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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 piyasasındaki küresel otorite olmaktır. 

Yetkili resmi piyasa anlayışına dayanan altına dayalı 
çözümler, hizmetler ve ürünler geliştirmekteyiz ve fikirlerimizi 
eyleme geçirmek için bir dizi ortağımızla birlikte çalışmaktayız. 
Sonuç olarak, anahtar altın piyasası sektörlerine olan 
taleplerde yapısal değişiklikler oluşturuyoruz. Sonuç olarak, 
kilit piyasa sektörlerindeki altın talebinde yapısal değişiklikler 
yaratıyoruz. İnsanların, altının, refahın korunmasına yönelik 
katkısı ve toplumun sosyal ve çevresel ihtiyaçlarını 
karşılamadaki rolünü anlamalarına yardımcı olarak 
uluslararası altın piyasalarına ilişkin öngörüler 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 2021 yılındaki Genel 
Görünümü  

COVID-19 salgını, mevcut riskleri arttırarak ve yeni riskler yaratarak 
belirsizliğe neden oldu. Ancak geçen yılın sonuna kadar yatırımcılar 
iyimser bir yaklaşımla en kötüsünün yaşanıp bittiğini düşünüyordu. 
Geleceğe yönelik olarak ise yatırımcıların ekonomik iyileşmenin çok 
yakında gerçekleşeceği umuduyla düşük faiz oranı ortamını portföylerine 
riskli varlıklar eklemek için bir fırsat olarak görebileceğine inanıyoruz. 
Buna ek olarak yatırımcılar muhtemelen; 
• şişen bütçe açıkları, 
• enflasyonist baskılar ve 
• öz sermaye değerlemeleri hâlihazırda yüksekken piyasa 
düzenlemelerinin yapılması gibi potansiyel portföy risklerine de maruz 
kalacaktır.   
Bu bağlamda altın tüketimi özellikle Yükselen piyasalardaki (EM) yakın 
zamanda ortaya çıkan ekonomik iyileşmeden faydalanırken, altın 
yatırımına olan desteğin güçlü bir şekilde süreceğine inanıyoruz. 
 

Risk, faiz oranları ve 
ivmeden kazanılan altın 

Altın 

• yüksek risk, 
• düşük faiz oranları ve 
• pozitif fiyat ivmesi (özellikle ilkbahar sonu ve yazın) gibi 

faktörlerin desteği ile 2020 yılının en iyi performans 
sergileyen ana varlıklarından biri oldu. 

Altın aynı zamanda yıl boyunca en düşük değer kayıplarından 
birini yaşayarak yatırımcıların zararlarını sınırlandırmasına ve 
portföylarındaki belirsizlik riskini (fiyat dalgalanması) 
yönetebilmesine yardımcı oldu (Grafik 1). 

Ağustos ayının başına kadar LBMA (Londra Külçe Piyasası 
Birliği) Altın Fiyatı PM US$ 2.067,15/oz ile tarihteki en yüksek 
değerine ve aynı zamanda diğer tüm önemli para birimlerinin 
karşısında rekor seviyelere çıktı (Tablo 1). Sonrasında altın 
fiyatı yıl içerisindeki en yüksek değerinin nispeten altında 
konsolide olduğu halde, üçüncü ve dördüncü çeyreğin 
çoğunda US$ 1.850/oz değerinin üzerinde kaldı ve yılı US$ 
1.887,60/oz ile kapattı. 

İlgi çekici bir gelişme olarak, yılın ikinci yarısında altının 
sergilediği fiyat performans gerek altın borsası yatırım fonları 
gerekse külçe ve basılı altın olarak daha spekülatif vadeli 
piyasalar üzerinden değil de daha çok fiziksel yatırım talebine 
bağlı olarak hareket ettiği görülüyordu. Örneğin, COMEX'in net 
pozisyon fazlası yılın birinci çeyreğinde 1.209 ton ile tüm 
zamanların en yüksek değerine ulaşmasına rağmen yılı bu 
seviyenin hemen hemen %30 altında kapattı.  

Bu durumun, Mart ayında COMEX vadeli işlemlerinin, spot altın 
fiyatına ve diğer seçeneklere kıyasla daha pahalı hale gelmesinden 
kaynaklandığına inanıyoruz. 

Yatırımcıların geçen yıl fiziki altın ve fiziki altın bağlantılı ürünleri 
tercih etmeleri, altının bu kez pek çok kişi tarafından yalnızca taktik 
hamlesi olarak değil, stratejik bir varlık olarak kullanıldığına dair 
anekdot niteliğindeki kanıtları daha da desteklemekte. 

Grafik 1: Altının performansı 2020'de başlıca varlıkları geçti 
Belirli varlıkların yıllık ciroları ve maksimum değer kayıpları* 

Ciro Yıllık ciro Maksimum değer kaybı 

*31 Aralık 2020 itibarıyla. LBMA Altın Fiyatı, Bloomberg, Barclays ABD Hazine 
Endeksi ve ABD çıkışlı Küresel Hazine Endeksi, Bloomberg, Barclays ABD 
Kurumsal ve Yüksek Getiri Endeksleri, MSCI EM Endeksi, Bloomberg Emtia 
TR Endeksi, MSCI EAFE Endeksine dayalı getiriler, S&P 500 ve NASDAQ 
Endeksleri ve Bloomberg Oil TR Endeksi. 2020'ye göre hesaplanan maksimum 
düşüş, ilgili her bir endeks için başlangıç değeridir. 
Kaynak: Bloomberg, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 
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 USD (oz) EUR (oz) JPY (g) GBP (oz) CAD (oz) CHF (oz) INRflOg) RMB (g) TRY (oz) RUB (g) ZAR (g) AUD (oz) 

2020 getirileri %24,6 %14,3 %18,4 %20,8 %22,4 %13,8 %27,6 %17,0 %55,6 %48,4 %30,9 %13,5 

Yılsonu fiyatı 1.888 1.543 6.266 1.381 2.405 1.669 44.343 396,9 14.030 4.489 891 2.446 

Rekor seviye 2.067 1.746 7.013 1.573 2.749 1.883 49.803 461,5 16.518 4.907 1.165 2.863 

Tarih* 8.06.2020 8.06.2020 8.06.2020 8.06.2020 8.06.2020 8.06.2020 8.06.2020 8.06.2020 11.06.2020 11.02.2020 8.06.2020 8.06.2020 

Tablo 1: Altın fiyatı, önemli para birimlerinde rekor seviyelere yakın veya üzerindedir 
Anahtar para birimlerinde altın fiyatı ve yıllık getiri* 

*30 Aralık 2020 Çarşamba itibariyle Yerel para birimlerinde LBMA Altın Fiyatı PM'ye göre: ABD Doları (USD), Euro (EUR), Japon yeni (JPY), pound sterlin (GBP, 
Kanada Doları(CAD), İsviçre Frank’ı(CHF), Hindistan Rupi ’si(INR)Çin Yunanı(RMB),Türk Lirası(TRY), Rus Ruble ’si(RUB), Güney Afrika Rand’ı(ZAR) ve Avustralya 
Doları(AUD): Bloomberg, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 

Ayrıca birçok yatırımcı, düşük faiz ortamı ve yükselen para 
arzı ile birlikte şişen bütçe açıklarından kaynaklanan ve 
enflasyonist baskılara neden olabilecek potansiyel risklerden 
endişe duymaktadır. ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez 
Bankası da dahil olmak üzere merkez bankalarının geçici 
olarak geleneksel hedef aralığının üzerine çıkması için 
enflasyona daha fazla tolerans göstermeleri, bu endişenin 
altını çiziyor.1 

Altın, hisse senedi piyasasındaki geri çekilmelerin yanı sıra 
yüksek enflasyona da maruz da kalmasına rağmen tarihsel 
olarak iyi bir performans gösterdi. Enflasyonun %3'ten fazla 
olduğu yıllarda altının fiyatı ortalama %15 artmıştı. Özellikle 
Oxford Economics2 tarafından yapılan bir araştırma, altının 
deflasyon dönemlerinde iyi performans göstermesi gerektiğini 
göstermektedir. Bu tür dönemler, tipik olarak düşük faiz 
oranları ve yüksek finansal baskı ile karakterize edilir ve 
bunların tümü, altına olan talebi arttırma eğilimindedir. 

Ayrıca altın, son on yılda küresel para arzına ayak uydurmada 
ABD tahvillerine göre daha etkili olmuş ve böylece 
yatırımcıların sermayelerini korumalarına katkıda 
bulunmuştur. (Grafik 3). 

Grafik 3: Altın, para arzındaki büyüme seviyesine ayak 
uydurmayı başardı   
Küresel M2 büyümesi, 3m ABD tahvillerinin toplam getirisi, 
altın fiyatı* 

Oranlara ve enflasyona 
karşı tepkisel altın yatırımı 

Küresel hisse senetler Kasım ve Aralık aylarında göze 
çarpan bir şekilde iyi performans gösterdi ve MSCI Tüm 
Dünya Endeksi, dönem boyunca neredeyse %20 arttı. 
Ancak, yükselen COVID-19 vakaları ve virüsün daha bulaşıcı 
olduğu yeni bir varyantının bildirilmesi, tedbiri elden 
bırakmama olgusunu gündeme getirdi. Yine de, ne bu durum 
ne de ABD'nin 2021'in ilk haftasındaki son derece dalgalı 
seyreden siyasi olaylar, yatırımcıları, riskli varlıklarını 
tutmalarını sürdürmekten veya riskli portföylarını 
genişletmekten caydırmadı. 

S&P 500 fiyat-satış oranı benzeri görülmemiş seviyeleri 
(Grafik 2) ve Crescat Capital tarafından ortaya konulan bir 
analiz S&P 500 değerleme modelini oluşturan 15 faktörün 
rekor veya rekora çok yakın bir seviyede olduğunu gösteriyor. 
İleriye dönük olarak, dünya çapındaki çok düşük faiz 
oranlarının hisse senedi fiyatlarını ve değerlemeleri yüksek 
tutacağına inanıyoruz. Bu nedenle, yatırımcılar, güçlü piyasa 
dalgalanmaları ve önemli geri çekilmeler yaşayabilirler. 
Örneğin, lojistik zorluklar veya bazı virüs cinsleri için bildirilen 
yüksek sayıda mutasyon söz konusu olduğunda, aşılama 
programlarının dağıtılmasının daha uzun süre alması veya 
beklenenden daha az etkili olması durumunda, bu gibi 
hadiseler gündeme gelebilir. 
Grafik 2: Hisse senedi piyasası değerlemeleri 
tırmanmaya devam ediyor 
S&P 500 için fiyatın satışa oranı* 

US$/oz Endeks seviyesi 

Fiyat-satış 

3-Aylık tahviller (Ihs) Küresel M2 (Ihs) Altın (rhs) 
*31 Aralık 2020 itibariyle ABD doları cinsinden ölçülen küresel M2 birikmiş 
büyüme, 3 aylık ABD tahvilinin toplam getiri endeksi ve LBMA Altın Fiyatı PM 
ABD doları temel alınmıştır. Kaynak: Bloomberg, ICE Değerlendirme İdaresi, 
Oxford Economics, Dünya Altın Konseyi 

2  Oxford Economics, küresel tahmin ve niceleyici analizde lider ve 
modellemede ise uzmandır. 

*11 Ocak 2021 itibariyle Haftalık verilere dayanarak. 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

1 FT: Fed, politika değişikliğinde (Ağustos 2020) daha yüksek enflasyon 
düzeylerini tolere edecektir ve ECB de yeni bir enflasyon hedefine doğru 
yönlenmeye başlamıştır (Ekim 2020). 
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Tüketici talebine fayda 
sağlamak için Yükselen 
piyasaların (EM) 
ekonomik olarak 
iyileşmesi   
Piyasa araştırmaları, çoğu ekonomistin, büyümenin, 2020'deki 
iç karartıcı performansından sonra 2021'de iyileşmesini 
beklediğini gösteriyor.3 Ayrıca, küresel ekonomik büyümenin, 
bir süre daha tam potansiyeline kıyasla sönük kalması 
muhtemel olsa da, altının Ağustos ortasından bu yana daha 
istikrarlı seyreden fiyat performansı tüketiciler için satın alma 
fırsatlarını teşvik edebilir. 

Pandeminin yayılmasını birçok batı ülkesinden daha etkili bir 
şekilde kontrol altına alınmadan önce-2020'nin başlarında ağır 
kayıplar yaşayan özellikle Çin gibi ülkelerde ekonomik 
düzelme gerçekleşebilir. Ekonomik büyüme ile Çin talebi 
arasındaki pozitif bağlantı göz önüne alındığında, bölgedeki 
altın tüketiminin gelişme kaydetmeye devam edeceğine 
inanıyoruz. 

Benzer şekilde, Hindistan altın piyasasının da daha güçlü bir 
dayanağa sahip olduğu görünüyor. Kasım ayındaki Dhanteras 
festivalinden ilk veriler, mücevher talebinin hala ortalamanın 
altında olmasına rağmen, geçen yılın ikinci çeyreğinde 
görülen düşük seviyelere kıyasla önemli ölçüde toparlandığını 
gösteriyor. 

Ancak, küresel ekonominin potansiyelin çok altında 
işlemesinden ve altın fiyatlarının tarihin en yüksek 
seviyelerinde seyretmesinden ötürü, tüketici talebi diğer 
bölgelerde baskılanmış olabilir.  

Merkez bankası talebinin 
ortadan kalmaması 
Merkez bankası talebi ilk yarıdaki olumlu altın talebinin 
ardından, 2020'nin ikinci yarısında, aylık net alımlar ile net 
satışlar arasında gidip gelirken daha değişken hale gelmiştir. 
Bu, kısmen Rusya Merkez Bankası'nın Nisan ayında satın 
alma programını durdurma kararının da etkisiyle, uzun yıllardır 
görülen tutarlı satın alıma kıyasla belirgin bir değişiklik 
niteliğindeydi. Yine de, merkez bankaları 2020'yi net alıcılar 
olarak tamamlama yolunda ilerlemektedirler. (Hem 2018 hem 
de 2019'da görülen rekor alım seviyelerinin çok altında 
olmasına rağmen). 2021'in de çok farklı olmasını 
beklemiyoruz. Merkez bankalarının altını döviz rezervlerinin 
bir parçası olarak tercih etmeye ve (bkz. Merkez Bankası Altın 
Rezervi Araştırması 2020) ve düşük faizli ortamla birlikte 
çekici kılmaya devam etmeleri için geçerli sebepleri var.  

Maden üretiminin 
muhtemel artışı  

Maden üretiminde, 2020'de şimdiye kadar görülen düşüşün 
ardından bu yıl muhtemelen iyileşme görülecektir. Üretim 
kesintileri geçen yılın ikinci çeyreğinde zirve yaptı ve o 
zamandan beri azaldı. 
2021'in nasıl olacağı konusunda hala belirsizlikler olsa da, 
dünya pandemiden kurtuldukça madenler muhtemelen daha 
az üretim kesintisi yaşayacaktır... Bu da, şirketlerin 2020'de 
yaşadığı ancak genel olarak üretim faktörlerinin bir parçası 
olmayan engeli ortadan kaldıracaktır. Potansiyel ikinci dalgalar 
üretici ülkeleri etkilese bile, büyük şirketler pandeminin ilk 
aşamalarında gerçekleşenlere kıyasla üretim durdurmalarının 
etkilerini azaltmasını sağlaması gereken protokoller ve 
prosedürler geliştirmişlerdir. 

Tümünün birlikte 
değerlendirilmesi  
Altının performansı, çeşitli talep ve arz sektörlerinin 
etkileşimine yanıt vermekte olup, bunlar sırasıyla dört ana 
faktörün etkileşiminden oluşmaktadır (Odak 1). Bu bağlamda, 
etkili önlemlere duyulan ihtiyacın ve düşük faiz ortamının 
yatırım talebini iyi bir şekilde destekleyeceğini bekliyoruz. Ne 
var ki, bu durum, ekonomik iyileşmenin hızı ve gücü ile 
bağlantılı risk algılarından büyük ölçüde etkilenebilir. 

Odak 1:Altının performansının belirleyici 
faktörleri 
Altın hareketlerinin davranışı, dört geniş faktör ana başlığı 
altında açıklanabilir: 

• Ekonomik büyüme: büyüme dönemleri mücevher 
satışları, teknoloji satışları ve uzun vadeli tasarrufları 
fazlasıyla desteklemektedir 

• Risk ve belirsizlik: piyasadaki gerileme dönemleri 
genellikle güvenli bir liman olarak kabul edilen altın için 
yatırım talebini arttırır 

• Fırsat maliyeti: faiz oranları ve nispi para birimi gücü, 
yatırımcıların altına yönelik tutumlarını etkiler  

• İvme sermaye akışları, alınan pozisyonlar ve fiyat 
eğilimleri, altının performansını arttırabilir veya azaltabilir. 

Taktiksel Stratejik 

Ekonomik 
genişleme 

Risk ve 
belirsizlik 

Fırsat maliyeti 
İvme  

Riskten 
korunma ve 

çeşitlendirme 

Uzun 
vadedeki 
getiriler 

Bağıl çekim Trendleri 
güçlendirir 

3 Bloomberg uzlaşma tahminleri, veri terminallerinde ECFC <GO> işlevi kullanılarak elde edilebilir. 

Altın Görünümü 2021 | Ekonomik iyileşme ve düşük faiz oranları gidişatı belirliyor 

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q1-2020/central-banks
https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q1-2020/central-banks


Aynı zamanda, Çin ve Hindistan gibi bazı Yükselen ülkeler in 
piyasalarındaki ekonomik iyileşmenin, 2020 yılında altın 
piyasasının son derece zayıflamış olan tüketim etkisi ile 
yaşadığı baskıların bir kısmını engelleyebileceğini de 
öngörüyoruz. 

Altın değerleme aracımız olan Qaurum’u kullanarak (Odak 2), 
Oxford Economics tarafından sağlanan beş farklı varsayımsal 
makroekonomi senaryosuna göre altının performansını analiz 
ettik. Bunlar: 4 

• İstikrarlı bir ekonomik iyileşme (temel durum senaryosu) 
• Gecikmiş iyileşme 
• Derin finansal kriz 
• Hızlı ekonomik iyileşme 
• Küresel ikinci dalga. 

Analizin sonuçları, genel olarak, altının 2021'de bastırılmış 
olsa da nispeten olumlu bir performans gösterebileceğini 
göstermektedir.5 Bu durum, ekonomik koşullar iyileştikçe 
tüketici talebinin 2020'ye kıyasla canlanmasından 
kaynaklanabilir. Ayrıca, altının performansı, altına yatırım 
yapmanın fırsat maliyetini ortadan kaldıracak olan uzun süreli 
düşük faiz oranı ortamıyla daha da arttırılabilir. 

Alternatif olarak değerleme modelimiz COVID-19'dan 
kaynaklanan küresel bir ekonomik düşüşün veya diğer 
öngörülemeyen risklerin tüketici talebinin zayıflamasına ve 
dolayısıyla altının performansı için bir baskılama yaratmasına 
neden olabileceğini öne sürmektedir. Ancak, Oxford 
Economics ‘in “derin finansal kriz” veya “küresel ikinci dalga” 
olarak belirttiği riskli ortamların oluşması, 2020'de olduğu gibi 
düşük tüketimi telafi edebilecek güçlü bir altın yatırımı 
talebiyle sonuçlanabilir. Tarihsel olarak, bu davranış, 
yatırımcıların bu gibi ortamlarda riskten uzak, altın gibi yüksek 
kaliteli, likit varlıklara yönelmeleri sonucunda meydana 
gelmiştir.  

 

 

Odak 2: QaurumSM – Altın performansını 
anlamaya açılan kapınız 
Qaurum, yatırımcıların altın performansının belirleyici 
faktörlerini sezgisel olarak anlamalarına yardımcı olan web 
tabanlı sayısal bir araçtır. 

Qaurum, kullanıcı dostu ara yüzünün arkasında Altın 
Değerleme Yöntemi (GVF) tarafından desteklenmektedir. 
Akademik olarak onaylanmış bir yöntem olan GVF, altının 
fiyatı ve performansının talep ve arz etkileşimi ile 
açıklanabileceği ilkesine dayanmaktadır. 

Dünya Altın Konseyi’nin veri ve araştırma sitesi 
goldhub.com adresinden erişilebilir olan Qaurum, 
yatırımcılara üç kolay adımda altının farklı ekonomik 
ortamlarda nasıl karşılık verebileceğinin değerlendirmesine 
imkân sağlar: 

• Küresel tahmin ve niceliksel analizde lider olan,Oxford 
Economics tarafından sağlanan varsayımsal bir 
makroekonomik senaryo seçilmesi veya kendi 
senaryonuzun oluşturulması  

• Arz ve talep tahminleri oluşturulup, temel makro 
faktörlerin etkilerinin görüntülenmesi  

• Altın için zımni getirilerin hesaplanması ve 
görselleştirilmeleri  

Bunlara dayanarak, yatırımcılar Qaurum'u, altının 
önümüzdeki beş yıldaki varsayımsal performansını ve GVF 
tarafından öngörülen uzun vadede 30 yıllık getirilerini ve 
mevcut (veya kullanıcı tarafından oluşturulmuş) 
senaryolarını hesaplamak için kullanabilirler. 

GVF yöntemi hakkında diğer veriler Goldhub.com adresinde 
bulunabilir. 

 

 

4 Oxford Economics'in verileriyle ilgili önemli açıklamalar ve her senaryonun 
ayrıntılı açıklaması,  altında yatan varsayımlar ve kullanılan veriler ve altın 
talebi, arzı ve performansı üzerindeki ilgili varsayımsal etkisi için Qaurum 'u 
ziyaret edin. 

5 Bu, olası sonuçların kapsamlı bir listesi değildir. Bu beş senaryo, 
yatırımcıların Oxford Economics’in Küresel Risk Araştırmasında elde 
edilen temel kaygılarını yansıtmaktadır. Varsayımsal olarak, piyasa 
duyarlılığının iyileştirilmesi - örneğin,  

etkili aşılama programları veya daha fazla bulaşıcı olan COVID-19 
varyantının kontrol altına alınması yoluyla - Goldhub.com'da şu anda 
mevcut olan senaryolara göre altının fiyat performansı üzerinde aşağı 
yönde bir baskı oluşturabilir. Yatırımcılar, Qaurum’un özelleştirme işlevini 
kullanarak girdileri değiştirebilirler. 
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