 Ocak 2021. 

36  Merkez Bankası E-Para Basmalı Mı? C. Khan et al, FRB St. Louis Working 
Paper No. 2019-3, Ocak 2019; A Course on CBDCs, F. Rivadeneyra, Bank of 
Canada mimeo, 2020. Daha fazla bilgi için bkz. Dijital Para Birimleri ve 
FinTech. 

37 a.g.e. 
38 a.g.e. 
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Belki de daha da önemlisi, kripto paraların yaygın olarak 
benimsenmesi muhtemelen daha kapsamlı hükûmet 
düzenlemelerine yol açacaktır.33 Bunun iki temel husustan 
kaynaklanabileceğine inanıyoruz: tüketicinin korunması ve 
politika etkinliği. Örneğin, etkili para politikası, bir merkez 
bankasının para arzını kontrol edebilmesini gerektirir. 
Varsayımsal olarak bireyler, resmî bir para biriminde değil de 
bağımsız bir kripto para biriminde işlem yaparsa, para politikası 
tartışmalı hale gelir. Tabii ki, hükûmet müdahalesi bu olmadan 
önce gerçekleşecekti. Düzenleme, kripto paraların 
uygulanabilirliğini tamamen ortadan kaldırmasa da yatırım 
tekliflerini, hedeflerini ve muhtemelen performanslarını 
değiştirebilir. 
Son yıllarda, kısmen Diem (eski adıyla Libra) gibi 'stabil koinleri' 
çevreleyen endişeler nedeniyle,34 hükûmet dijital varlıkları daha 
yakından incelemektedir. Özellikle, Merkez Bankası Dijital Para 
Birimleri olarak da bilinen ulusal para birimlerinin dijital 
versiyonlarının geliştirilmesine artan bir ilgi bulunmaktadır 
(Odak 1). Bu da, kripto paraların düzenleyici ortamındaki 
değişiklikleri katalize edebilir.35 

Odak 1: Merkez Bankası Dijital Para 
Birimleri 
Merkez bankaları bir noktada Merkez Bankası Dijital Para 
Birimleri veya CBDC'ler olarak bilinen varlıkların dijital 
versiyonlarını geliştirmelerine izin verecek mevzuat 
oluşturuyorlar. Bunlar; genellikle maliyetleri azaltmak, erişimi 
arttırmak ve finansal sistem altyapılarını iyileştirmek için kendi 
para birimlerinin dijital versiyonları (resmî veya özel 
bilançolarda) olarak oluşturulacaktır. 36 Birçok merkez bankası 
bunu araştırırken, yükselen piyasa merkez bankaları 
CBDC'lerin kullanımına öncülük edebilir: finansal sistemleri 
daha az gelişmiştir ve CBDC'ler finansal altyapılarını 
geliştirmelerine destek verebilir.37 Merkez bankaları genellikle 
Bitcoin gibi kripto paraları CBDC’lerinkinden farklı bir değer 
önermesine sahip olarak görür.38 Ancak bu tür kripto paraların 
başarısı, hükûmetlerin ve merkez bankalarının para veya 
maliye politikasını uygun şekilde yürürlüğe koyma veya para 
basmadan kaynaklanan gelirini sınırlamadan kaynaklanıyor 
olsaydı, muhtemelen tüm kripto varlıklar için daha sıkı bir 
düzenleyici ortamın yaratılmasına sebep olurdu. 

https://www.ibtimes.co.uk/coinbase-ceo-bitcoin-surpass-dollar-reserve-currency-within-15-years-1512429
https://www.ibtimes.co.uk/coinbase-ceo-bitcoin-surpass-dollar-reserve-currency-within-15-years-1512429
https://www.ibtimes.co.uk/coinbase-ceo-bitcoin-surpass-dollar-reserve-currency-within-15-years-1512429
https://www.ibtimes.co.uk/coinbase-ceo-bitcoin-surpass-dollar-reserve-currency-within-15-years-1512429
https://www.ibtimes.co.uk/coinbase-ceo-bitcoin-surpass-dollar-reserve-currency-within-15-years-1512429
https://www.ibtimes.co.uk/coinbase-ceo-bitcoin-surpass-dollar-reserve-currency-within-15-years-1512429
https://www.comp.nus.edu.sg/%7Eprateeks/papers/Bitcoin-scaling.pdf
https://www.comp.nus.edu.sg/%7Eprateeks/papers/Bitcoin-scaling.pdf
https://towardsdatascience.com/the-blockchain-scalability-problem-the-race-for-visa-like-transaction-speed-5cce48f9d44
https://towardsdatascience.com/the-blockchain-scalability-problem-the-race-for-visa-like-transaction-speed-5cce48f9d44
https://towardsdatascience.com/the-blockchain-scalability-problem-the-race-for-visa-like-transaction-speed-5cce48f9d44
https://towardsdatascience.com/the-blockchain-scalability-problem-the-race-for-visa-like-transaction-speed-5cce48f9d44
https://markets.businessinsider.com/currencies/news/bitcoin-price-cryptocurrency-should-be-curtailed-terrorism-concerns-yellen-2021-1-1029985692
https://markets.businessinsider.com/currencies/news/bitcoin-price-cryptocurrency-should-be-curtailed-terrorism-concerns-yellen-2021-1-1029985692
https://www.coinbase.com/learn/crypto-basics/what-is-a-stablecoin?utm_source=google_search_nb&utm_medium=cpc&utm_campaign=9943088770&utm_content=100067298945&utm_term=&utm_creative=432723830329&cb_device=c&cb_placement=&cb_country=us&cb_city=open&cb_language=en_us&gclid=Cj0KCQiAx9mABhD0ARIsAEfpavQM6m1KAUrDYkFzNbeCyAdVkHB3hX_rKHwHHTaNvObx-aY8bhhaEecaApI1EALw_wcB
https://www.coinbase.com/learn/crypto-basics/what-is-a-stablecoin?utm_source=google_search_nb&utm_medium=cpc&utm_campaign=9943088770&utm_content=100067298945&utm_term=&utm_creative=432723830329&cb_device=c&cb_placement=&cb_country=us&cb_city=open&cb_language=en_us&gclid=Cj0KCQiAx9mABhD0ARIsAEfpavQM6m1KAUrDYkFzNbeCyAdVkHB3hX_rKHwHHTaNvObx-aY8bhhaEecaApI1EALw_wcB
https://www.ft.com/content/cfe4ca11-139a-4d4e-8a65-b3be3a0166be
https://www.ft.com/content/cfe4ca11-139a-4d4e-8a65-b3be3a0166be
https://www.ft.com/content/cfe4ca11-139a-4d4e-8a65-b3be3a0166be
https://www.cnbc.com/2021/01/30/the-indian-government-may-ban-cryptocurrencies-like-bitcoin.html
https://www.cnbc.com/2021/01/30/the-indian-government-may-ban-cryptocurrencies-like-bitcoin.html
https://www.cnbc.com/2021/01/30/the-indian-government-may-ban-cryptocurrencies-like-bitcoin.html
https://www.bankofcanada.ca/research/digital-currencies-and-fintech/
https://www.bankofcanada.ca/research/digital-currencies-and-fintech/


Altın kanıtlanmış ve 
oturmuş bir niteliğe 
sahiptir 
Analizimiz, altının genel olarak kripto paralardan ve özellikle 
Bitcoin'den ayrı bir noktada durduğunu göstermektedir. Altın, 
portföylerde etkili, denenmiş ve test edilmiş bir yatırım aracıdır. 
Çeşitli değerlendirme tarihlerinde borsaya rakip bir getiri 
kaynağı olmuştur, enflasyon dönemlerinde iyi performans 
göstermiştir, oldukça likit ve oturmuş bir piyasaya sahiptir ve 
gerileme dönemlerinde piyasa ile olan negatif korelasyona 
örnek teşkil ederek, önemli bir portföy çeşitlendiricisi olarak 
hareket etmiştir. 
Kripto paraların son zamanlardaki performansı dikkat çekicidir 
ancak bir yatırım aracı olarak amaçları, altından oldukça farklı 
görünmektedir. Kripto piyasası hâlâ gelişim halindedir ve 
likiditesi düşüktür. Birçok yatırımcı için hala cazip olsa da bu 
noktadaki fiyat davranış trendlerinin büyük ölçüde ivmeyle 
beslenen ve düşük faiz oranlarıyla desteklenen, yüksek getiri 
beklentilerinden kaynaklandığına inanıyoruz. 

Odak 2: Altın performansını yönlendiren 
faktörler 
Altının davranışı dört geniş faktör grubu ile açıklanabilir: 
• Ekonomik genişleme: büyüme dönemleri, mücevherat, 

teknoloji ve uzun vadeli tasarrufları oldukça destekler 
• Risk ve belirsizlik: piyasa gerilemeleri genellikle güvenli bir 

liman olarak altın için yatırım talebini arttırır 
• Fırsat maliyeti: faiz oranları ve nispi döviz gücü, yatırımcının 

altına karşı tutumunu etkiler 
• Momentum: sermaye akışları, pozisyon alma ve fiyat 

trendleri altının performansını yükseltebilir veya azaltabilir. 
Bunlar Altın Değerleme Mevzuatı Çerçevesi (GVF) aracılığıyla 
altının performansını daha iyi anlamak için kullanılabilir. Ayrıca 
yatırımcılar, Oxford Economics tarafından sağlanan çeşitli 
mevcut (kullanıcı tarafından özelleştirilebilir) makroekonomik 
senaryolar altında belirtilen altının varsayımsal performansını 
hesaplamak için GVF tarafından desteklenen web tabanlı 
kantitatif bir araç olan Qaurum'u kullanabilirler.39 

Altının da düşük faiz oranını benimsemiş bir ortamda 
muhtemelen iyi performans gösterecek olsa da davranış trendi,  
analizimizde belirtilen, altının stratejik bir varlık olarak önemini 
destekleyen dört temel faktörü yansıtacaktır. (Odak 2). 
Bu, sadece altının tipik yatırımcı portföyünde tutulan tüm büyük 
varlıklarla neden korelasyon sağlamadığını açıklamakla kalmaz, 
aynı zamanda temelde kripto paraların, altının portföydeki 
rolünün yerini neden almadığını da açıklar. Gerçekten de, 2019 
yatırımcı anketimiz altın ve Bitcoin'in portföylerde farklı roller 
oynayabileceğini gösteriyor: yatırımcılar Bitcoin'i daha spekülatif 
görürken altını varlıkları korumak için bir araç olarak görüyorlar 
(Grafik 8). Benzer şekilde kurumsal yatırımcılarla yaptığımız 
görüşmeler, altın ve Bitcoin'in farklı değer önermelerine sahip 
olduğunu göstermektedir. 
Bu nedenle, finansal piyasalar ve yeni teknolojiler gelişmeye 
devam ettikçe, altının benzersiz niteliklerinin ve yatırım 
portföylerine katkısının altını uzun vadeli uygun bir stratejik 
yatırım haline getirdiğine inanıyoruz. 
Grafik 8: Bireysel yatırımcılar Bitcoin'i daha spekülatif ve 
altını serveti koruma için bir araç olarak görüyorlar 
Bireysel yatırımcıların altın ve Bitcoin'in portföylerde oynadığı 
rollere ilişkin görüşleri* 

Toplums
al etki 

Spekülasyon Kısa dönem 
getirileri 
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Uzun vadeli 
getiriler 

Altın Bitcoin 

*Ağustos 2019 itibarı ile. Hall & Partners tarafından Çin, Hindistan, Almanya, ABD, 
Kanada ve Rusya'da en az 2.000 erkek ve kadının katıldığı kantitatif anketin 
sonuçları. Anket, ajansın 1000 adet yüz yüze görüşme yaptığı kırsal Hindistan hariç 
tüm piyasalarda çevrimiçi olarak yapıldı. Katılımcılar aktif perakende yatırımcılarıydı; 
son 12 ayda en az bir yatırım yapmış kişiler olarak sınıflandırılmışlardı ancak bu gruba 
bir tasarruf hesabına yalnızca para eklemiş ve sadece çekirdek olmayan yatırım 
ürünlerinin tanımlanmış bir listesine yatırım yapmış olanlar dahil değildir. Her iki anket 
için saha çalışması 2019 2. ve 3. çeyrekte gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, 'Söz konusu 
yatırımın ana rolünü nasıl tanımlarsınız?' sorusuna verilen küresel yanıtlardır. 
Seçenekler şunlardı: Toplum/çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmak; Çok yüksek 
getiri potansiyeli olan spekülatif/yüksek risk; Kısa vadede iyi getiri (enflasyonu aşan) 
sağlamak; Varlıklarımı korumak; Uzun vadede iyi getiri (enflasyonu aşan) sağlamak. 
Seçenekler arasında 'Bilmiyorum' ve 'Diğer' de vardı ancak yüzdeler grafikte 
gösterilecek kadar anlamlı değildir. Katılımcılar, o anda sahip oldukları her yatırım 
ürünü için cevap vermiştir. Altın için bunlar arasında altın paralar, külçeler, altın 
ETF'ler, kasa altınlarının yanı sıra Hintli ve Çinli katılımcılar için altından mücevherler 
bulunmaktadır. Taban: Şu anda hem altına (yukarıdakilerden herhangi birine) hem de 
kripto yatırımlarına (631) sahiptir. Daha fazla bilgi için bakınız: Perakende altın 
piyasası analizi . Kaynak: Hall & Partners, Dünya Altın Konseyi 

39 Oxford Economics, küresel tahmin ve kantitatifl analizde liderdir ve modelleme 
konusunda uzmandır. 
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