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Altının bir portföye en yüksek etkiyi 
sağlaması için nasıl 
değerlendirilmesi gerektiği 

Altın, hisse senetleri veya tahviller için kullanılan değerleme 
yöntemlerinin çoğu ile uyumlu değildir. Altının temel değer 
hesabı için kupon veya temettü olmadan iskontolu nakit 
akışlarına, beklenen getirilere veya bilanço-değer oranlarına 
dayanan standart modellemeler, uygun bir değerlendirme 
sağlamaya çalışmaktadırlar. Tüm bu durum Dünya Altın 
Konseyi’ne altın değerlemesini daha iyi anlamak için bir sistem 
geliştirme fırsatı sundu. 

Altın Değerleme Sistemi (GVF) nedir? 
GVF, yatırımcıların altın talebi ve arzının faktörlerini 
anlamalarını ve piyasa dengesine dayanarak fiyat performansı 
üzerindeki etkilerini tahmin etmelerini sağlayan bir yöntemdir. 
GVF, kullanıcıların Oxford Economics tarafından sağlanan 
ihtiyaca göre uyarlanabilen varsayımsal makroekonomik 
senaryolar altında altının potansiyel performansını 
değerlemelerini sağlayan web tabanlı aracımız QaurumSM'’u 
destekler.1 
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Analizimiz, altının fiyat performansını göstermektedir ve 

dört temel faktörün etkileşimi ile açıklanabilir: 

• Ekonomik büyüme: 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: rakip varlıkların, özellikle tahvillerin (faiz 
oranları aracılığıyla) ve döviz, yatırımcının altına karşı 
tutumunu etkiler 

• İvme: sermaye akışları, alınan pozisyonlar ve fiyat 
trendleri altının performansını arttırabilir veya azaltabilir. 
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Uzun ve kısa vadede altının yönelteçleri hakkında daha fazla 
bilgi için Goldhub.com'daki veri bölümünü ziyaret edin 

1  Oxford Economics, küresel tahmin ve kantitatif analizde lider ve modelleme konusunda uzmandır. Oxford Economics'in verileri hakkında önemli açıklamaların yanı sıra 
mevcut senaryoların ayrıntılı bir açıklaması, her senaryo için kullanılan varsayımlar ve veriler ve bunların altın talebi, altın arzın performansı üzerindeki ilgili varsayımsal 
etkileri için Qaurum ‘u ziyaret edin. 
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Altını stratejik bir varlık yapan nedir? 

Altın, yatırım, rezerv varlık, mücevher ve bir teknoloji bileşeni olarak çeşitli 
talep kaynaklarından fayda sağlar. Yüksek likiditeye sahiptir, karşı parti 
yükümlülüğü ve kredi riski taşımaz ve nadirliği ile zaman içerisindeki 
tarihsel değerini korur. 

Altın, bir portföyü dört temel şekilde geliştirebilir: 

Getiriler Çeşitlendirme Likidite Portföy 
Performansı 

Olağanüstü fırsatlarla dolu olağanüstü 
zamanlar 

2020, yüzyılın ilk pandemisi ekonomik ve sosyal olarak dünyayı 
kasıp kavururken yatırımcılar için eşi görülmemiş zorluklar 
oluşturdu. 

COVID-19, mevcut riskleri birleştirerek ve yenilerini oluşturarak 
belirsizliği önemli ölçüde arttırmıştır. Geçen yılın sonunda yeni 
aşıların piyasaya sürülmesi, en kötüsünün sona erdiğine dair 
iyimserliği körükledi. Yine de pandemi ve takip edene süreçte 
hükümetlerin politik müdahaleleri, portföy dağılımı stratejileri 
için istenmeyen sonuçlar doğuracak ve bu stratejilerde yapısal 
değişiklikler yaratacaktır. 

Küresel merkez bankaları, faiz oranlarını etkin bir şekilde sıfıra 
çekmiş ve neredeyse tüm ülkelerin iç borçlarını eksi reel 
getirilere yönlendirmiştir. Sabit gelirli menkul kıymet varlıkları 
arasında, özellikle daha kısa vadeli veya daha kaliteli olanlar, 
daha az getiri yaratarak yatırımcıları muhtemelen daha riskli 
varlıklara yöneltmeye devam edecektir. Bu, birçok küresel 
borsayı sayısız değerleme metriğinde aşırı seviyelere itmiş ve 
daha da önemlisi, çoğu yatırım portföyünün risk profilinin 
yükselmesine yol açmıştır. 

Buna ek olarak birçok ülke, şişen bütçe açıkları ve bilançolarla 
birlikte COVID-19'un ekonomik etkisiyle başa çıkmak için 
önemli mali politika önlemleri almaya devam edeceklerini 
açıkça belirtmişlerdir. 

2 Mercer, Avrupa Varlık Tahsisi İç görüleri 2020, Ağustos 2020. 
3 Refinitiv, ESG puanları finansal getirilerle nasıl ilişkilidir, Ağustos 2020. 
4 Altın ve iklim değişikliği: Mevcut ve gelecekteki etkiler, Ekim 2019. 
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Bu eylemlerin ve mevcut ortamın altını stratejik bir varlık olarak 
giderek daha önemli hale getirdiğine inanıyoruz. Yatırımcılar 
sadece şişen bütçe açıkları, enflasyonist baskılar ve zaten 
yüksek olan hisse senedi değerlemelerinin sonucu olarak ortaya 
çıkan potansiyel piyasa düzeltmeleri arasında altının bir 
çeşitlendirici olarak rolünden yararlanmakla kalmayıp,  aynı 
zamanda altın tüketimi özellikle yükselen piyasalarda yeni 
başlayan ekonomik toparlanmadan fayda sağlayacağı için 
bundan ilave fayda da sağlayabilirler. (bk. 2021 Altın 
Görünümü). 

ESG üzerine değerlendirmeler 

Son yıllarda yatırımcılar, yatırım süreçlerine çevresel, sosyal ve 
yönetişim (ESG) hususlarını giderek daha fazla entegre etmeye 
yönelmişlerdir. 
Örneğin, Avrupalı yatırımcıların %89'u yatırım kararlarını alırken 
ESG faktörlerini dikkate almaktadır.2 ESGy'e yöneltilen 
vurgunun artması, işletmelerin ESG risklerini aktif olarak 
yönetmeleri konusundaki baskı artışını yansıtmaktadır. Ayrıca, 
yüksek ESG performansının daha iyi ve uzun süreli finansal 
performansa imkân sağlayacağının altını çizmektedir.3 Daha 
büyük bir entegrasyona doğru ilerleyen süreç, altının sorumlu bir 
şekilde üretildiğini,  arz edildiğini ve altının bir portföy içindeki 
ESG hedeflerini desteklemede oynayabileceği rolü göstermesi 
açısından önemli etki yaratacaktır. (Odak 2: ESG yatırımı 
olarak altın).4 
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Analizimiz, varsayımsal bir ABD emeklilik fonu portföyüne son 10 
yılda %2 ila %10 oranında altın eklenmiş olmasının riske uyarlanmış 
getirilerin artmasına neden olacağını göstermektedir.8 

Altının artan önemi 

Kurumsal yatırımcılar5, çeşitlendirme ve daha yüksek riske 
uyarlanmış getiriler peşinde olan hisse senedi ve tahvil gibi 
geleneksel yatırımlara karşı alternatif yatırım ürünlerini 
benimsemeye başladılar. Riskten korunma fonları, özel hisse 
senedi fonları veya emtia gibi geleneksel olmayan varlıkların 
küresel emeklilik fonları arasındaki payı 1998'de %7'den 2020'de 
%26'ya yükselmiştir; bu rakam ABD'de %30'dur (Grafik 1).6 

Altın portföy dağılımında bu değişikliklerden olumlu etki almıştır. 
Yatırımcılar altını ana akım bir yatırım aracı olarak giderek daha 
fazla tanımaktadır; küresel yatırım talebi 2001 yılından bu yana 
yılda ortalama %15 ve altın fiyatı aynı dönemde neredeyse yedi 
kat artmıştır.7 

Grafik 1: Altının da dahil olduğu alternatif yatırımlar kilit bir portföy 
stratejisi haline gelmiştir 
Kurumsal yatırımcılar, portföylerine altın da dahil olmak üzere alternatif 
yatırım ürünleri eklemeye devam etmektedir* 

Toplam Yüzde 

Nakit Tahviller Hisse senetleri Alternatifler 

*Aralık 2020 itibari ile Bkz. Willis Towers Watson, Küresel Emeklilik Varlığı 
Çalışması 2021. 
Kaynak: Willis Towers Watson, Dünya Altın Konseyi 

Altın performansı, son yıllarda önemli yapısal değişikliklerle desteklenerek güçlü kalmıştır 

Para politikası 
Kalıcı düşük faiz oranları, altın tutmanın fırsat maliyetini 
azaltır ve özellikle tarihsel olarak 
yüksek eksi getirili borç seviyeleriyle karşılaştırıldığında, altını 
gerçek ve uzun vadeli bir getiri kaynağı olarak öne 
çıkarmaktadır. 

Yükselen piyasa büyümesi 
Ekonomik büyüme, özellikle Çin ve Hindistan'da 
altının tüketici ve yatırımcı tabanını arttırdı ve 
çeşitlendirdi. 

Piyasaya erişim 
Altın destekli ETF'ler, altın piyasasına erişimi 
kolaylaştırmış ve stratejik bir yatırım ürünü olarak 
altına olan ilgiyi büyük ölçüde arttırarak, toplam 
maliyetini düşürmüş ve getirisini artırmıştır. 

Kaynak: Dünya Altın Konseyi 

5 Kurumsal bir yatırımcı, müşterileri için genellikle yatırım fonları, bankalar, aracılar, riskten korunma fonları vb. olarak temsil edilen,  daha büyük toplu 
portföylerdeki varlıkları tutar ve/veya yönetir. 

6 Willis Towers Watson, Küresel Emeklilik Varlıkları Çalışması 2020, Şubat 2020 ve Küresel Alternatifler Araştırması 2017, Temmuz 2017. 
7 31 Aralık 2000 - 31 Aralık 2020. 
8 Varsayımsal ABD emeklilik fonu portföyünün ortalama bileşiminin arkasındaki daha fazla ayrıntı için bkz. Sayfa 09 Grafik 13.  
2000-2020 arası baz alınmıştır. Ayrıca bu raporun sonundaki önemli sorumluluk reddi ve açıklamalara bakınız. 

Piyasa Riski 
Küresel finansal Kriz, risk yönetimine yeniden 
odaklanmaya ve altın gibi korelasyonsuz, 
yüksek oranda likit varlıkların değer 
kazanmasını sağladı. Günümüzde, ticari 
gerilimleri ve ekonomik ve siyasi görünümle ilgili 
endişeleri yatırımcıları altını geleneksel bir 
riskten korunma aracı olarak yeniden 
değerlendirmeye teşvik etmiştir. 

Merkez Bankası Talebi 
Dünya genelinde merkez bankaları arasında altına 
olan ilginin artması, güvenlik ve çeşitlendirme için 
yabancı rezervlerde yaygın olarak kullanılması, diğer 
yatırımcıları altının olumlu yatırım özelliklerini dikkate 
elmaya teşvik etmiştir. Yapısal 

değişiklikler 
altın 

performansını 
arttırmaya 

yardımcı oldu 
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Altının stratejik rolü 

Analizimiz; altının hisse senetleri, tahviller ve geniş tabanlı 
portföyler için açık bir tamamlayıcı olduğunu göstermektedir. 
Sistemik risk, para birimi değer kaybı ve enflasyona karşı bir 
varlık ve riskten korunma olan altın, tarihsel olarak portföylerin 
riske uyarlanmış getirilerini iyileştirmiş, pozitif getiriler sağlamış 
ve sancılı piyasa zamanlarında yükümlülükleri karşılamak için 
likidite sağlamıştır. 

Bir getiri kaynağı 

Yatırımcılar uzun zamandır altını belirsizlik dönemlerinde 
fayda sağlayan bir varlık olarak görmektedir. Tarihsel olarak, 
hem iyi hem de kötü ekonomik zamanlarda uzun vadeli olumlu 
getiriler sağlamıştır. Neredeyse yarım yüzyıl geriye gidersek,  
altın standardının çöktüğü 19719'den bu yana altının USD 
cinsinden fiyatı yılda ortalama %11 arttmıştır.10 Bu dönemde, 
altının uzun vadeli getirisi hisse senetleri ile kıyaslanabilir 
seviyede olup tahvillerden daha yüksektir.11 Altın ayrıca son 
beş, 10 ve 20 yılda diğer birçok ana varlık sınıfından daha iyi 
performans göstermiştir (Grafik 2, Grafik 3, sayfa 4 ve Odak 
1, sayfa 12). 

Bu dualite,  altına olan çeşitli talep kaynaklarını yansıtır ve diğer 
yatırım varlıklarından farklılaştırır. Altın genellikle karşı parti 
yükümlülüğü taşımadığı için uzun vadede varlıkları korumak ve 
geliştirmek için kullanılmakta ve küresel tanınırlığı nedeniyle bir 
takas aracı olarak işlev görmektedir. 

Altın, dünya çapındaki tüketiciler tarafından değerlenen 
mücevherat piyasasında da talep görmektedir. Altın 
elektronikte kilit bir bileşendir.12 Bu çeşitli talep kaynakları 
altına belirli bir esneklik kazandırır: çeşitli piyasa koşullarında 
sağlam getiri sağlama potansiyeli (Grafik 7, sayfa 6). 

Grafik 2: Altın, son yirmi yılda en geniş tabanlı portföy bileşenlerinden daha iyi performans göstermiştir* 
Kilit küresel varlıkların ABD doları cinsinden yıllık ortalama getirisi* 

Ortalama yıllık getiri % 

EM 
hisse senetleri 

GYO'lar Altın ABD 
hisse senetleri 

EM 
tahvilleri 

EAFE hisse 
senetleri 

Riskten korunma 
fonları 

Küresel 
tahviller 

ABD tahvilleri ABD 
hazine senetleri 

Nakit Emtia 

Hisse senetleri Sabit gelir Alternatifler 

*31 Aralık 2001-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki getiriler. 
‘Nakit' için USD cinsinden getiri hesaplamaları: ICE BofA ABD 3 Aylık Hazine Bonosu Endeksi; 'ABD tahvilleri': Bloomberg Barclays ABD Agg Toplam Getiri Değeri 
Korunmasız USD; Bloomberg Barclays ABD Hazine Toplam Getirisi Korunmasız USD; 'Küresel tahviller': Bloomberg Barclays Küresel Agregat Getiri Endeksi Değeri Risk 
Korunmasız USD; 
'EM tahvilleri': Bloomberg Barclays EM USD Agregat Getiri Endeksi Değeri Risk Korunmasız; 'ABD hisse senetleri': MSCI Günlük TR Brüt USD; EAFE hisse senetleri: 
MSCI Günlük TR Brüt EAFE USD; 'EM hisse senetleri': MSCI Günlük TR Brüt EM USD; 'emtia': Bloomberg Emtia Endeksi Toplam Getiri; 'riskten korunma fonları': 
Riskten Korunma Fonu Araştırma HFRI Fonu Ağırlıklı Bileşik Endeksi; 'GYO'lar: FTSE Nareit Hisse senetleri GYO'ları Toplam Getiri Endeksi USD ve 'altın': LBMA Altın Fiyatı 
PM USD. 
Goldhub.com'da bk.: Altın getirileri. 
Kaynak: Bloomberg, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 

9 Ocak 1971-Aralık 2020. 
10  Altın standardı döneminde, ABD doları altınla desteklendi ve döviz kurları Bretton Woods Sistemine göre belirlenmekteydi. Ağustos 

1971'de Nixon Yönetimi, altın standardının ve daha sonra Bretton Woods sisteminin çöküşünü katalize eden ABD doları ve altın 
arasındaki serbest dönüşümün durdurulduğunu duyurdu. 

11  Diğer getiri metrikleri ve performansı için bkz. Ek II s. 17. 

12 Bkz. Grafik 18a, s. 15. 
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Grafik 3: Risk varlıklarının güçlü performansına rağmen altın son on yılda iyi bir performans göstermiştir 
Son beş ve 10 yıldaki ortalama yıllık getiri* 

Ortalama yıllık getiri % 

10 yıl 5 yıl 

  
Nakit  ABD tahvil ag  Küresel tahviller  EM tahvilleri  ABD hisse senetleri  EAFE hisse senetleri 

  
EM hisse senetleri  Emtia  Riskten korunma fonları  GYO'lar  Altın   

*31 Aralık 2010-31 Aralık 2020 tarihleri arasında ABD doları cinsinden getiriler. 
İlgili endeksler için bkz. Grafik 2. 

Goldhub. com ’da bk.: Altın getirileri. 

Kaynak: Bloomberg, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 

Enflasyonu yenmek, deflasyonla mücadele 

Altın uzun zamandır enflasyona karşı bir riskten korunma aracı 
olarak kabul edilmektedir ve veriler bunu doğrulamaktadır. Son 
50 yılda ABD doları cinsinden yıllık ortalama %11'lik getiri, ABD 
ve dünya tüketici fiyat endekslerinin (TÜFE) üzerine çıkmıştır.13 

Altın aynı zamanda yatırımcıları yüksek ve hiper enflasyona 
karşı da korur. Enflasyonun %3'ün üzerinde olduğu yıllarda 
altının fiyatı ortalama yıllık %15 artmıştır (Grafik 4). Bu nedenle 
uzun vadede, altın sadece sermayeyi korumakla kalmamış, 
aynı zamanda büyümesine de yardımcı olmuştur. 

Araştırmalar ayrıca deflasyon dönemlerinde altının başarılı 
olması gerektiğini göstermektedir.14 Bu tür dönemler düşük faiz 
oranları, azalmış tüketim ve yatırım ile finansal stresle 
karakterize edilir ve bu faktörlerin tümü altın talebini teşvik 
etme niteliğindedir. 

Grafik 4: Altın, tarihsel olarak yüksek enflasyon dönemlerinde 
yükselmiş ve geniş tabanlı emtiadan daha iyi performans 
göstermiştir 
Yıllık enflasyonun bir fonksiyonu olarak ABD doları cinsinden altın ve 
emtia nominal getirileri* 

Ortalama yıllık getiri % 

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

Altın Emtia 

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

13  Aralık 1971-Aralık 2020 arasında IMF tarafından ölçüldüğü şekliyle ABD (%3,9) ve dünya (%9,3) için ortalama yıllık TÜFE değişikliklerine dayanmaktadır. 

14 Oxford Economics, Altının durumunda enflasyon ve deflasyonun etkisi, Temmuz 2011. 
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Altın, itibari paralardan daha iyi performans gösterir 

Kalıcı düşük faiz oranları ve altın tutmanın algılanan fırsat 
maliyetini etkileyen doların görünümüyle ilgili endişeler yatırımcı 
talebini arttırmıştır. 

Tarihsel olarak, anapara birimleri altına sabitlenmiştir. Bu, 
1971'de ABD altın standardının çözülmesi ve Bretton Woods 
sisteminin nihai çöküşü ile değişmiştir.15 O zamandan beri birkaç 
istisna dışında altın, bir takas aracı olarak tüm majör para 
birimlerinden ve emtiadan önemli ölçüde daha iyi performans 
göstermiştir (Grafik 5). Bu üstün performans, özellikle altın 
standardının sona ermesini takiben belirginleşti. Bu sağlam 
performansın arkasındaki önemli bir faktör, altın arzının 
büyümesinin zaman içinde çok az değişmesidir; altın arzının 
büyümesi son 20 yılda, yaklaşık %1,4 artmıştır.16 

Buna karşılık, itibarî para, Küresel Finansal Kriz (GFC) 
sonrasında kantitatif kolaylama önlemleriyle örneklendiği gibi, 
para politikasını desteklemek için sınırsız miktarda basılabilir 
hale getirilmiştir.17 Son yıllarda hızla artan küresel para arzı ve 
düşük ila eksi arası faiz oranı ortamı, altının ABD hazine bonoları 
gibi ülkelerin iç borçlarından daha iyi performans göstermesi ve 
küresel para arzını izlemesi için optimal bir ortamı teşvik etmiştir. 
(Grafik 6). 

Grafik 6: Altın fiyatları, küresel para arzının yükselmesini izlemiş 
ve hazine bonolarını zaman içinde geride bırakmıştır 
Küresel M2 büyümesi, ABD 3 milyon hazine bonoları toplam getirisi, 
altın fiyatı* 

Endeks seviyesi USD/oz 

3 aylık hazine bonosu (lhs) Küresel M2 (lhs) Altın (rhs) 

*31 Aralık 2020 itibariyle Veri kullanılabilirliği nedeniyle veriler 1973'te başlamaktadır. 
Küresel M2 ilk olarak Oxford Economics tarafından sağlanan ABD doları 
cinsinden mevcut bireysel ülke M2 kümesinin (veri kalitesi nedeniyle 
Venezuela hariç) toplanmasıyla hesaplanır. Ortaya çıkan toplam, daha sonra 
Ocak 1973'te tekrar 100'e dayandırılır. ABD 3 aylık hazine bonosu getirilerine 
dayalı kümülatif getiriler kullanılarak inşa edilen ABD 3 milyon hazine bonosu 
toplam getirileri ve Ocak 1973'te 100'e geriledi. LBMA Altın Fiyatına göre altın 
PM USD. 

Kaynak: Bloomberg, ICE Benchmark Administration, Oxford Economics, 
Dünya Altın Konseyi 

Grafik 5: Anapara birimlerinin ve emtianın satın alma gücü altına kıyasla önemli ölçüde düşmüştür 
Altına göre para birimlerinin ve geniş emtianın değeri (Ocak 2000 = 100)* 

Ons cinsinden değer USD altın 
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Yen 

 
Sterlin 

 
Avustralya 
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Rus Rublesi 
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Altın 

*31 Aralık 2020 itibariyle ‘Altın' arasındaki göreceli değer: LBMA Altın Fiyatı, 'emtia': Bloomberg Emtia Endeksi ve 2000'den beri büyük para 

birimleri. Ocak 2000'de ons altın cinsinden ölçülen ve 100'e endekslenen emtia ve para birimlerinin değeri. 
Goldhub. com ‘da bk.: Altın fiyatları. 

Kaynak: Bloomberg, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 

15 a.g.e. dipnot 10. 
16  31 Aralık 2000-31 Aralık 2020 tarihleri arasında.  Goldhub. com’daki Talep ve Arz bölümüne bakın. 
17 Daha fazla bilgi için lütfen bkz. Para politikasının altın üzerindeki etkisi ve tahvilleri altın ile değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir. 
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İşe yarayan çeşitlendirme 

Çeşitlendirmenin faydaları yaygın olarak kabul edilmektedir 
ancak etkili çeşitlendiriciler bulmak zordur. Piyasa belirsizliği 
arttıkça ve belirsizlik durumu daha belirgin hale geldikçe, kısmen 
riskli/risksiz yatırım kararları tarafından yönlendirildikçe, birçok 
varlık giderek daha fazla korele olmaktadır. Sonuç olarak birçok 
çeşitlendirici, yatırımcıların en çok ihtiyaç duydukları anda 
portföyleri koruyamamaktadır. 

Altın, hisse senetleri ve diğer risk varlıkları ile negatif 
korelasyonunun genellikle bu varlıklar satıldıkça artması 
bakımından farklıdır (Grafik 7). GFC buna bir örnektir. Hisse 
senetleri ve diğer risk varlıkları, uzun süredir portföy 
çeşitlendiricileri olarak kabul edilen riskten korunma fonları, 
gayrimenkuller ve çoğu emtia gibi değer kaybetti. Buna karşılık 
altın, Aralık 2007'den Şubat 2009'a kadar ABD doları cinsinden 
%21 artarak kendini korudu ve fiyat artışı gösterdi.18 2018 ve 
2020'nin en son keskin hisse senetleri piyasası geri çekilme 
sırasında altın performansı pozitif kaldı.19 

Bu sağlam performans belki de şaşırtıcı değil. Birkaç istisna 
dışında altın, özellikle sistemik risk zamanlarında etkili olmuş, 
olumlu getiriler sağlamış ve genel portföy kayıplarını azaltmıştır 
(Grafik 8, s. 7). Daha da önemlisi altın, yatırımcıların, 
portföylerinde daha az paya sahip likit varlığın satılmasının zor 
olduğu veya muhtemelen yanlış fiyatlandırıldığı durumlarda 
yükümlülükleri karşılamalarını sağlar. 

Ancak altının korelasyonu sadece kaotik dönemlerde 
yatırımcıların işine yaramakla kalmayıp, ılımlı piyasalardaki 
hisse senetleri ve diğer risk varlıkları ile de pozitif korelasyon 
sağlayarak altını çok yönlü getirili bir riskten korunma (Grafik 9, 
s. 7) haline getirebilir (bkz. Altın: getirili bir riskten korunma). 

Bu ikili fayda, hem bir yatırım hem de bir tüketici malı olarak 
altının ikili yapısından kaynaklanmaktadır (Grafik 18, s. 15). Bu 
nedenle, altının uzun vadeli performansı gelir artışı ile 
desteklenmektedir. Analizimiz, hisse senetleri güçlü bir şekilde 
toparlandığında, altınla korelasyonunun artabileceğini 
göstermektedir. Bu, büyük olasılıkla altının tüketici talebini 
destekleyen bir varlığın etkisinin yanı sıra daha yüksek enflasyon 
beklentilerine karşı koruma arayan yatırımcılardan gelen 
talepten kaynaklanacaktır. 

Altın, artan risk dönemlerinde 
sürekli olarak ‘kaliteye kaçış’ 
girişlerinden faydalanmıştır. 

Grafik 7: Altın, extrem piyasa geri çekilmesinde hisse 
senetleri ile emtia ve ABD hazine bonolarından daha 
negatif bir korelasyona girmiştir. 
1973 yılından bu yana ABD hisse senetleri piyasası 
performansının çeşitli ortamlarında, ABD hisse senetlerinin 
altın, emtia ve ABD hazine bonoları ile olan korelasyonu* 

Tüm S&P 500 getirileri 

S&P 500 2'den fazla düştü  

S&P 500 3'ten fazla düştü  

ABD hazine senetleri Emtia Altın 

Korelasyon 

*31 Aralık 2020 itibariyle ‘ABD hisse senetleri' için ABD doları cinsinden haftalık 
getirilere dayalı korelasyonlar: S&P 500 Endeksi; 'emtia': Bloomberg Emtia 
Endeksi; 'ABD hazine senetleri': ABD hazine verilerinin mevcudiyeti nedeniyle 
Bloomberg Barclays ABD Hazine Endeksi ve Ocak 1973'ten bu yana 'altın’ LBMA 
Altın Fiyatı. 
Üst çubuk, tüm dönem boyunca koşulsuz korelasyona karşılık gelir. Orta çubuk, 
S&P 500 haftalık getirisi ikiden fazla standart sapmadan (veya 'a') düştüğünde ilgili 
korelasyonlara karşılık gelirken, alt çubuk S&P 500 haftalık getirisi üçten fazla 
standart sapmadan düştüğünde ilgili korelasyona karşılık gelir. S&P 500 için 
standart sapma, tüm dönem boyunca haftalık getiriler kullanılarak hesaplanır. 
Goldhub. com ‘da bk.: Altın korelasyonu. 

Kaynak: Bloomberg, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 

18 1 Aralık 2007 ile 27 Şubat 2009 arasındaki LBMA Altın Fiyatına göre. 

19 1 Ekim 2018 ile 27 Aralık 2018 ve 31 Ocak 2020 ile 31 Mart 2020 arasındaki LBMA Altın Fiyatına göre. 

Altının stratejik bir varlık olarak önemi | ABD baskısı 

https://www.gold.org/goldhub/research/investment-update-gold-efficient-hedge
https://www.gold.org/goldhub/data/gold-and-major-index-correlations
https://www.gold.org/goldhub/data/gold-and-major-index-correlations


 

Altın, sistemik 
risk 
dönemlerinde 
güvenli bir liman 
gibi davranır ve 
kullanılır. 

Grafik 8: Sistemik risk dönemlerinde altın fiyatı artma eğilimindedir 
ABD hisse senetleri, hazineler ve altın karşısında VIX endeksi* 

Seviye değişikliği Getiri % 

K
a
ra

 

P
a
z
a
rt

e
s
i 

L
T
C

M
 

D
o
t-

c
o
m

 

b
a
lo

n
u

 

2
0

0
2

 

R
e
s
e

s
y
o

n
u
 

G
F

C
 

Ü
lk

e
 b

o
rç

 

k
ri
z
i 
I 

Ü
lk

e
 b

o
rç

 

k
ri
z
i 
II

 

B
re

x
it
 

2
0
1

8
 

g
e
ri
 

ç
e
k
ilm

e
 

2
0
2

0
 g

e
ri
 

ç
e
k
ilm

e
 

ABD hisse senetleri Altın ABD hazine senetleri VIX (rhs) 

* 31 Aralık 2020 itibariyle. ‘ABD hisse senetleri' için USD cinsinden getiri hesaplamaları: S&P 500 Endeksi; 'ABD 
hazine senetleri': Bloomberg Barclays ABD Hazine Endeksi; 'altın': LBMA Altın Fiyatı PM ve 'VIX ': Cboe VIX 
Endeksi. VIX ancak Ocak 1990'dan sonra kullanılabilirdir. Bu tarihten önce meydana gelen olaylar için yıllık 30 
günlük S&P 500 belirsizlik durumu temsilen kullanılır. Kullanılan tarihler: Kara Pazartesi: 9/1987 - 11/1987; LTCM: 
8/1998; Dot-com: 3/2000 - 3/2001; 11 Eylül: 9/2001; 2002 gerileme: 3/2002 - 7/2002; küresel finansal kriz (GFC): 
10/2007 - 2/2009; Ülke borç krizi I: 1/2010 - 6/2010; Ülke borç krizi II: 2/2011-10/2011; Brexit: 23/6/2016 - 27/6/2016; 
2018 geri çekilme: 10/2018 - 12/2018; 2020 geri çekilme: 31/1/2020 - 31/3/2020. 
Kaynak: Bloomberg, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 

Varlıklar Piyasa satışı sırasındaki performans* 
Piyasa toparlanması sırasındaki 

performans* 
 

Ortalama Medyan Ortalama Medyan 

Altın %10 %7 %25 %6 

ABD hazine 
bonoları 

%11 %10 %13 %5 

*Grafik 8 ve Grafik 9'daki değerlendirme tarihine göre ortalama ve medyan getiriler. 
Kaynak: Bloomberg, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 

Grafik 9: Sistemik bir satış ve sonraki toparlanma döneminden sonra altın fiyatları iyi 
performans göstermiştir 
Piyasanın en alt seviyesinden (dip) geri kazanım noktasına (sistemik satış öncesi hisse senetleri 
piyasası seviyeleri) kadar altın ve hazine bonolarının performansı 

Ancak piyasa geri 
kazanımlarında da 
iyi performans 
gösterir. 
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ABD hazine senetleri Altın 

* 31 Aralık 2020 itibariyle. ‘ABD hazine senetleri' için USD cinsinden getiri hesaplamaları: Bloomberg Barclays ABD 
Hazine Endeksi; 'altın': LBMA Altın Fiyatı PM. 
Kullanılan tarihler Grafik 8'in bitiş tarihlerine dayanmaktadır. Kara Pazartesi sonrası: 11/1987 - 6/1989; LTCM 
sonrası: 
8/1998 - 11/1998; Dot-com sonrası: 3/2001 - 5/2007; 9/11 sonrası: 9/2001-11/2001; 2002 resesyon sonrası: 
7/2002 - 11/2004; GFC sonrası: 2/2009 - 1/2013; Ülke borç krizi I sonrası: 6/2010 - 10/2010; Ülke borç krizi II 
sonrası: 10/2011 - 2/2012; Brexit sonrası: 6/2016 - 7/2016; 2018 geri çekilme sonrası: 12/2018 - 6/2019; 
2020 geri çekilme sonrası: 3/2020 - 7/2020. 

** Çubuk, diğerleri arasındaki aşırı farklılığı ve görünürlüğü nedeniyle Dot-com balonu geri kazanımı için kesilir 
Kaynak: Bloomberg, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 
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Derin ve likit bir piyasa 

Altın piyasası küresel bazda yüksek likiditeye sahiptir. 

Yatırımcılar ve merkez bankaları tarafından yapılan fiziksel 
altın varlıklarının yaklaşık 4,8 trilyon ABD Doları (trn) değerinde 
olduğunu ve borsalarda veya borsa dışı (OTC) piyasasında 
işlem gören türevler aracılığıyla 1,1 trn ABD Dolarlık açık 
pozisyon olduğunu tahmin ediyoruz (Grafik 16a, s. 14). 

Altın piyasası, ABD hazine bonoları, avro/yen ve Dow Jones 
Endüstriyel Ortalaması da dahil olmak üzere birçok büyük 
finansal piyasadan daha büyük bir likiditeye sahiptir ve işlem 
hacimleri S&P 500'ün işlem hacimlerine benzerdir (Grafik 10). 
Altının işlem hacimleri 2020'de günlük ortalama 180 milyar 
ABD doları idi. Bu dönemde, OTC spot ve türev sözleşmeleri 
110 milyar ABD dolar, altın vadeli işlemler çeşitli küresel 
borsalarda günde 69 milyar ABD dolarlık işlem gördü. Altın 
destekli ETF'ler (altın ETF'ler) ek bir likidite kaynağı 
sunmaktadır ve ABD'de listelenen en büyük fonlar günde 
ortalama 3 milyar ABD dolardan işlem görür (Grafik 11). 

Piyasanın ölçeği ve derinliği; büyük, satın al- tut tipi kurumsal 
yatırımcıları rahatça barındırabileceği anlamına gelir. Birçok 
finansal piyasanın tam tersine, altının likiditesi finansal stres 
zamanlarında bile kurumaz ve bu da altını çok daha az belirsiz 
bir varlık haline getirir (Grafik 12). 

Grafik 10: Altın işlemleri, diğer birçok önemli finansal 
varlıktan daha fazla hacme sahiptir 
Çeşitli büyük varlıkların ABD doları cinsinden bir yıllık ortalama 
işlem hacimleri* 

Alman Tahvilleri 

ABD kurumsal tahvilleri 

Birleşik Krallık tahvilleri 

Dow Jones (tüm hisse senetleri) 

Euro/yen 

ABD 1-3 Yıllık Hazine Senetleri 

Avro/sterlin 

ABD Hazine Bonoları 

Altın** 

S&P 500 (tüm stoklar) 

Hisse senetleri Tahviller Para Birimleri 

USD milyar/gün 

*Veri kullanılabilirliği nedeniyle Mart 2019 hacimlerine karşılık gelen para 
birimleri hariç, 31 Aralık 2010-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki 
ortalama günlük hacimler. 

**Altın likiditesi, OTC işlemlerinin tahminlerini ve vadeli işlemler borsalarına ilişkin 
yayınlanmış istatistikleri ve altın destekli borsa ürünlerini içerir. 

Goldhub. com ‘da bk.: Altın işlem hacimleri. 
Kaynak: Uluslararası Ödemeler Bankası, Bloomberg, Almanya Finans 
Ajansı, Japonya Menkul Kıymet Satıcıları Birliği, Nasdaq, Birleşik Krallık Borç 

Yönetimi  
Ofisi (DMO), Dünya Altın Konseyi 
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Grafik 11: Altın, kilit yatırım platformlarında yüksek likiditeye 
sahiptir 
2020'deki erişim noktasına göre ortalama günlük işlem hacmi* 

Altın ETF'ler 
3,3 milyar 

ABD doları 
%2 Borsalar 

69,1 milyar 
ABD doları 

%38 

OTC 
110,4 milyar 
ABD doları 

%60 

*1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 arasındaki ortalama günlük işlem hacmi Altın 
likiditesi, borsa dışı işlem tahminlerini ve vadeli işlemler borsalarına ilişkin 
yayınlanmış istatistikleri ve altın destekli borsa ürünlerini içerir. Daha fazla bilgi 
için Goldhub. com’daki Altın işlem hacimlerine bakınız 

Kaynak: Bloomberg, Nasdaq, Dünya Altın Konseyi 

Grafik 12: Altın; ölçeği, likiditesi ve çeşitli talep kaynakları 
nedeniyle birçok hisse senedi endeksi, alternatif ürünler ve 
emtiadan daha az belirsizlik göstermektedir. 
2000 yılından bu yana birkaç büyük varlığın ortalama günlük 
belirsizlik* 

Emtia 

EAFE hisse senetleri 

Altın 

EM hisse senetleri 

ABD hisse senetleri 

Tarım 

Özel Hisse senetleri 

Bakır 

GYO'lar 

Platin 

Riskten korunma fonları 

Gümüş 

Ham petrol 

Hisse senetleri Emtia Alternatifler 

Yıllık belirsizlik % 

*Yıllık belirsizlik, 31 Aralık 2000 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında ABD doları 
cinsinden günlük getirilere dayalı olarak hesaplanır. ‘ABD hisse senetleri' için 
hesaplamalar: S&P 500 Endeksi; 'EM hisse senetleri': MSCI Günlük Brüt EM; 
'EAFE hisse senetleri': 
MSCI Günlük Brüt EAFE, 'altın':  LBMA Altın Fiyatı, 'Emtia': Bloomberg Emtia 
Endeksi, 'gümüş': LBMA Gümüş Fiyat; 'Ham petrol': Bloomberg WTI Ham Petrol; 
'tarım': S&P GSCI Bakır Resmî Kapanış Endeksi; 'bakır': S&P GSCI Bakır Resmî 
Kapanış Endeksi; 'platin': S&P GSCI Platin Endeksi; 'riskten korunma fonları': 
Riskten Korunma Fonu Araştırma HFRI Bileşik Endeksi; 'özel hisse senetleri’: 
S&P Listelenen Hisse senetleri Endeksi; 'GYO'lar’: FTSE Nareit Hisse senetleri 
GYO'ları Endeksi USD. 

Goldhub. com ‘da bk.: Altının belirsizlik durumu. 

Kaynak: Bloomberg, COMEX, ICE Benchmark Administration, 

Dünya Altın Konseyi 

https://www.gold.org/goldhub/data/trading-volumes
https://www.gold.org/goldhub/data/trading-volumes
https://www.gold.org/goldhub/data/trading-volumes
https://www.gold.org/goldhub/data/gold-price-volatility
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Genişletilmiş portföylerin performansı 

Uzun vadeli getiriler, likidite ve etkili çeşitlendirmenin tümü 
genel portföy performansından olumlu etkilenir. Portföye altın 
ilave edilmesi sonucu birleşik halde, altının riske uyarlanmış 
getirilerini önemli ölçüde arttırabileceğini öne sürmektedirler. 

Son 5, 10 ve 20 yılı kapsayan yatırım performansı analizimiz, 
altının kurumsal bir portföy üzerindeki olumlu etkisinin altını 
çizmektedir. Bu, ortalama bir ABD emeklilik fonu portföyünün 
altına %2,5, %5 veya %10 tahsis edilmiş olma durumunda riske 
uyarlanmış getirilerin daha yüksek olacağını ve daha düşük 
değer kaybı elde edeceğini göstermektedir (Grafik 13 ve Tablo 
1). Bu olumlu, etki GFC'den bu yana özellikle belirgin hale 
gelmiştir. 

Geleneksel geriye dönük testlere ek olarak, 'yeniden 
örneklenen getiriye’ dayanan daha sağlam bir en uygun şekle 
sokma analizi 20, altına ayrılan portföy payının portföy 
performansında önemli bir artışa olanak tanıyabileceğini 
göstermektedir. Örneğin, risk seviyeleri değişen iyi 
çeşitlendirilmiş ABD doları bazlı portföylerde %2 ile %10 
arasında altın payı ayırımı riske uyarlanmış getirilerin artmasına 
neden olabilir (Grafik 14, s. 10). 

‘Optimal' altın miktarı, portföylerde varlık pay ayırma için verilen 
bireysel kararlara göre değişir. Genel olarak analiz, portföydeki 
risk ne kadar yüksek olursa, ister belirsizlik durumu, ister likidite 
veya varlıkların konsantrasyonu açısından olsun, bu riski 
dengelemek için dikkate alınan aralıkta altına pay ayırma 
oranın gerekliliğinin o kadar büyük olduğunu göstermektedir 
(Grafik 14, s. 10). 

Analizimiz ayrıca altının bu varsayımsal portföylerdeki optimal 
ağırlığının, yatırımcılar uzun vadeli tarihsel performansın çok 
altında, yıllık %2 ile %4 arasında bir altın getirisi varsaysalar 
bile istatistiksel olarak anlamlı olabileceğini göstermektedir. Bu, 
hali hazırda enflasyona bağlı tahviller21 gibi enflasyona yol açan 
diğer varlıkları ve gayrimenkul, hisse senetleri ve riskten 
korunma fonları gibi alternatif varlıkları elinde bulunduran 
yatırımcılar için eşit şekilde işlev görür.22 

Grafik 13: Son on zarfında varsayımsal bir ABD emeklilik fonu 
portföyüne altın eklenmesi, riske uyarlanmış getirileri 
yükseltmiştir. 
Ortalama bir varsayımsal bir ABD emeklilik fonu (PF) altın içeren ve 
içermeyen portföyünün performansı* 

Riske uyarlanmış getiriler 

Ortalama PF 
portföyü 

%2,5 altın %5 altın %10 altın 

Portföy karışımı 

*31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında ABD doları performansına 
dayanmaktadır. Ortalama bir varsayımsal ABD emeklilik fonu portföyü, Willis 
Towers Watson Küresel Emeklilik Varlıkları Çalışması 2019 ve Küresel 
Alternatifler Araştırması 2017'ye dayanmaktadır. Hisse senetleri %42pay ayırma 
(%27 MSCI ABD Net Toplam Getirisi, ABD'de %15 MSCI ACWI), sabit gelire %28 
tahsis (%21 Barclays ABD Toplamı, ABD'de %3 Barclays Küresel Agregat, %1 
JPMorgan EM Küresel Tahvil Endeksi ve %3 kısa vadeli hazine bonoları) ve %30 
alternatif varlığı (%13 FTSE GYO Endeksi, %8 HFRI Riskten Korunma Fonu 
Endeksi, %8 S&P Özel Hisse senedi Endeksi ve %1 Bloomberg Emtia Endeksi) 
içerir. Altına pay ayırma, tüm varlıkların orantılı olarak azaltılmasından 
kaynaklanmaktadır. Riske uyarlanmış getiriler, yıllık getiri/yıllık belirsizlik olarak 
hesaplanmaktadır. Bu raporun sonundaki önemli sorumluluk reddi ve 
açıklamalara bakınız. 

Kaynak: Bloomberg, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 

Tablo 1: Altın, portföyün belirsizlik durumunu ve maksimum değer kayıplarını azaltırken riske uyarlanmış getirileri arttırmıştır 
Ortalama bir varsayımsal bir ABD emeklilik fonu (PF) portföyünün ve ABD doları getirilerine dayalı olarak son 1, 5, 10 ve 20 yılda %5 
altın içeren eşdeğer bir portföyün karşılaştırılması* 

  

20-Yıl 
 

10-Yıl 
 

5-Yıl 
 

1-Yıl 
 

Altın yok %5 altın Altın yok %5 altın Altın yok %5 altın Altın yok %5 altın 

Yıllık getiri %6,77 %7,02 %7,95 %7,79 %9,12 %9,36 %10,33 %11,18 

Yıllık belirsizlik %10,73 %10,33 %9,57 %9,26 %10,61 %10,13 %19,49 %18,58 

Riske uyarlanmış getiriler 0,63 0.68 0.83 0.84 0.86 0.92 0.53 0.60 

Maksimum değer kaybı %-42,35 %-39,97 %-16,11 %-15,19 %-16,11 %-15,19 %-16,11 %-15,19 

*31 Aralık 2020 itibariyle Ortalama bir varsayımsal PF portföyü ve ağırlıkları, Grafik 13'te açıklandığı gibi Willis Towers Watson Küresel Emeklilik Varlıkları Çalışması 
2019 ve Küresel Alternatifler Araştırması 2017'ye dayanmaktadır. Riske uyarlanmış getiriler, yıllık getiri/yıllık belirsizlik olarak hesaplanmaktadır. Maksimum değer 
kaybı, toplam değer bir portföydeki önceki zirveye ulaşmadan önceki en büyük düşüş olarak hesaplanmıştır. 

Kaynak: Bloomberg, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 

20 Yeniden örneklenen getiri, Richard ve Robert Michaud tarafından geliştirilen ve geleneksel ortalama varyans optimizasyonuna sağlam bir alternatif olarak övülen bir 
metodolojidir. Bkz. Getirili Varlık Yönetimi: Hisse Portföy Optimizasyonu ve Varlık Tahsisine Pratik Rehber, Oxford University Press, Ocak 2008. 

21  Taktik enflasyon riskinden korunma ve uzun vadeli stratejik varlık olarak altın,, Temmuz 2009. 

22 Altınla alternatiflerin performansının arttırılması, Şubat 2018. 
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Grafik 14: Altın, çeşitli risk seviyelerinde riske uyarlanmış portföy getirilerini kayda değer ölçüde yükseltebilir 

(a) Varlık çeşitliliğine dayanan bileşik portföylerde uzun vadeli optimal pay ayırımları* 

Ağırlık % 

Eqty: %25 
Fl: %66 
Alts: %9 

Eqty: %30 
Fl: %55 

Alts: %15 

Ortalama 
emekli 
maaşı 
portföy 
dağlımı 
 

Eqty: %40 
Fl: %22 

Alts: %38 

Eqty: %48 
Fl: %6 

Alts: %46 

Varlık karışımı 

ABD nakit ABD ve yabancı tahviller ABD ve yabancı Hisse senetleri Alternatifler (örn.altın) Altın (USD/oz) 

(b) Altına ayrılan pay aralığı ve her bir varsayımsal bileşik portföy için azami riske uyarlanmış getiri sağlayabilecek portföy dağlımı 

Altın ağırlığı % 

Eqty: %25 
Fl: %66 
Alts: %9 

Eqty: %30 
Fl: %55 

Alts: %15 

Ortalama 
emekli 
maaşı 
portföy 
dağlımı 

Eqty: %40 
Fl: %22 

Alts: %38 

Eqty: %48 
Fl: %6 

Alts: %46 

Portföy karışımı 

* ICE 3 aylık Hazine, Bloomberg Barclays ABD Tahvil Toplamı, Bloomberg Barclays Küresel Tahvil Toplamı ex ABD, MSCI ABD, EAFE ve EM net endeksleri, FTSE 
Nareit Hisse senetleri GYO Endeksi, Bloomberg Emtia Endeksi ve LBMA Altın Fiyat PM'nin spot getirilerinin Ocak 1989'dan Aralık 2019'a kadar aylık toplam ABD doları 
getirilerine dayanmaktadır. Her bir varsayımsal bileşik portföyü hisse senetleri ("Eqty"), alternatif varlıklar ("Alts"), nakit ve tahvillerdeki ("FI") bir yüzdeyi yansıtmaktadır. 
Örneğin: ‘Ortalama emeklilik portföy dağlımı', Hisse senetlerinde %42, GYO'larda %30, riskten korunma fonları, özel sermaye ve emtiada %28 ve nakit ve 
tahvillerde %28'lik bir portföyüdür. New Frontier Advisors Yeniden Örneklenen Getiri’e dayalı analiz. Detay için bakınız Getirili Varlık Yönetimi:  Hisse Portföy 
Optimizasyonu ve Varlıkların portföy dağlımına yönelik Pratik Rehber, Oxford University Press, Ocak 2008. 

Bu raporun sonundaki önemli sorumluluk reddi ve açıklamalara bakınız. 

Kaynak: Dünya Altın Konseyi 
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Sonuç 

Altın algısı son yirmi yılda önemli ölçüde değişmiştir; bu da 
Doğu'daki zenginliğin artmasını ve altının kurumsal yatırım 
portföylerindeki rolünün dünya çapında artarak değer 
kazanmasını yansıtmaktadır. 

Altının nadir, oldukça likit ve karşı partilerin yükümlülüğünü 
taşımayan bir varlık olarak benzersiz özellikleri, uzun vadede 
bir çeşitlendirici olarak hareket edebileceğini göstermektedir. 
Altının bir yatırım ve lüks mal olarak konumu, son 50 yılda 
ortalama yaklaşık %11'lik getiri sağlamasına olanak 
sağlamıştır; bu oran, hisse senetleri ile kıyaslanabilir ve 
tahvillerden ve emtiadan daha yüksek bir seviyedir.23,24 

Altının güvenli bir varlık olarak geleneksel rolü, yüksek riskli 
zamanlarda kendine geldiği anlamına gelir. Ancak bir yatırım ve 
tüketici malı olarak altının ikili yapısı, iyi zamanlarda da getiri 
sağlayabileceği anlamına gelir. Bu dinamiğin, devam eden siyasi 
ve ekonomik belirsizlik durumunu, kalıcı düşük faiz oranlarını ve 
hisse senetleri ve tahvil piyasalarını çevreleyen ekonomik 
endişeleri yansıtarak devam etmesi muhtemeldir. 

Genel olarak kapsamlı analiz, ABD doları tabanlı bir portföye %2 
ile %10 arasında altın payı eklenmesinin performansta somut bir 
iyileşme sağlayabileceğini ve riske uyarlanmış getirileri 
sürdürülebilir ve uzun vadeli olarak arttırabileceğini 
göstermektedir.25 

Kapsamlı analiz 
göstermektedir ki 

ve 

Altının bir yatırım 
ve lüks mal olarak 
konumu, onun son 
50 yılda ortalama 
getiri sağlamasına 
olanak tanımıştır 

 
altının ABD doları bazlı bir portföye 
eklenmesi performansta somut bir 
iyileşme sağlayabilmesinin yanı sıra 
riske uyarlanmış getirileri 
sürdürülebilir ve uzun vadeli olarak 
arttırabilir 25 

23  Ocak 1971'den Aralık 2020'ye kadar ABD doları cinsinden ortalama yıllık getiriler. 
24 Bkz. Grafik 22, s. 17. 
25 Bkz. Grafik 13, s. 9. 
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Odak 1: Altın, sıradan bir emtia 
değildir 

Altın, genellikle geniş emtia bileşkesinin bir parçasıdır: emtia 
endeksinin bir bileşeni olarak ETF olarak tutma veya bir emtia 
borsasında işlem görmesi. Altın, diğer emtia ile bazı 
benzerlikler paylaşırken, birkaç önemli farklılık da bulundurur: 
• altın geleneksel olarak güvenli bir varlık olarak görülür 
• altın hem bir yatırım hem de tüketim malıdır 
• altın arzı dengeli, derin ve yüksektir 
• altın, çoğu geleneksel emtianın aksine, zaman içinde 

bozulmaz. 

Bu özellikler altını, emtia bileşenlerinden ayırır. Ve araştırmamız 
altına ayrı bir portföy payı ayırmanın, pasif emtia tutmaktan 
muzdarip portföylerin performansını arttırabileceğini 
göstermektedir.26 

Son zamanlarda altının performansı ve likiditesindeki gelişmeler, 
iki ana emtia endeksinin (S&P GSCI ve Bloomberg Emtia 
Endeksleri) üst üste iki yıl boyunca portföylerindeki altın payını 
arttırmasına yol açmıştır.27 2020 yılında altın, S&P GSCI 
Endeksindeki en büyük bireysel emtia payı artışına sahip 
olmuştur ve Bloomberg Emtia Endeksinde şimdiye kadarki en 
yüksek paysal ağırlığa sahip olacaktır. Ancak analizimiz, bu 
emtia endekslerindeki altına ayrılan payların optimal pay ayırma 
oranlarının altında kaldığını göstermektedir.28 

Grafik 15: Altın, tüm geniş tabanlı endekslerden ve bireysel emtia bileşenlerinden daha iyi performans göstermiştir 
Emtia endekslerinin ve kilit bireysel emtianın son 20 yıldaki ortalama yıllık getirileri* 

Yıllık ortalama getiri % 

Altın Bakır Gümüş Platin BBG Emtia Tarım Tahıllar S&P GSCI Hayvancılık 

*31 Aralık 2000-31 Aralık 2020 tarihleri arasında yıllık ortalama getiriler. S&P GSCI Tarım Resmî Kapanış Endeksi,   Bloomberg Emtia Endeksi, S&P GSCI Bakır 
Resmî Kapanış Endeksi, S&P GSCI Tahıl Resmi Kapanış Endeksi,  LBMA Gümüş Fiyat, S&P GSCI Hayvancılık, S&P GSCI Platin Endeksi, S&P GSCI 
Toplam Getiri CME,  LBMA Altın Fiyat PM için toplam getiri endekslerinin ABD doları cinsinden hesaplamaları. 

Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

26 Bk. Altın: en etkili emtia yatırımı ve Altın: Tasarım olarak metal, yapısı gereği para birimi, Altın Yatırımcısı, Cilt 6, Haziran 2014. 
27  Altın ağırlık artışları hakkında daha fazla bilgi için bk. Başlıca emtia endeksleri üst üste ikinci bir yıl boyunca altın ağırlıklarını arttıracaktır. 

28 Altın: en etkili emtia yatırımı, Eylül 2019. 
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Odak 2: ESG yatırımı olarak altın 

Altının ESG uyumlu bir varlık olarak kabul edilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Altın madenciliği çevre üzerinde etkisi olan, yer 
altından çıkarıcı bir endüstri olsa da, sorumlu altın madencileri 
doğrudan yatırımlar, altyapı iyileştirmeleri, sağlık hizmetlerine 
ve okula erişim ve çok daha fazla çözümle riskleri azaltmakta 
ve faaliyet gösterdikleri topluluklara ve ev sahibi ülkelere büyük 
katkıda bulunmaktadırlar. 

Bu durum, altın madenciliği endüstrisinin BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerine katkısı ile kanıtlanmıştır. Üyelerimiz, 
Dünya Altın Konseyi tarafından 2019 yılında başlatılan 
Sorumlu Altın Madenciliği İlkelerine (RGMP) bağlıdır. 
RGMP'ler, ESG'nin altın madenciliği ile ilgili tüm zaruri yönlerini 
kapsayan ve altın madenciliği endüstrisi için net beklentiler 
belirleyen 51 bireysel ilkeden oluşan iddialı bir gruptur. Söz 
konusu İlkelere uygunluğun, ilgili üçüncü tarafların güvencesi 
kapsamında, bu açıklama dahilinde kamuya açıklanması 

gerekecektir. 

Ek olarak, altının yatırım portföylerindeki iklim riskini hafifleten 
bir varlık olarak önemli bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. 
Analizler; altının uzun vadeli getirilerinin, bir dizi iklim 
senaryosu ve olası etkileri bağlamında birçok ana akım varlık 
sınıfından daha sağlam olabileceğini göstermektedir. 

Fiziksel altını tutmakla ilişkili karbon emisyonları minimum 
düzeyde olduğundan, zaman içinde bir yatırım portföyünün 
karbon izini azaltabilir. Araştırmamız, altınla ilişkili sera gazı 
emisyonlarının neredeyse tamamının madencilik ve mineral 
kazanımı işlemi sırasında, özellikle elektrik üretimi ve 
tüketiminden kaynaklandığını göstermektedir. Bu, altını 
karbondan arındırma fırsatlarını giderek erişilebilir ve uygun 
maliyetli hale getirmektedir ve maden üretiminden 
kaynaklanan emisyonların azaltılmasında önemli ilerlemeler 
kaydedilmektedir.29 

Yıllık getirilerin hassasiyeti 

1,5°C senaryo 2°C senaryo 3°C senaryo 4°C senaryo 

Altın 

Gayrimenkul 

ABD Tahvil Toplamı 

Yükselen Piyasa Hisse Senetleri 

ABD Hisse Senetleri 

Avrupa, Avustralasya ve Uzak 
Doğu (EAFE) Hisse Senetleri 

Emtia 

Daha sağlam olabilecek ve bir senaryoyla ilişkili 
belirli faktörlerden veya fırsatlardan 
yararlanarak potansiyel olarak artan getiri 
sağlayan varlıklar. 

 'Risklere karşı daha savunmasız olan 
varlıklar- olumsuz senaryo; beklenen getirileri 
gözden geçirme olasılığı daha düşüktür (ve 

zarar etme olasılığı daha yüksektir). 

Belirli bir senaryo bağlamında nispeten etkisiz 
olan varlıkların; mevcut/tarihsel piyasa 
koşullarında benzer ortalama yıllık getiri 
göstermesi beklenebilir. 

29 Sera Gazı Protokolü, Ecoinvent veri tabanı. Lütfen bkz. Altın ve iklim değişikliği: Mevcut ve gelecekteki Etkiler, Altın ve 
iklim değişikliği: Giriş ve Altın ve iklim değişikliği: Enerji geçişi. 
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Ek I: Altın talebi ve arzının bileşimi ve 
trendleri 

Büyük ama nadir bir piyasa 

Altın piyasası yatırımcılar için iki cezbedici özelliğe sahiptir. 
Altının nadir olması uzun vadeli dikkat çekici olmasını 
desteklemektedir. Ancak altının piyasa büyüklüğü, onu 
merkez bankaları da dahil olmak üzere çok çeşitli kurumsal 
yatırımcılar için uygun hale getirecek kadar etkilidir. 

Yerüstünde yaklaşık 201.296 ton altın vardır ve değeri 12,2 
trn ABD dolarından fazladır (Grafik 16).30 

Maden üretimi son on yılda yaklaşık 3.300 ton artmıştır; bu 
da yerüstü stoklarının yıllık %1,8'lik artışına eşdeğerdir.31 
Maden üretimi de bölgeler arasında dengeli bir şekilde 
yayılmıştır.(Grafik 17). 

Fiziksel altın32 stoklarının kullanımına bağlı olarak yaklaşık 
dağılım şöyledir: 

• Mücevherat: 93.253t (5,7trn USD) %46 
• Resmî sektör: 34.211t (2,1trn USD) %17 
• Külçeler ve altın paralar: 40.621t (2,5trn USD) %20 
• ETF'ler ve benzeri: 3.764t (0.2trn USD) %2 
• Diğer ve hesaba katılmayan: 29,448t (1,8trn USD) %15 

Finansal altın piyasası külçeler, sikkeler, altın destekli 
ETF'ler ve merkez bankası rezervlerinden oluşur. Altın 
piyasasının bu bölümü, büyük finansal piyasaların 
büyüklüğüyle olumlu bir şekilde karşılaştırılır (Grafik 16). 

Grafik 17: Daha az arz şoku altının belirsizlik riskini azaltır 
Altın arzı, kazılmış (%72) ve geri dönüştürülmüş altının (%28) bir 
karışımıdır; maden üretimi, emtia göre altının düşük belirsizlik 
riskine katkıda bulunarak kıtalara yayılır 

 Asya (%20) 

 Afrika (%23) 

 Rusya ve BDT (%14) 

 Kuzey Amerika (%15) 

 Latin Amerika (%16) 

 Okyanusya (%11) 

 
Avrupa (%1) 

*2010-2019 yılları arasında ortalama yıllık arz kullanılarak 
hesaplanmıştır. Bölgesel kırılım, veri kullanılabilirliği nedeniyle merkez 
bankası talebini hariç tutar. Kaynak: Goldhub.com’da: Altın madeni 
üretimi 

Grafik 16: Finansal altın piyasasının hacmi, birçok küresel varlığa kıyasla daha büyüktür ve bilinen altın türev ürünlerine yönelik 
açık ilgiyi gölgede bırakmaktadır. 

(a) Yerüstü altın ve altın türevlerinin değeri (b) Toplam altın arzı üç Olimpiyat yüzme havuzunun altına 
sığabilir*** 

Trilyon USD 

Diğer 

Mücevherat 

Resmî Sektör 

Vadeli işlemler*- 

Seçenekler 

Külçeler ve Altın paralar 

ETF’ler 

Türev Ürünleri** Yatırım İmalat 

Fiziksel altın Türev Ürünleri 

* 31 Aralık 2020 itibariyle. 
** COMEX, TOCOM ve OTC işlemlerine açık faizi temsil eder. 

*** 2020 yer üstü tahminlerine ve standart Olimpik yüzme havuzu boyutlarına göre (uzunluk = 164ft, genişlik = 82ft, derinlik = 9ft). 
1 “Diğer imalat” (%13) ve “hesaba katılmamış” (%2) içerir. 

Goldhub. com ‘da bk.: Finansal piyasa büyüklüğü. 

Kaynak: Uluslararası Ödemeler Bankası, Bloomberg, ETF şirket dosyaları, ICE Benchmark Administration, Metals Focus, Refinitiv GFMS, 
ABD Jeoloji Araştırması, Dünya Altın Konseyi 

30  Metals Focus, Refinitiv GFMS ve Dünya Altın Konseyi tarafından 31 Aralık 2020 LBMA Altın Fiyatı ve 2020 yerüstü tahminlerine dayanmaktadır. 
31  31 Aralık 2020 tarihi itibariyle, yerüstü stoklarının yüzdesi olarak 10 yıllık maden üretimi ortalaması olan Metals Focus ve Refinitiv GFMS tabanlı. 
32 a.g.e. dipnot 30. 
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Talep çeşitliliği altının düşük korelasyonlarını desteklemektedir 

Grafik 18(a): Altın; lüks bir mal, üst düzey elektronik bileşeni, güvenli bir yatırım veya portföy çeşitlendiricisi olarak 
dünya çapında birçok amaçla satın alınmaktadır* 

Mücevher** 

Genişleme 

Teknoloji** Yatırım Merkez Bankaları 

Her ikisi 
de 

Belirsizlik 

Grafik 18(b). Altın talebi coğrafi olarak çeşitlidir ancak %72'si yükselen piyasalardan gelir ve Çin ve 
Hindistan tüm talebin %50'sini temsil eder.* 

Avrupa 
dahil 

Rusya 

Orta 
Doğu 

Hint Alt 
kıtası 

Büyük 
Çin 

Güney 
doğu 
Asya 

Diğer I 

ABD ve 
Kanada 

Gelişmiş 
piyasa talebi* 

Yükselen piyasa 
talebi* 

*2011'den 2020'ye kadar 10 yıllık ortalama talep kullanılarak hesaplanmıştır. Bölgesel kırılım, veri kullanılabilirliği nedeniyle merkez bankası talebini hariç tutar. 
İçindekiler: tarihsel olarak net olarak rapor edilen külçe ve altın paralara, ETF'lere ve merkez bankası talebine ek olarak mücevher ve geri dönüşüm ağı 
teknolojisi ile OTC talebini kapsamamaktadır. Rakamlar, yuvarlama nedeniyle %100’e toplanamayabilir. 
**Net mücevher ve teknoloji talebi, yıllık geri dönüşümün %90'ının mücevherden, %10'unun teknolojiden geldiği varsayılarak hesaplanır. 

Kaynak: Bloomberg, Şirket Dosyaları, ICE Benchmark Administration, Metals Focus, Refinitiv GFMS, Dünya Altın Konseyi 
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Majör trendler altın talebini yeniden 
şekillendirmiştir 

Tüketici talebi, Çin ve Hindistan'daki dönüşen ekonomik 
büyümeyle besleniyor. 1990'ların başında Çin ve Hindistan 
küresel altın talebinin %25'ini oluşturmuştur. Günümüzde, artan 
servet, toplam paylarını yaklaşık %50'ye çıkarmıştır (Grafik 
19).33 Servet artışı, uzun vadede altın talebinin en önemli 
faktörlerinden biridir; mücevher tüketimini körükler, teknolojiye 
yatırım ve altın külçeleri ve altın paraların satın alınmasını teşvik 
eder.34 

Merkez bankası talebi son yıllarda değişim geçirmiştir. 
Rezerv yöneticileri 2010 yılından bu yana açık altın alıcısı 
konumundadır ve daha yakın zamanda altını yabancı rezervlerini 
çeşitlendirmek için kullanarak, on yıllık rekor miktarda satın alım 
gerçekleştirmişlerdir. (Grafik 21). 

Kurumsal ve perakende yatırımcılar arasında, altın destekli 
ETF'lerin ve benzer ürünlerin piyasaya sürülmesi, altına olan 
talep ve görünürlük üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 2020'nin 
sonunda, altın ETF'ler ilk olarak 2003'te piyasaya 
sürüldüklerinden bu yana 228 milyar ABD Doları değerinde 
yaklaşık 3.752 ton altın toplanmıştır (Grafik 20).35 Son büyüme, 
küresel kabullenişin bir işareti olarak, piyasa payının Kuzey 
Amerika ile eşit seviyelere yaklaştığı Avrupa'da özellikle 
belirgindir. Ek olarak, altın ETF'ler genel yatırım talebinin daha 
büyük bir bileşeni haline gelmiştir (bkz. Küresel altın ETF'ler: 
Altın piyasasına popüler bir geçit). 

Grafik 19: Hindistan ve Çin, yirmi yıldan kısa bir sürede altın 
piyasa paylarını iki katına çıkardı 
Yükselen piyasa ekonomik gelişimi Hindistan ve Çin'de tüketici talebi 
ve artan piyasa payı yaratmıştır* 

Talep payı % Ton 

Çin Hindistan Tüketici talebi payı (rhs) 

*31 Aralık 2020 itibariyle Tüketici talebi mücevher, külçe ve altın para talebinin 
toplamı olarak tanımlanır. 

Goldhub. com ‘da bk.: Altın Talebi Eğilimleri 

Kaynak: Metals Focus, Refinitiv GFMS, Dünya Altın Konseyi 

33  31 Aralık 2020 itibariyle. 
34 a.g.e. 
35  31 Aralık 2020 itibariyle. 
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Grafik 20: Altın destekli ETF'ler dünya genelinde 
yeni yatırımcıları altınla tanıştırdı 
Yıllık ETF altın talebi ve kümülatif varlıklar* 

Değişim (t) 

 

Toplam (rhs)  Kuzey Amerika (lhs)  Avrupa (lhs) 

 Asya (lhs)  Diğer (lhs)   

*31 Aralık 2020 itibariyle Altın destekli ETF'ler ve benzer ürünleri içerir. 
Goldhub. com ‘da bk.: Küresel altın destekli ETF varlıkları ve akışları. 
Kaynak: Bloomberg, Şirket Dosyaları, Dünya Altın Konseyi 

Grafik 21: Merkez bankaları, 2010 yılından bu yana 
yükselen piyasaların yönlendirimi ile istikrarlı bir net 
talep kaynağı olmuştur 
Küresel merkez bankası altın net talebi* 

Ton 

Net geri çekilme Net satın alımlar 

*31 Aralık 2020 itibariyle 

Goldhub. com ‘da bk.: Aylık merkez bankası istatistikleri 

Kaynak: Metals Focus, Refinitiv GFMS, Dünya Altın Konseyi 
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Ek II: 

Uzun vadeli altın performansı 
Grafik 22: Altın getirileri, altın standardının sona ermesinden bu yana hisse senetleriyle aynı seviyede olup ve 
tahvillerin üzerine çıkmıştır. 
Başlıca varlık sınıfları için bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ve ortalama yıllık getiriler* 

Getiri % 

ABD hisse senetleri EM hisse senetleri** Küresel hisse senetleri Altın Emtia ABD tahvilleri ABD nakit 

1971'den beri CAGR (düz renkler) 1971'den bu yana ortalama yıllık getiri (çizgili renkler) 

* 1 Ocak 1971-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki veriler. ‘Nakit' için USD cinsinden getiri hesaplamaları: ICE 3 Aylık Hazine; 'ABD tahvilleri': Bloomberg Barclays 
ABD Tahvil Toplamı, 'ABD hisse senetleri': ‘ABD hisse senetleri’: MSCI Günlük TR Brüt ABD USD; 'Küresel Hisse senetleri': MSCI Dünya Net Toplam Getirisi, 
'EM hisse senetleri': MSCI Günlük TR Brüt EM USD; 'emtia': Bloomberg Emtia Endeksi ve 'altın': LBMA Altın Fiyatı PM. CAGR, varlığın bitiş dönemindeki 
fiyatının (1/n) yıl eksi 1'e yükseltilen başlangıç fiyatı değerine bölünmesiyle tanımlanır. Ortalama yıllık getiriler, değerlendirme tarihi boyunca yıldan yıla 
getirilerin aritmetik ortalaması olarak hesaplanmaktadır. 

** Ocak 1988'de başlayan mevcut verilere dayanarak yükselen piyasa getirileri. 

Goldhub. com ‘da bk.: Altın getirileri. 

Kaynak: Bloomberg, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 

Ek okuma 

Dünya Altın Konseyi tarafından, altının yatırımcılar için ilgili 
yönlerini tartışan yayınların bir listesini aşağıya ekledik: 

Piyasa ve Yatırım Güncellemeleri 

• Altın ve kripto paralar: Altının bir portföydeki rolü kripto 
paralardan nasıl farklıdır’, Şubat 2021 

• Altın 2021 görünümü, Ocak 2021 

• COVID-19 pandemisi sırasında altın ve merkez bankası 
rezerv yönetimi, Mayıs 2020 

• Altın arz zincirleri duraklama dönemlerinde esneklik gösterir, 
Mayıs 2020 

• Altın, etkili bir riskten korunma aracı, Nisan 2020 
• Küresel altın destekli ETF varlıkları ve akışları, 

Ocak 2020 

• Tahvilleri altın ile değiştirmenin vakti gelmiş olabilir, Ekim 
2019 

• Altın: en etkili emtia yatırımı, Eylül 2019 

• Para politikasının altın üzerindeki etkisi, Mart 2019 
• Kripto paralar altının yerini tutamaz, Ocak 2019 
• Altın ticaretinde artan şeffaflık, Aralık 2018 

Altın Talebi Eğilimleri 

• Tam yıl ve 2020 4. Çeyrek, Ocak 2021 
•  Üçüncü çeyrek 2020, Ekim 2020 
• İkinci çeyrek 2020, Temmuz 2020 
• İlk çeyrek 2020, Nisan 2020 

Ayrıntılı raporlar 

• Altın ve iklim değişikliği: Enerji geçişi, Aralık 2020 

• Küresel altın ETF'leri: Altın piyasasına popüler bir geçit, Kasım 
2020 

• Altın ve iklim değişikliği: Mevcut ve gelecekteki etkiler, Ekim 
2019 

•  Merkez Bankacısının Rezerv Varlık Olarak Altın Rehberi - 2019 
baskısı, Eylül 2019 

• Altın 2048: Altın için gelecek 30 yıl Mayıs 2018 

• Altınla alternatiflerin performansının arttırılması, Şubat 2018 

Altın Yatırımcısı 

• Belirsiz bir dünyada altının rolü, Ağustos 2020 

• Lombard Odier CIO Bakış Açısı: Altın tutma durumu, Ağustos 
2020 

• Nakit aşağı, altın yukarı: Ken Rogoff, nakitsiz bir toplumda 
altının değeri üzerine. Altın Yatırımcısı, Şubat 2019 

• Nakit laneti ve altının cazibesi, Şubat 2019 

Baz alınanlar: 

• Merkez Bankaları, Mart 2020 
• Çin'in altın piyasası, Mart 2020  
• Altın fiyatları, Mayıs 2018 
• Maden üretimi, Mayıs 2018 
• Altın destekli ETF'ler, Mayıs 2018 
• Geri dönüşüm, Mayıs 2018 
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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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uygulamalarına uygun olarak inceleme ve yorum (medya yorumları dahil) 
yapılması amacıyla izin verilir: (i) sadece sınırlı veri veya analiz özetleri 
kullanılmalıdır ve (ii) bu istatistiklerin her türlü kullanımı, Dünya Altın Konseyine 
ve uygun olduğunda, Metals Focus, Refnitiv GFMS'ye veya diğer tanımlanmış 
telif hakkı sahiplerini kaynak gösterilerek atıfta bulunulmalıdır. Dünya Altın 
Konseyi, Metals Focus üyesidir. 
WGC, herhangi bir bilginin doğruluğunu veya bütünlüğünü garanti etmez ve bu 
bilgilerin kullanımından ötürü doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan 
herhangi bir kayıp veya zarar için sorumluluk kabul etmez 

 

Bu bilgiler sadece eğitim amaçlıdır ve bu bilgileri alarak, kullanım amacını kabul etmiş 
oluyorsunuz. Burada yer alan hiçbir bilgi, altın, altınla ilgili herhangi bir ürün veya 
hizmet veya başka herhangi bir ürün, hizmet, menkul kıymet veya finansal araç 
(topluca “Hizmetler”) alışı veya satışı için bir öneri, yatırım tavsiyesi veya teklif sunmayı 
hedeflememektedir. Bu bilgiler, herhangi bir yatırım hedefini, mali durumu veya belirli 
bir kişinin belirli ihtiyaçlarını dikkate almamaktadır. 
Portföyde çeşitlendirme, herhangi bir yatırım getirisini garanti etmez ve zarar riskini 
ortadan kaldırmaz. Altına yatırım yaparak elde edilebilecek çeşitli sonuçların 
performansı, doğası gereği varsayımsaldır, gerçek yatırım sonuçlarını yansıtmayabilir 
ve gelecekteki sonuçların garantisi değildir. WGC, herhangi bir varsayımsal portföyde 
kullanılan i bir hesaplama ve modeli veya bu tür bir kullanımdan kaynaklanan herhangi 
bir sonucu garanti etmez. Yatırımcılar, herhangi bir Hizmet veya yatırımla ilgili bir karar 
vermeden önce kendi durumlarını uygun yatırım uzmanlarıyla görüşmelidir. 
Bu bilgiler, mevcut beklentilere dayanan ve değişikliğe tabi olan “inanılır”, “beklenir”, 
“olabilir” veya “önermektedir” kelimeleri gibi ileriye dönük ifadeler içerebilir. İleriye 
dönük ifadeler, çeşitli riskler ve belirsizlikler içerir. İleriye dönük ifadelerin kesin olarak 
sağlanacağına ilişkin hiçbir garanti verilemez. WGC, ileriye dönük ifadelerin 
güncellenmesinden sorumlu değildir 
Qaurum, Altın Değerleme Mevzuatı Çerçevesi ve diğer bilgilerin kullanımı yoluyla 
elde edilebilecek çeşitli yatırım sonuçlarının ortaya çıkan performansının 
varsayımsal olduğunu, gerçek yatırım sonuçlarını yansıtmayabileceğini ve 
gelecekteki sonuçların garantisi olmadığını göz önünde bulundurun. WGC ve 
Oxford Economics, herhangi bir projeksiyon, tahmin veya hesaplama dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere, yatırım aracının işlevselliğine ilişkin herhangi bir 
garanti veya güvence vermez. 

Tamamen rüzgâr enerjisi ile üretilen ve tüketici sonrası %100 geri dönüştürülmüş 
elyaf içeren FSC sertifikalı kâğıda basılmıştır. 

Bu makale, dünya ormanlarının çevreye uygun, sosyal açıdan yararlı ve 
ekonomik olarak uygulanabilir yönetimini teşvik eden FSC standartları için 
Green Seal tarafından onaylanmıştır. 
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