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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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Önsöz 

Almanya, küresel altın yatırım 
pazarında önemli bir rol 
oynamaktadır. Her yıl, külçelere ve 
altın paralara yönelik küresel 
talebin yaklaşık %10'u 
Almanya’dan gelmektedir. Bu 
arada, altına dayalı Borsada işlem 
gören emtialar (ETC’ler), 
bazılarının altına yatırım yapmaları 
için tercih edilen bir araç haline 
gelmiş ve Almanya, son yıllarda bu 
ürünler için dünyadaki en büyük 
üçüncü pazar olmuştur.1 

Bu tüketici araştırma programını, 
dünya genelindeki önemli 
pazarlarda perakende yatırımcılara 
ilişkin anlayışımızı derinleştirmek; 
altına yönelik tutumlarını detaylı bir 
şekilde araştırmak ve en önemlisi 
yatırım yapılırken karşılaşılan 
zorlukları ortaya çıkarmak için 
tasarladık. Araştırma bu yıl 
meydana gelen beklenmedik 
pandemiden önce yapılmış olsa 
da, sonuçlar günümüzün değişen 
ortamında bile geçerli ve 
uygulanabilir düzeydedir. 

Avrupa'nın ekonomik güç santrali 
olan Almanya, sadece küresel 
salgının etkileriyle değil, aynı 
zamanda küresel ticaret 
savaşlarının ihracat sektörü 
üzerindeki hayati önem taşıyan 
etkisiyle de mücadele etmektedir. 
Yüksek enflasyon dönemlerinin 
tahrip edici etkisi Almanların 
hafızasından uzun süreler boyunca 
çıkmamıştır. Araştırmamız bize, 
yatırımcıların altını, enflasyona ve 
kur dalgalanmalarına karşı 
korunma tezi ile ilişkilendirdiklerini 
ve uzun vadeli bir menkul değer 
olarak altına güvendiklerini 
söylüyor. Bu durum, özellikle 2020 
yılındaki çok düşük faiz oranı 
koşullarının - uzun vadede 
enflasyonu artırma potansiyeline 
sahip olmasıyla birlikte -  

külçe ve altın paralara yönelik 
Alman yatırımını, rekor seviyelere 
çıkarmaya yardımcı olduğu zaman 
ortaya çıktı.2 

Altın sahibi olan yatırımcılar, 
varlıklarını koruma ve uzun vadeli 
getiri sağlama potansiyeline 
odaklanmaktadır. Ancak henüz 
altın satın almamış olan 
yatırımcılar, altın satın almalarını 
engelleyen birkaç temel faktörün 
olduğunu belirtiyorlar ki, bunların 
merkezinde de altın satış 
işletmelerine ve dolaylı olarak, 
altına karşı olan güven eksikliği 
bulunmakta. 

Ve artık güvenin, yatırımcılar için 
sürekli bir belirsizlik içeren yeni 
yaşam tarzına alışmaları için her 
zamankinden daha çok önem 
taşıdığı da belirtilebilir. Dünya Altın 
Konseyi, bu sorunu çözmek için 
şimdiden girişimlerde 
bulunmaktadır. Perakende Altın 
Yatırımı Prensiplerimizin (RGIPs) 
yakın zamanda piyasaya sürülmesi, 
sektöre olan güveni artırmak ve 
perakende yatırımcılar arasında 
altına yatırım yapma ihtimaline 
daha sıcak bakma ve güveni 
arttırmak için tasarlanmıştır.3 

Bu rapor, Almanya'da altın yatırım 
ürünleri satan işletmelere 
olağanüstü bir fırsat sunmaktadır: 
kendilerini görüşlere kanalize 
etmek; müşterilerinin anlayışlarını 
derinleştirmek ve en önemlisi, bazı 
yatırımcıların altın yatırım 
ortamında maruz kaldıkları ve 
bocalamalarına neden olan 
engelleri ele almak. İlerleme 
potansiyeli bizi heyecanlandırıyor. 

Louise Street 
Üst Düzey Piyasa 
Analisti Dünya Altın 
Konseyi 

 

1 Anketimiz, Borsa Yatırım Fonlarına (ETF'ler) atıfta bulunurken, Alman perakende yatırımcıları bu ea 
özgü yatırım araçlarını genellikle Almanya borsasında alınıp satılan altın yatırımının alışılagelmiş şekli 
olan Borsada işlem gören Emtialar (ETC) olarak kabul ediyor. 

2 www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q3-2020 
3 www.retailinvestment.gold/en 
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Yönetici özeti 

Alman yatırımcılar, altın 
almaya istekliler. 
Yatırımcıların üçte birinden fazlası, 
altını zaten portföylerine dahil 
etmiş durumda ve üçte birinden 
fazlası da bunu dikkate 
alacaklarını söylemekteler. Altına 
yatırım yapmak için hazır olma 
durumu, özellikle 18-24 yaş 
grubundakiler için olmak üzere tüm 
yaş gruplarında görülmektedir ve 
bunların %38'i gelecekte kesinlikle 
altına yatırım yapacaklarını 
söylemekteler. Almanlar gelirlerinin 
neredeyse %18'iyle yatırım 
yapmaktalar ancak sınırlı bir ürün 
yelpazesi seçiyorlar - ortalama 
olarak portföyleri sadece 2,9 ürün 
içeriyor. Ürün seçiminde üçüncü 
sırada yer alan altın, hali hazırda 
popüler, ancak büyüme için hala 
fazlasıyla boşluk payı bulunmakta. 

COVID-19, Almanların 
güvenini etkiledi 
Pandeminin etkisi, diğer her yerde 
olduğu gibi Almanya'yı da etkiledi 
ve ülkenin ekonomik direncine 
rağmen, yatırımcılar kötü 
sonuçlara karşı duyarsız 
olmadıklarının farkına vardılar. 
Almanya’nın GSYH büyümesi tüm 
zamanların en düşük seviyesinde 
ve yavaş bir şekilde toparlanması 
bekleniyor. Bu koşullarda, altın 
gerçek bir fırsattır. Yatırımcılar, 
bunu düşük risk olarak görüyor. 
Süreklilik arz ettiğini ve varlık 
koruma özellikleri olduğunun 
bilincindeler ve enflasyona ve 
döviz dalgalanmalarına karşı 
korunmalı olduğuna inanıyorlar. 

Altına dayalı ETC’ler, 
Almanya’da büyüyen 
bir pazar haline 
gelmiştir. 
Fiziksel altın en popüler yatırım 
türü olmaya devam etmesine 
rağmen ETC'ler popülerdir ve satın 
alma kolaylıkları - genellikle 
çevrimiçi - ile daha cazip hale 
gelmişlerdir. Araştırmamız,  

yatırımcıların, dinamik bir piyasada 
likiditeden yararlanırken aynı 
zamanda uzun vadeli 
yatırımlarından da iyi bir getiri elde 
etmenin güvenilir bir yolu olarak 
altına dayalı ETC'leri gördüklerini 
gösterdi. Alman yatırımcıların en 
sık karşılaştığı yatırım durumunun 
(“talep anı”) bir entelektüel meydan 
okumadan kaynaklandığını ve daha 
dinamik ürün seçeneklerini içerme 
eğiliminde olduğunu gördük. Hızlı 
bir şekilde alınıp satılabilen ve 
yalnızca düşük masrafla işlem 
yapılabilen ETC’ler, söz konusu 
duruma tam olarak uyacaktır. 

Çevresel kaygılar öne 
çıkmaktadır. 
Almanlar, dünyaya karşı 
sorumluluklarını ciddiye alıyorlar ve 
ekolojik olarak sağlam seçimler 
yapmayı seviyorlar. Çevreye 
yönelik olan bu kaygı, yatırım 
davranışlarına da yansımaktadır. 
Altının etik ve çevresel açıdan 
sağlam olduğuna kanaat 
getirmeleri gerekmektedir. Altına 
yatırım fikrine açık açık ancak 
henüz yatırım yapmamış olanlar 
için “Niyet sahipleri” terimini 
kullanıyoruz - ve halen, Niyet 
sahiplerinin önemli bir kısmı ikna 
olmadı. Geçtiğimiz yıl başlatılan 
Word Gold Council Sorumlu Altın 
Madenciliği Prensipleri 
(Responsible Gold Mining 
Principles™), çevresel ve sosyal 
yönetişim (ESG) endişelerini ele 
alan 51 ayrı prensipten 
oluşmaktadır. Dünyanın önde gelen 
altın madencileri olan Dünya Altın 
Konseyi üyeleri, bu Prensiplere 
bağlı kalmayı ve dış güvence 
almayı taahhüt etmişlerdir. Dünya 
Altın Konseyi, altın madenciliğinin 
ESG güven belgesini geliştiren ve 
bunları tüm arz zincirine taşıyan 
uygulamaları teşvik eder, ancak bu 
bilginin şu anda altını bir yatırım 
seçeneği  

olarak görmeyenler için daha açık 
hale getirilmesi gerekecektir. 

Yatırımcılar, ekonomik 
fiyatlı giriş noktaları 
konusunda daha fazla 
bilinçlenmeye ihtiyaç 
duymaktadır. 
Araştırmamız, bazı Niyet 
sahiplerinin altına karşı 
engellendiğini, çünkü bunun 
finansal olarak ulaşılamaz 
olduğuna inandıklarını buldu, bu 
durum da özellikle 18-24 ve 55-65 
yaş grupları için geçerlidir. Altına 
nasıl sahip olabileceklerine dair bu 
açıklama eksikliği, medyada 
kendilerini bilgilendirecek çok az 
kaynağın olmasından ötürü daha 
da etkileniyor. Alman yatırımcılar, 
fiziksel altının finans danışmanları 
tarafından yaygın olarak 
desteklenmediğini ve altın yatırım 
ürünleri hakkında çok az birebir 
iletişim olduğunu düşünmektedirler. 
Ve yatırımcıların tercihlerini 
genellikle çevrimiçi olarak 
araştırmalarından ötürü altının 
burada da görünür olması 
gerekmektedir: Eğitim vermek ve 
kolay ve güvenli işlem olanakları 
sunmak. Düşük fiyatlı giriş noktaları 
ve hedeflenen medya 
kampanyalarının yanı sıra altın, bu 
kitlenin ilgisini çekmek için çok şey 
yapabilir. 

Müşteri deneyimi şeffaf 
olmalıdır. 
Araştırmamızdan, üzerinde Niyet 
sahiplerinin yatırım yapmak için en 
erişilebilir olan yolları aradıkları 
görülüyor. En popüler portföy 
ürünleri, hem erişimi hem de 
anlaşılması kolay olan tasarruf 
hesapları ve hayat sigortasıdır. 
Cesaret verici olan; altın, genellikle 
aklın bir köşesindedir, ancak altın 
ürünlerine erişim, üzerinde Niyet 
sahipleri için daha az görünür 
durumda. Bu boşluk kapatılabilirse, 
Alman pazarı büyük bir potansiyel 
sunacaktır. 
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Yatırım davranışlarının 
anlık görünümleri 

Pazara giriş ve satın alma eğilimi 

Altın satın almayı 
düşünüyor 

   Küresel 

Altının almayı düşünüyor 
Geçmişte hiç satın almamış 

Altının almayı düşünmüyor 

Almanya* 

Sahip olunan yatırım 
ürünlerinin ortalama sayısı 

Gelirin tasarruf ya da 
yatırıma ayrılan oranı  İlk 5 yatırım 

1. Tasarruf hesabı 

2. Hayat Sigortası 

3. Altın 

4. Menkul kıymetler 

5. Yatırım fonu 

* Yuvarlamadan ötürü sayılar 100’e eklenmiyor 
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Ekonomik güç santrali 
Almanya. 
Avrupa’daki en büyük ekonomiye 
sahip olan Almanya, geleneksel 
olarak ekonomik büyümenin güç 
santrali konumundadır. GSYH ile 
ölçüldüğünde, dünyanın en büyük 
beşinci ekonomisine sahiptir ve 83 
milyonluk halkı iyi bir yaşam 
standardı sürdürmektedir; ülke, 
gelir ve refah, iş/yaşam dengesi, 
eğitim ve öznel refah açısından 
ortalamanın üzerinde yer 
almaktadır. 

Ancak, COVID-19, bir refah ya da 
sıralama dostu gösterge değildir; 
2020'nin ikinci çeyreğinde Alman 
ekonomisi, 1970 yılında başlayan 
büyüme oranlarından bu yana en 
hızlı küçülmeyi yaşamıştır. 
İhracattaki kesintiden büyük darbe 
alan Almanya halkı, salgının 
etkisinden kurtulamadı. Bazı 
ekonomi yorumcuları, iyileşmenin 
AB'deki diğer ülkelere göre daha 
keskin ve daha uzun süreli 
olacağını bekliyor olsa da, 

 
 
Almanya içinde,  

Almanya’nın kendini toparlaması 
konusunda bir belirsizlik söz 
konusudur ve sonuç olarak ülkenin 
GSYH ‘sinin bir süre daha COVID 
öncesi seviyelerin altında kalması 
beklenmektedir. 

Güvenilirlik ve altın 
fırsatları. 
COVID-19 aynı zamanda 
güvenilirliği de azaltmıştır. Zaman 
geçtikçe, daha az insan 
pandeminin etkilerinin kısa süreli 
olacağına inanıyor; Almanların 
çoğu artık hayatın 'normal' bir 
duruma dönmesinin en az bir ila iki 
yıl alacağını düşünüyor.4 

Bu belirsizlik, altın için bir fırsatı 
temsil ediyor. Varlık korumasının 
öncelikli olduğu bir ülkede altın, 
ekonomik belirsizlik dönemlerinde 
bir koruyucu olarak görülüyor. 
Alman yatırımcıların neredeyse 
üçte biri hali hazırda altın sahibidir 
ancak daha da önemlisi, üçte 
birinden fazlası (%36), daha önce 
hiç yatırım yapmamış olmalarına 
rağmen altına yatırım yapmayı 
dikkate almaya istekli olduklarını 
söylüyor. 

 
ülke kapsamında şehirlerdeki  
yatırımcılarla çevrimiçi  

2.020 

görüşme gerçekleştirildi.

 

4 Kaynak: Hall & Partners ‘Coronavirus Now’: w/c 3rd Sept, 41% of Germans believed it would be 
1-2 years before life returned to normal, and 20% thought 2 years or more 
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Altına yatırım yapan 
bir ulus. 
Almanlar, altını sever ve ona 
güvenirler. Altının, değer 
kaybetmeyeceğine ve kur 
dalgalanmaları ve enflasyonun 
belirsizliklerine karşı korunmalı 
olduğuna inanıyorlar. Altına dayalı 
ETC'lere yatırım yapma fırsatı, altına 
olan erişimin arttırılmasına yardımcı 
oldu. 

2019'da aktif Alman yatırımcılar, bir 
tür yatırım ürünü veya tasarrufuyla 
gelirlerinin ortalama %18'ini 
değerlendirdiler. Ortalama portföyleri, 
çeşitlilik açısından sınırlıdır, 
yatırımcıların yalnızca %26'sı üçten 
fazla ürün türüne ve yalnızca %9'u altı 
veya daha fazla ürün türüne sahiptir. 
Ortalama portföy, en popülerleri 
tasarruf hesapları ve hayat sigortası 
olmak üzere 2,9 ürün içermektedir. 
Menkul  

Kıymetler de yüksek seviyededir 
ancak altın, üçüncü sırada yer 
alırken, en popüler altın formları altın 
para ve külçedir. 

Altın para satın alanların %47'si, 
külçelere yatırım yapanların %45'iyle 
aynı şekilde, varlıklarının korunması 
amacı güdüyor. Ancak, yatırımcıların 
yaklaşık üçte biri varlıklarını 
artırmanın bir yolu olarak külçe (%34) 
ve altın para (%31) satın alıyor. 

Altına dayalı ETC'ler uzun vadede iyi 
getiri sağlıyor gibi algılanıyor (yanıt 
verenlerin %51'i bu fikirdeydi) ancak 
yanıtlayanların sadece %17'si bize 
bu ürünü seçerken varlıklarının 
korunmasının bir öncelik olduğunu 
söyledi. Kasadaki altının rolünün, 
külçe ve altın paraların rolüne benzer 
olduğu kabul edilir ancak bu tür  

altınları satın alan yatırımcıların 
%15'i, enflasyondan bertaraf ederek 
kısa vadeli getiri sağlama rolü 
olduğunu da dikkate almaktadır. 

Daha genç pazar 
potansiyeli. 
Genç yatırımcılar, çeşitli portföy 
ürünlerine daha açıktır. 18-24 yaş 
grubundaki katılımcıların %38'i gelecekte 
kesinlikle altına yatırım yapacaklarını 
söyledi ve %42'si, 'Niyet sahiple' olarak 
sınıflandırıldı - yani daha önce satın 
almamış olsalar da altına karşı değiller. 
Diğer yaş gruplarına göre gelirlerinin 
daha yüksek bir kısmıyla yatırım 
yapıyorlar ve genç katılımcılarımızın 
%21'i bize son 12 ayda zaten altına 
yatırım yaptıklarını söyledi. Çevrimiçi 
ortamlar, altının, bu yaş grubuna 
ulaşabilmesinde önemli bir kanal 
olacaklardır. 

Sahip olunan yatırım türleri 
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Altına karşı en sık görülen 5 tutum 
 

     
Altın, 
enflasyona/kur 
dalgalanmalarına 
karşı iyi bir 
koruyucudur 

Altın uzun vadede 
değerini 
kaybetmeyecektir 

Altına, dövizden aha 
çok güveniyorum 

Altına sahip 
olmak, uzun 
vadede kendimi 
güvende 
hissettiriyor 

Medyada altın 
hakkında hiç bir 
şey duymadım 

Altına karşı tutumlar. 
Almanlar, altına sıcak bakıyor ve 
varlık koruması açısından ona 
değer veriyor. Yanıtlayanların 
%64'ü beklenmedik bir para 
gelmesi durumunda bir kısmını 
altına yatıracaklarını söylüyor; bu 
grup için külçeler ve altın paralar 
popüler seçeneklerdir. 

Altın, düşük riskli olarak görülüyor. 
Almanlar, somut ve anlaşılması 
kolay bir ürün olduğundan altının 
fizikselliğini seviyor. Küçük 
miktarlarda satın alınabilir ve 
yatırımcılar tarafından 
enflasyondan veya devlet 
politikasından bağımsız olarak 
varlıkların korunmasının bir yolu 
olarak kabul edilir. 

Araştırmamız, altın yatırımcıları ile 
kripto paralar, hisse senetleri ve 
hisse veya gayrimenkul satın 
alanlar arasında bazı ilginç 
paralellikler olduğunu ortaya 
çıkardı. Kripto paralara yatırım 
yapan yatırımcılar altına açıklardır 
ve altına dayalı ETC'ler satın alma 
olasılıkları, muhtemelen genel 
nüfusun iki katıdır. Gayrimenkul 
veya menkul kıymetler ve 
hisselerindeki yatırımcılar da altına 
sıcak bakıyorlar - özellikle ETC'ler; 
ancak bazıları kasadaki altını tercih 
ediyor -altını, enflasyona veya 
döviz dalgalanmalarına karşı iyi bir 
koruyucu olarak değerlendiriyorlar. 
Burada, ürüne özgü pazarlama 
mesajlarının oluşturulması için 
faydalı olabilecek göstergeler 
bulunabilir. Ancak yatırımcıların 
bazı endişeleri vardır. 

Genel olarak, altın ETC’lerin bu 
trendi desteklemesine karşın altın, 
entelektüel açıdan zorlu bir yatırım 
olarak görülmüyor ve yatırımcılar, 
altına ilişkin çok az medya 
pazarlaması olduğunu görüyor. 
Külçeler ve altın paralar popüler 
olsa da imajları daha da 
iyileştirilebilir. Alman yatırımcılar, 
uzun vadeli değeri ve varlığın 
korunması açısından altına olumlu 
baksalar da daha yenilikçi 
yatırımlar arayanlar, altını 
görmezden geliyor. Ancak en 
önemlisi, altın ve çevre konusunda 
duyduğumuz endişelerdi ve bunlar 
“Engeller” bölümünde daha ayrıntılı 
olarak açıklanmaktadır. 

Satın alma kolaylığı ve 
uzun vadeli getiriler. 
Dünyanın her yerindeki 
yatırımcılar, yatırım tercihlerini 
yaparken kolaylık ararlar. Alman 
katılımcılarımız, altın yatırım 
ürünlerini satın alırken öncelikle 
basitlik ve güvence ile hareket 
ettiklerini söylediler. Alman 
yatırımcılar, altın para (%48), altın 
külçe (% 44) ve altına dayalı ETC 
(%39) satın almayı düşünürken 
“satın alma kolaylığının” bir 
numaralı faktör olacağını söyledi. 
Ancak altının uzun vadeli getiri 
sağlayabileceği mesajı daha az 
anlaşılmış gibi görünüyor. 
Gelecekteki yatırımları 
sorulduğunda, yanıtlayanların 
sadece %11'i, altına yatırım 
yapmaya karar vermeleri 
durumunda  

uzun vadeli finansmanın belirleyici 
bir faktör olacağını söyledi. Hiç 
altın satın almayan 55-65 yaş 
grubundaki Niyet sahiplerinin  
%30'u, “yeterince uzun vadeli getiri 
sağlamıyor” ifadesine katıldı. 

Yatırımcılar, ETC'lerin likiditelerini 
ve hem kısa hem de uzun vadeli 
ihtiyaçları karşılama 
potansiyellerini kabul etmelerine 
rağmen, fiziksel altın - külçe, altın 
para ve kasadaki altının doğrudan 
sahip olma değerini daha açık bir 
şekilde anlıyorlar. Varlığın uzun 
vadede korunmasını ve 
büyütülmesini amaçlayan bir 
portföyde, altının rolünü 
vurgulamak gerekmektedir.  

ETC’lerin popülerliği 
Alman perakende yatırımcıları – 
hali hazırda altın sahibi olsun ya da 
olmasın - altın ETC'lerin temel 
özelliklerinden ikisinin, sorunsuz 
olarak satın alınabilmeleri ve 
portföylerinde likidite sunabilmeleri 
olduğunu söylüyorlar. Alım satımla 
ilgili düşük masraflar, hızlı bir 
şekilde alım satım imkânı (%35) ve 
ETC işlemlerinin çevrimiçi 
yapılabilmesi (%34) gibi konular 
önemli olarak kabul edilmekte 
(%38 mutabık kaldı). Ancak işlemin 
gerçekte nasıl yapıldığından 
bağımsız olarak yatırımcılar, 
giderek daha fazla çevrimiçi bilgi 
arıyorlar. Basit ve güvenli işlem 
yöntemleriyle birlikte daha büyük 
bir dijital platform, altın için bir 
fırsatın kilidini açabilir. 
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Farklı perakende yatırımcılarının 
anlaşılması  

Küresel araştırmamızda, dört farklı 
perakende yatırımcı segmenti 
belirlendi. Yatırımcılar, benzer 
özelliklerine göre bu segmentlere 
ayırılmaktalar; segmentler de yatırım 
tutumları, davranışları ve ihtiyaçlarına 
ilişkin yaygın profiller altında 
birbirlerinden farklılık 
göstermektedirler. 
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Risk Alan 
Yatırımcılar 

Perakende 
yatırımcıların 
segmentasyonu 

Kültürel farklılıkların yanı sıra büyüklük 
ve davranışlar açısından pazarlar 
arasında farklılıklar olsa da, bu 
segmentler küresel olarak ilişkilidir ve 
dolayısıyla yatırımcılarla etkileşim 
kurmak için ortak bir dil 
oluşturulmasına yardımcı olur. 

Bu yatırımcılar, günü yaşamak 
isterler; yatırım konusunda daha kısa 
vadeli bakış açısına sahiplerdir, daha 
hızlı getiri arayışındadırlar ve bunları 
elde etmek için pazardaki 
dalgalanmalardan faydalanmaktan 
mutlu olurlar. Risklere karşı daha az 
önyargılı ve daha deneysel yaklaşan 
kişiler olarak genellikle benzerlerinin 
yatırım tavsiyesi için başvurduğu 
kişilerdir. 
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İhtiyatlı 
Birikimciler 

Yönlendirilmiş 
Risk Alıcılar 

Faal 
Stratejistler 

Bu gruptakiler, yatırımcılığı bir hobi 
olarak gören en aktif yatırımcılardır. 
Kendinden emin olan ve uzun vadeli 
bakış açısına sahip olan yatırımcılar 
olduklarından, piyasadaki 
dalgalanmalardan faydalanırken, 
aynı zamanda varlıklarını korumak 
ve büyütmek için portföy çeşitliliği 
oluşturmaya odaklanırlar. Benzerleri 
arasında yeni yatırım seçeneklerini 
değerlendiren ilk kişi olma 
eğilimindedirler. 

Yüksek riskten kaçınan bu 
yatırımcılar en az ilgili olanlardır. 
Paralarını dış etkilerden korumaya 
çalışırlar. Uzun vadeli yatırımlara 
inanırlar ve riski en aza indiren ve 
istikrarlı getiri sağlayan güvenilir 
yatırım araçları ararlar. 

Bu yatırımcılar, uzun vadeli 
yatırımlar yapmak yerine kısa 
vadede yüksek getiri sağlayan 
yatırım araçları ararlar. Üstel 
büyüme elde etmek için risk 
almaya açık olsalar da, yatırım 
kararlarını vermelerine yardımcı 
olmak için başkalarına güvenirler. 
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Yatırımcı segmentlerinin profil belirlemesi 

Risk Alan Yatırımcılar Faal Stratejistler 

Cinsiyet 

%66 
Erkek 

%34 
Kadın 

%67 
Erkek 

%33 
Kadın 

Yaş Yaş 

En iyi yatırımlar 

Bilgi kaynakları 
 

En iyi yatırımlar 

Bilgi kaynakları 
 

Tasarruf hesapları Tasarruf hesapları 

Altın 

Altın 

Menkul kıymetler 

Hayat Sigortası 

Menkul kıymetler 

Finansal web siteleri/mobil 
 

 

Banka temsilcisi 
 
 

Arkadaşlar/akrabalar/meslektaşlar 
 
 
 

Yatırım fonlarına katkılar 

Kripto paralar Hayat Sigortası 

Finansal web siteleri/mobil uygulamalar 

Finans gazeteleri veya dergileri 

Arkadaşlar/akrabalar/meslektaşlar 

Sahip olunan yatırımların 
ortalama sayısı 

Sahip olunan yatırımların 
ortalama sayısı  

Altına karşı tutumlar 

%61 
Altının, enflasyona/kur 
dalgalanmalarına karşı 
iyi bir koruyucu 
olduğunu kabul 
etmektedir 

Altına karşı tutumlar 

%70 
Altının, enflasyona/kur 
dalgalanmalarına karşı iyi 
bir koruyucu olduğunu 
kabul etmektedir 

%64 
Altının uzun vadede 
değerini 
kaybetmeyeceğini kabul 
etmektedir 

%59 
Altının uzun vadede 
değerini 
kaybetmeyeceğini 
kabul etmektedir 
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İhtiyatlı Birikimciler Yönlendirilmiş Risk Alıcılar 

Cinsiyet 

%43 
Erkek 

%57 
Kadın 

%55 
Erkek 

%45 
Kadın 

Yaş Yaş 

En iyi yatırımlar En iyi yatırımlar 

Tasarruf hesapları Tasarruf hesabı 

Hayat Sigortası Hayat Sigortası 

Yatırım fonlarına katkılar Altın 

Altın Menkul kıymetler 

Gayrimenkul/mülk Gayrimenkul/mülk 

Bilgi kaynakları Bilgi kaynakları 

Banka temsilcisi Banka temsilcisi 

Arkadaşlar/akrabalar/meslektaşlar Arkadaşlar/akrabalar/meslektaşlar 

Finans danışmanları veya yatırım uzmanları Finansal web siteleri/mobil uygulamalar 

Sahip olunan yatırımların ortalama 
sayısı 

Sahip olunan yatırımların ortalama 
sayısı 

Altına karşı tutumlar 

%66 
Altının uzun vadede 
değerini 
kaybetmeyeceğini kabul 
etmektedir 

Altına karşı tutumlar 

%66 
Altının, enflasyona/kur 
dalgalanmalarına karşı iyi 
bir koruyucu olduğunu 
kabul etmektedir 

%63 
Altının, enflasyona/kur 
dalgalanmalarına karşı iyi 
bir koruyucu olduğunu 
kabul etmektedir 

%57 
Altının uzun vadede 
değerini 
kaybetmeyeceğini 
kabul etmektedir 
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anlamak ve ele almak, onları altın 
yatırımcılarına dönüştürebilir. 

Güven sorunları, tüm segmentlerde ve 
özellikle İhtiyatlı Birikimciler için önemli 
bir engeldir. Bu, büyük ölçüde sahte 
altın satın almakla ilgilidir ancak bazıları 
için, altının güvenli bir şekilde 
biriktirilmesine ilişkin endişeler de bir 
sorun olabilmektedir. Gelir eksikliği, üç 
kilit segmentteki (Faal Faal Stratejistler, 
İhtiyatlı Birikimciler ve Yönlendirilmiş 
Risk Alıcılar) Niyet sahipleri için bir 
endişe 

kaynağı olsa da, Faal Stratejistler olan 
Niyet sahipleri, diğer segmentler için 
büyük bir engel olan algılanan karşılaya 
bilirlik engelinden ziyade getiri düzeyiyle 
de ilgileniyorlar. Almanya’nın, diğer 
birçok ülkeyle karşılaştırıldığında, yeşil 
tüketicilik seviyesi göz önüne 
alındığında, şaşırtıcı olmasa da, her 
segmentte dörtte bir veya daha fazla 
sayıda kişinin altın madenciliğinin 
çevreye zarar verdiğine inandığı ESG 
endişelerinin tüm segmentlerde öne 
çıktığını kabul etmek önemlidir. 

Bu kilit segmentlerin her birinde 
faydalanılmamış altın talepleri 
mevcuttur. 
Her yatırımcı segmentinin önemli bir 
kısmı “Niyet sahiplerinden oluşur - 
yani bu kişiler, geçmişte hiç 
yapmamış olmalarına rağmen 
gelecekte altın almaya açık olabilecek 
yatırımcılardır. Almanya’da, her bir 
segmentin yaklaşık üçte biri veya 
daha fazlası, bu kategoriye 
girmektedir. 

Kategoride, büyümeyi sağlamak için 
önemli bir potansiyel vardır. Niyet 
sahiplerinin karşılaştığı engelleri  

Risk Alan Yatırımcılar Faal Stratejistler 

%39 Altın Niyet sahipleri %32 Altın Niyet sahipleri 

Engeller - Eğitim 

Benim için uygun değil 
Engeller - Güven 
Güvenli bir şekilde saklayamıyorum 

Nasıl satın alacağımı tam olarak bilmiyorum Sahte altın alınabileceği konusunda endişeliyim 

Engeller - ESG 

Altın madenciliği, çevreye zarar veriyor 

Engeller - ESG 

Altın madenciliği, çevreye zarar veriyor 

Engeller - Güven 

Sahte altın alınabileceği konusunda endişeliyim 

Engeller - Diğer 

Yeterince yüksek getiri sağlamıyor 

Bir gelir getirmiyor 
Engeller - Diğer 

Altına yatırım yapan kimseyi tanımıyorum 
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Kademeli olarak artan büyümeyi 
teşvik etmek için, altın yatırım 
sağlayıcıları, bireysel stratejileri ve 
ürün teklifleriyle yakından uyumlu olan 
segmentleri hedeflemeye 
odaklanmalıdır. 

Genel segment düzeyinde, Risk Alan 
Yatırımcılar ve Faal Stratejistler; 
büyüklükleri ve yatırıma yönelik 
tutumları ile birlikte Niyet sahiplerinin 
sayısı göz önüne alındığında 
günümüzün en büyük fırsatları temsil 
ediyor. Bunları cezbetmek ve elde 
tutmak için,  

mevcut ve gelecekteki altın ürün ve 
hizmet teklifleri, onların ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde oluşturulmalı ve 
konumlandırılmalıdır. Faal Stratejistler 
için gelir hususlarını ve Risk Alan 
Yatırımcılar için uygun fiyat algılarını 
ve ayrıca her iki kesimin ESG 
endişelerini ele almak, altını onlar için 
daha çekici hale getirmek açısından 
kritik önem taşımaktadır. 

İhtiyatlı Birikimciler Yönlendirilmiş Risk Alıcılar 

%37 Altın Niyet sahipleri %38 Altın Niyet sahipleri 

Engeller - ESG 

Altın madenciliği, çevreye zarar veriyor 
Engeller - Güven 
Sahte altın alınabileceği konusunda endişeliyim 

Güvenli bir şekilde saklayamıyorum 
Engeller - Eğitim 

Benim için uygun değil 

Engeller - Eğitim 

Benim için uygun değil Engeller - Güven 

Güvenli bir şekilde saklayamıyorum 

Engeller - ESG 

Altın madenciliği, çevreye zarar veriyor 
Engeller - Diğer 

Bir gelir getirmiyor 
Engeller - Diğer 

Bir gelir getirmiyor Satın alma işlemi çok zor 

Perakende altına yönelik görüşler – Almanya Yatırımları 15 



 

ODAK 
Kadın yatırımcılar 

Almanya'daki kadınlar, benzer 
oranlarda gelirlerinden birikim veya 
yatırım yaparken, erkeklere kıyasla 
daha az çeşitlendirilmiş portföylere 
sahiplerdir. 

Yatırıma yönelik tutumları açısından 
da belirgin cinsiyet farklılıkları 
gözlemlenmektedir. Erkekler daha 
özgüvenli ve deneysel olma 
eğilimindedirler - yatırım yapmayı bir 
hobi olarak görürler ve genellikle yeni 
yatırım seçeneklerini değerlendirmeye 
ve Üstel büyüme için paralarını riske 
atmaya daha çok açıktırlar. 

Aksine kadınlar ortalama olarak daha 
fazla riskten kaçınırlar; piyasadaki 
dalgalanmalardan yararlanarak piyasada 
parayla oynama olasılıkları çok daha 
düşüktür ve paralarını riske atmak 
istemezler. Bu risk karşıtı tutum, 
gerçekte, erkeklerin %18'ine kıyasla 
kadınların %35'inden fazlasının İhtiyatlı 
Birikimciler olduğunu yansımaktadır. 
Kadınların tasarruf hesaplarına ve hayat 
sigortasına yatırım yapma olasılığı daha 
yüksekken, erkeklerin menkul kıymetlere 
yatırım yapma olasılıkları yaklaşık iki kat 
ve kripto paralara yatırım yapma 
olasılıkları ise yaklaşık üç kat daha 
fazladır. 

Ortalama olarak Alman 
kadınlar, erkeklerdeki 3.1’e 
kıyasla 

2,6 

adet yatırım ürününe 
sahiplerdir. 

Yatırıma karşı tutumlar 

Kadın Erkek 

Tüm yatırımlarımda üstel büyüme sağlamak istiyorum ve bunu 
elde etmek için paramı riske atmaya hazırım 

Yeni yatırım seçeneklerini değerlendiren benzerlerim 
arasında genellikle ilk yatırım yapan kişilerden biriyim 

Yatırım yapmakla gerçekten ilgileniyorum, bu benim için bir hobi 

İnsanlar sık sık yatırım ve finansal konularda tavsiyelerimi 
soruyor 

Finansal piyasalardaki dalgalanmalardan fayda sağlıyorum 
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İlk 5 Ürün 

Anketten 12 ay önce 

Tasarruf hesabı 

Menkul kıymetler 

Hayat sigortası 

Kripto paralar 

Yatırım fonları 

Kadın Erkek 

Altın, dokunabileceğim bir 
yatırım aracıdır. Ayrıca, altın 
istikrarlıdır ve size hem kısa hem de 

uzun vadede güvenlik sağlar.  

KADIN, İHTİYATLI TASARRUF 
SAHİPLERİ, 37, BERLIN 
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ODAK 
Kadın yatırımcılar 

Yatırıma ilişkin bilgi kaynakları 

Finansal web siteleri/uygulamaları ve fon yatırım platformları 

Finansal web siteleri/mobil uygulamalar 

Arkadaşlar, akrabalar veya meslektaşlar 

Banka temsilcisi 

Finans gazeteleri veya dergileri 

Finans danışmanları, brokerlar veya yatırım uzmanları 

TV 

Bloglar/Çevrim içi forumlar 

Fon/Yatırım platformları 

Sosyal Medya 

Muhasebecim 

Radyo 

Endüstriyel kuruluşlar 

Kadın Erkek 

18 Perakende altına yönelik görüşler – Almanya Yatırımları 



 

Hem erkekler hem de kadınlar yatırım 
kararlarını vermelerine yardımcı 
olması için çeşitli bilgi kaynaklarını 
kullanırlar. Kadınlar daha kişisel 
kaynakları tercih ederler; diğer 
kişilerden tavsiye almaya eğilimlidirler. 
Aksine erkeklerin, daha çok bağımsız 
ve daha az çevrimiçi olan kaynakları 
kullanma olasılıkları daha yüksektir. 

Erkek yatırımcıların altına yatırım 
yapma olasılığı kadınlardan çok daha 
fazladır - kadınların yaklaşık beşte biri 
ile kıyaslandığında, erkeklerin yaklaşık 
üçte biri anketten  

uzun vadeli yatırımlara yönelik 
isteklilikleri göz önüne alındığında, 
altının kadınların yatırım 
portföylerindeki rolünü güçlendirmesi 
için önemli bir fırsat olduğu 
gözlemlenmektedir. Bunun için 
işletmeler, kadınların sahip olduğu 
güven sorunlarının yanı sıra altının 
karşılanamayacağı yönündeki algılara 
da odaklanmalıdır. ESG’ye ilişkin 
endişeleri ele almanın önemi de göz 
ardı edilmemelidir. Herhangi bir 
pazarlama stratejisi, sadece kadınların 
farklı yatırım hedeflerini değil, aynı 
zamanda yatırım bilgilerini de elde 
etmek için tercih ettikleri kanalları da 
dikkate almalıdır. 

önceki 12 ay boyunca altına yatırım 
yapmıştır. 

Yine de kadınlar gelecekte altına yatırım 
yapmaya sıcak bakıyor - erkeklerin 
%34'ü, geçmişte yatırım yapmamış 
olsalar da gelecekte yatırım yapmayı 
düşüneceklerini söylüyorlar. 

“Niyet sahibi” kadınların önündeki en 
büyük engeller, güven ve fiyat uygunluğu 
(erkekler için olanlardan daha yüksek 
engeller) ile birlikte ESG sorunları ve 
nasıl satın alınacağına dair bilgi 
eksikliğine ilişkindir. Kadınların daha az 
riskli,  

Altın alımının önündeki engeller 
Daha önce hiç satın almamış olan kadın “Niyet sahipleri” 

Güvenli bir şekilde saklayamıyorum 

Sahte altın almak konusunda endişeliyim 

Bütçeme uygun değil 

Altın madenciliği, çevreye zarar veriyor 

Nasıl satın alacağımı tam olarak bilmiyorum 

Altının saflığı garanti edilmiyor 
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Yatırım talebi zamanlamalarının 
tanımlanması 

Yatırımcı segmentleri, hedefimizin kimler 
olacağını ve onlara en iyi nasıl 
ulaşacağımızı belirlememize yardımcı 
olur ancak insanların her yatırım fırsatı 
için aynı tutarlılıkta davranması 
gerekmez; duruma göre farklı ihtiyaçları 
olacaktır. Bu ihtiyaçları karşılayacak 
etkili ürünler, hizmetler ve iletişimler 
sağlamak için, durumları - perakende 
yatırımcıların yaşadığı bu “talep anlarını” 
ve her birinin altında yatan ihtiyaçları 
anlamamız gerekiyor. 
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Araştırmamız, her bir belirli yatırım 
durumunda yatırımcılarımız 
tarafından araştırılan faydalara bağlı 
olarak dört farklı küresel talep anı 
tanımladı. 

Yatırımcı segmentlerinde olduğu gibi, 
dört talep anı da anket yaptığımız tüm 
pazarlarda evrenseldir; ancak büyüklük 
ve davranış açısından farklılıklar 
olduğu kadar kültürel farklılıklar da 
vardır. 

Almanya’daki Talep Anları 

Esnek Likidite 
Bu anlarda yatırımcılar 
satın alması kolay, az 
miktarlarda satın alınabilen 
ve nakde 
çevrilmesi/satılması kolay 
ürünler ararlar. 

Düzenli Gelir 
Yatırımcıların düşük riskli, 
denenmiş ve güvenilen, 
garantili getiri ve sürekli 
gelir sağlayan ürünleri 
aradıkları andır. 

Entelektüel Dürtü 
Yatırımcıların daha kısa 
vadeli, spekülatif 
yatırımlar aradıkları, 
eğlenceli ve entelektüel 
olarak medya duyumları 
ile iddialı hale gelen bir 
andır. 

Gelecekteki Refah 
Yatırımcıların risklerini 
azaltmaya çalıştığı bir 
andır. Devlet garantili 
ve uzmanlar 
tarafından onaylanan 
uzun vadeli getiriler 
aramaktadırlar. 
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 …altın pahalıdır, sadece 
mal varlığını (enflasyon) 
sigortalamanın bir yoludur ve 
hisseler gibi heyecan verici de 

değildir.  

ERKEK, RİSK ALAN 
YATIRIMCILAR, 25, NORDRHEIN-
WESTFALEN 

En büyük talep anı Entelektüel 
Dürtüdür ve en yaygın olarak Risk 
Alan Yatırımcılar ve Yönlendirilmiş 
Risk Alıcılar tarafından 
deneyimlenmektedir. Kripto paralar 
ve emtia fonları şu anda bu talep 
anına hakimdir. 

Altın ürünlerini pazarlarken 
heyecan ve katılım için daha fazla 
fırsat sunan yatırımlar arayanlara, 
altının yüksek likit profilin 
potansiyeline odaklanmak önemli 
bir fırsat olabilir. Ayrıca mevcut altın 
ürünlerinin nasıl 
pozisyonlandırıldığını ve satıldığını 
yeniden değerlendirmeye ihtiyaç 
vardır. 

Düzenli Gelir, en yaygın ikinci talep 
anıdır ve özellikle İhtiyatlı 
Birikimciler ile ilgilidir. Bu anı, 
menkul kıymetler ve hayat sigortası 
domine etmektedir. 

Güçlü menkul kıymetler geçmişi ile 
altın, doğru ürünler ve 
konumlandırma ile bu alandan 
önemli bir pay alabilir. Ancak 
altının zorluğu, düzenli bir gelir 
sağlamak için kullanılabilecek 
ürünlerle rekabet etmektir. 

Düzenli Gelirin hemen arkasındaki 
Esnek Likidite, özellikle Faal 
Stratejistler ve ardından İhtiyatlı 
Birikimciler ile ilgilidir ve bu, altının 
tamamen dominant olduğu bir 
andır; altın paralar, külçeler ve 
kasadaki altın, bu anda bu ihtiyacı 
karşılamak için en iyi şekilde 
konumlandırılmıştır. Bu 
pozisyonunun korunması kritik 
önem arz etmektedir. 

Riske karşı tutumlarına göre 
Düzenli Gelir, kadınlar arasında en 
çok talep edilen karar anı iken, 
erkekler arasında en büyük talep 
anı Entelektüel Dürtüdür. 
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ODAK 
Genç yatırımcılar 

bunların finans danışmanlarından 
ziyade benzerleri veya aileleri olma 
olasılığı daha yüksektir. Çevrimiçi 
kaynaklardan bilgi aradıklarında bunu, 
yatırım platformlarından ziyade 
bloglardan, sosyal medyadan ve 
finansal web sitelerinden veya 
uygulamalarından yapmaya 
isteklidirler. 

Diğer yaş gruplarındaki yatırımcılardan 
daha yüksek gelir payı biriktirirken veya 
yatırım yaparken, üçten az ürünle diğer 
herkese kıyasla en küçük portföylare 
sahiplerdir. 

18 ila 24 yaş aralığındaki kitle, 
yatırımlarında daha uzun vadeli bir 
yaklaşımı benimsemektense günü 
yaşamayı tercih ediyorlar; Üstel 
büyüme elde etmek için paralarını 
riske atmaya ve yeni yatırımları 
dikkate almaya hazırlar. Aynı 
zamanda, olumlu sosyal etkiye sahip 
etik yatırım tercihleri yapmaya daha 
ileri yaş gruplarındaki yatırımcılardan 
daha fazla odaklanmaktalar. Yatırım 
kararlarını vermek için başkalarına 
güvenime eğilimindedirler ve 

Yaşa göre yatırım davranışı 

18-24 yaş 25-34 yaş 35-44 yaş 44-54 yaş 55-65 yaş 

Yatırım yapılan gelir %si Sahip olunan ürün sayısı 
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'Bugün için yaşa' zihniyetini 
benimseyen Risk Alan Yatırımcılar, bu 
yaş grubu içinde en büyük segmenti 
oluştururlar (%47). Aslında, diğer yaş 
gruplarına kıyasla bu segmente 18 ila 
24 yaş arasından daha fazla insan 
girmektedir. Ve yatırım tutumlarıyla 
bağlantılı olarak  

Entelektüel Dürtü - yüksek risk, 
yüksek ödül anı - eğlence ve daha 
spekülatif yatırım arayan bu genç 
yatırımcılar için en ilgili olan talep 
anıdır. 

18 ila 24 yaş grubundakiler arasındaki talep anları 

Entelektüel Heyecan Düzenli Gelir Gelecekteki Refah Esnek Likidite 
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ODAK 
Genç yatırımcılar 

18-24 yaş aralığındakiler ile birlikte 45-
55 yaş aralığındakiler, anketten önceki 
12 ay içinde altına yatırım yapma 
olasılığı en düşük olan kesimlerdi. 

Ancak, gelecekteki satın alma 
niyetlerine bakılması, daha fazla genç 
yatırımcıyı gelecekteki altın 
yatırımcılarına dönüştürmek için çok 
fazla potansiyel olduğunu 
göstermektedir: En yaşlı yaş grubuna 
kıyasla 18-24 yaşındakilerin neredeyse 
iki katı, gelecekte kesinlikle altına 
yatırım yapacaklarını söylüyor. 
%40'ından daha fazlası gelecekte ilk 
kez altına yatırım yapmaya açıktır. 

Yaşa göre altına yatırım 

18-24 yaş 25-34 yaş 35-44 yaş 45-54 yaş 55-65 yaş 

Son 12 ayda altına 
yatırım yapanlar 

Gelecekte kesinlikle 
altına yatırım yapacak 

Yaşa göre daha önce hiç satın almamış olan 
“Niyet sahipleri” 

18-24 yaş 

25-34 yaş 

35-44 yaş 

45-54 yaş 

55-65 yaş 
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 18-24 yaş 25-34 yaş 35-44 yaş 45-54 yaş 55-65 yaş 

Benim için uygun değil 

     
Sahte altın alınabileceği 
konusunda endişeliyim 

     
Altın madenciliği, çevreye 
zarar veriyor 

     
Altının saflığı garanti 
edilmiyor 

     
Altına yatırım yapan kimseyi 
tanımıyorum 

     

Bu genç “Niyet sahiplerinin” 
dönüştürülmesi, çeşitli engelleri de ele 
almak anlamına gelir; bunlardan en 
büyüğü, altına yatırım yapma 
maliyetinin kendi imkânlarının ötesinde 
olduğu algısıdır. Bu potansiyel altın 
yatırımcılarının önündeki diğer büyük 
engeller, satın alabilecekleri altın 
ürünlerinin saflığına ve gerçekliğine 
duyulan  

güvensizlik ve altının çevresel etkisine 
ilişkin endişelerdir. Satın alma 
işlemlerini basitleştirip 
şeffaflaştırmanın yanı sıra, altın 
madenciliğinin olumsuz çevresel 
etkiye sahip olduğuna ilişkin algıları 
konusunda onlara güvence vermek, 
altına karşı olan isteklerini ve altını 
satın almaya ilişkin itimatlarını 
artırmak için uzun bir yol kat etmek 
gerekmektedir. 

Altın alımının önündeki engeller 

18 ila 24 yaş arasında hiç altın satın almamış Niyet sahipleri 
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ODAK 
Genç yatırımcılar 

Ernst ve Young tarafından yakın 
zamanda yapılan bir araştırma, 
Almanya’da finans teknolojisi (Fin 
Tech) kullanımının, Çin ve Hindistan 
gibi gelişmekte olan pazarlara (her ikisi 
de %87’e) kıyasla nispeten düşük 
olduğunu (%64) ve aslında Hollanda ve 
Birleşik Krallık'ın (sırasıyla %73 ve 
%71) da gerisinde olduğunu gösterdi.5 
Ancak, COVID-19 pandemisi, bu alanın 
benimseme sürecini hızlandırdı. 
Almanya tipik olarak daha çok nakdin 
kullanıldığı bir ülke olsa da, son 
zamanlarda yapılan araştırmalar nakit 
dışı ödeme sistemlerinin kullanımının 
%57 arttığını ve tipik olarak nispeten 
düşük bir benimseme oranına sahip 
olan mobil ödeme (%19.1 ile 
İngiltere'ye ve %21,1 ile İtalya’ya 
kıyasla mobil kullanıcılar arasında 
%12.5) kullanımının da arttığını 
göstermiştir.6 Ayrıca, yakın zamanda 
düzenlenen bir McKinsey raporu, 
çevrimiçi kanalların kullanımlarının 
yüzde 28 oranında yükseldiğini 
vurgulamıştır.7 

Yenilikçi teknoloji platformlarından veri 
analitiğine, Yapay Zekâ ve alternatif iş 
modellerine kadar uzanan finans 
teknolojisindeki gelişmeler, çok sayıda 
imkân sunmaktadır. Finans 
teknolojisindeki yeniliklerin yatırımcının 
yolundaki tüm temas noktalarına tam 
olarak entegre edilmesi, yani 
müşterilere, ihtiyaçları doğrultusunda 
oluşturulmuş bir uçtan bir uca sorunsuz 
bir deneyim sağlamak, finansal hizmet 
şirketlerinin gelişimi ve büyümesi için 
kritik öneme sahip olacaktır. Onlarca 
yıldır işlevsel olan ürünler, hizmetler ve 
iş modellerinin değişen küresel ortama 
uyum sağlaması için yeniden 
yapılandırılması  

gerekiyor. Sosyal mesafenin ve sanal 
çalışmanın şart bu yeni normal dünyada, 
şirketlerin mevcut ürün ve hizmetlere 
ilişkin değer önerilmelerinin sıfırlanıp 
yeniden tanımlanması ile birlikte 
müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini 
daha iyi karşılayacak şekilde 
kişiselleştirilebilecek yeni ürün ve 
hizmetlerin yaratılması gerekiyor. 

Roboadvisor’ların piyasaya sürülmesi, 
birçok pazarda sektörü altüst etti. Ancak 
bu yenilik, karar verme sürecini 
basitleştirmenin, kişiselleştirilmiş yatırım 
önerileri sunmanın ve portföyleri otomatik 
olarak yönetmenin düşük maliyetli bir yolu 
olabilmesine rağmen, Almanya'da henüz 
yükselişe geçmemiştir. Araştırmamız, 
Alman yatırımcıların yalnızca %10'unun 
yatırım yapmak için roboadvisor 
kullandığını göstermektedir. Ancak 
Statista’ya göre, pandemiden etkilenmiş 
kullanıcı sayısının 2020'de büyük 
olasılıkla %50 artacağı tahmin 
edilmektedir.8 

Almanların nasıl yatırım yaptığına 
bakılacak olursa, yatırımların yaklaşık 
dörtte birinin sadece çevrimiçi olarak 
yapıldığı dikkate alındığında, çevrimiçi 
araçların nispeten yüksek oranlarda 
benimsendiğini göstermektedir. Kripto 
paraların  %60'tan fazlası sadece 
çevrimiçi olarak satın alınırken, menkul 
kıymetlerin yaklaşık %50’si bu şekilde 
satın alınmaktadır. Altın ETC işlemleri 
genellikle çevrimiçi bir faktör içerirken, 
fiziksel altın ve kasadaki altın ise en çok 
çevrimdışı yollarla satın alınmıştır. 

Kanal kullanımının segmente göre nasıl 
değişiklik gösterdiğine baktığımızda, 
Almanya'daki en büyük iki segmentin - 
Faal Stratejistler ve Risk Alan 
Yatırımcılar - çevrimiçi kanalların en 
büyük kullanıcıları olduğunu görüyoruz. 
Ve aslında, Faal Stratejistlerin büyük 
bir kısmı sadece çevrimiçi olarak 
yatırım yapmıştır. Bu, üzerine inşa 
edilecek sağlam bir temelin olduğu 
anlamına gelir. Faal Stratejistlerin 
çevrimiçi yatırım yapmaya yönelik 
tutumlarını, motivasyonlarını ve 
algılanan faydaları anlamak strateji 
açısından bilgi sağlamak için faydalı 
olabilir. 

İleriye bakıldığında, altın endüstrisinin 
yeni pazar ortamında gelişebilmesi için 
FinTech entegrasyonunu hızlandırması 
bir zorunluluktur. Aksi takdirde, diğer 
finans kurumları, büyümeyi sağlamak 
için FinTech’i uygularken, altının geride 
bırakılması gibi gerçek bir risk 
bulunmaktadır. Finans teknolojisini 
herhangi bir büyüme stratejisinin 
merkezine yerleştirmek, gerçekten 
müşteri odaklı çözümler sunmanın ve 
daha etkili bir şekilde rekabet etmenin 
anahtarıdır. Teknoloji, sosyal medya ve 
iletişim platformlarındaki gelişmelerin 
müşterileri güçlendirmeye devam ettiği 
dinamik bir pazarda daha fazla dahil 
olmaya ve altına yapılan yatırım 
sıklığının artırılmasına yardımcı 
olacaktır. 

5 E&Y Global FinTech Adoption Index 2019 

6 www.bankinghub.eu/innovation-digital/future-of-mobile-payments 
7 www.mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-through-the-crisis/charting-the-path-to-

the-next-normal/europeans-especially-germans-are-visiting-more-businesses-online-more-often-
than-ever?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=e9f0ec3f-fee7-4cd5-ab6d-f525c6299e13&hc 
tky=1747666&hlkid=e3fde9e12a014edcba248a2d7d752451 

8 www.statista.com/outlook/337/137/robo-advisors/germany, September 2020 
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Kripto paralar 

Altına dayalı ETC’ler 

Emtia fonları 

Menkul kıymetler 

Kurumsal tahviller 

Devlet tahvilleri/menkul 
kıymetler 
Kasadaki altın 

Toplam altın 

Kambiyo 

Altın paralar 

Altın külçeler 

Yatırım fonları 

Tasarruf hesabı 

Toplam 

Faal Stratejistler 

Risk Alan 
Yatırımcılar 

İhtiyatlı Birikimciler 

Yönlendirilmiş 
Risk Alıcılar 

Ürün türüne göre yatırım alanı 

Sadece çevrimiçi Sadece çevrimdışı Çevrimiçi ve çevrimdışı 

Yatırımcı segmentine göre yatırım alanı 
Tüm ürünler arasında 

Tümü çevrimiçi 

Sadece çevrimiçi Çevrimiçi ve çevrimdışı Sadece çevrimdışı 
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Engeller 

Alman yatırımcılar, altının dayanıklılığını ve 
varlığı koruma özelliklerini taktir ettikleri 
halde, altının zorluklarını vurgulayan 
yatırımcılar da vardır. Bu yatırımcılar, 
yatırım yapmaya açıklardır, ancak altına 
olan güven, ESG endişeleri ve farkındalık 
konusunda problemlerle 
karşılaşmaktadırlar. Bu engelleri tespit 
ediyoruz ve sektörün bunları de ele alma 
imkânlarını tartışıyoruz. 
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Altın ve çevre. 

Almanlar, çevrelerini önemsiyorlar. 
Ülkenin geri dönüşüm konusunda 
uzun süren ve gelişmiş bir 
yaklaşımı vardır ve nüfus da, iklim 
değişikliği hakkında 
bilgilendirilmektedir. 2018 
Uluslararası Enerji Verimliliği Puan 
Kartında “Almanya, devletin genel 
tüketimi azaltmaya olan bağlılığını 
vurgulayarak enerji verimliliği 
harcamaları için mümkün olan en 
yüksek puanı kazandı” ifadesinde 
bulunan American Council for an 
Energy-Efficient Economy 
(ACEEE)’ye göre dünyanın bir 
numaralı enerji verimliliği  
ülkesi olarak yer almaktadır.9 

Bu bilinç, yatırım davranışlarında 
da işlemektedir ve altın söz konusu 
olduğunda, Almanlar, değeri 
konusunda tereddüt etmektedirler. 
Almanya, Dünya Altın Konseyi 
(WGC)’nin yaptığı araştırmanın, 
çevresel  

kaygıların, altına yatırım 
yapmanın önündeki bir numaralı - 
bu durumda bir numaralı 
müşterek engel - engel olduğunu 
bulduğu tek ülkedir. 
Yönlendirilmiş Risk Alıcılar 
segmentindeki Niyet sahiplerinin 
%49'u ESG endişelerinin bir 
engel olduğunu ve daha önce hiç 
altın almamış olan tüm Niyet 
sahiplerinin % 28'i altın 
madenciliğinin çevreye zarar 
verdiğine inandıklarını söyledi. 
Aslında bu durum, tüm 
kesimlerde yaygın olarak 
benimsenen bir inançtı. 

Dünya Altın Konseyi ve üyeleri, 
yıllardır ESG ile ilgili endişeleri 
ciddiye almaktadır. Bu durum, 
2012'de İhtilafsız Altın 
Standardının geliştirilmesiyle ve 
son olarak, yatırımcıların Sorumlu 
Altın Madenciliğini neyin 
oluşturduğunu  

anlamalarına yardımcı olan 
Sorumlu Altın Madenciliği İlkelerinin 
uygulamaya geçirilmesiyle 
başladı.10 Ancak, altın madenciliği 
sektörü, sosyo-ekonomik kalkınma 
üzerindeki olumlu etkilerini ve 
çevresel kaygıları ne kadar ciddiye 
aldığını gösterme konusunda her 
zaman başarılı olamamıştır. 
Bugünkü soru ise, potansiyel 
kitlenin, bu endişelerin ciddiye 
aldığına ve bunları ele almak için 
bir planın olduğuna nasıl ikna 
edilebileceğidir. Bu mesajın, 
şeffaflık açısından ve yatırımcılar 
ve daha geniş kitleler ile olumlu 
iletişim kurarak iletilmesi zorunlu 
hale gelecektir. Potansiyel 
yatırımcılar tarafından sunulan 
kapsam, ESG sorunları ile ilgili 
endişeleri dindirmek amacıyla 
eğitim amaçlı pazarlama 
mesajlarının daha da 
geliştirileceğini garanti etmektedir. 

Kilit satın alma engelleri 
 

   
Eğitim/Finansman gücü Güven ESG 

9 www.aceee.org/sites/default/files/publications/researchreports/i1801.pdf  
10 www.gold.org/about-gold/gold-supply/responsible-gold/conflict-free-gold-standard 
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Altın için ilk sıradaki engeller 

Daha önce hiç satın almamış olan “Niyet sahipleri” arasında 

Güvenli bir şekilde saklayamıyorum 

Altın madenciliği, çevreye zarar veriyor 

Benim için uygun değil 

Sahte altın alınabileceği konusunda endişeliyim 

Bir gelir getirmiyor 

Nasıl satın alacağımı tam olarak bilmiyorum 

Altına yatırım yapan kimseyi tanımıyorum 

Uzun vadede yeterince yüksek getiri sağlamıyor 

 Madencilik, çevre için iyi 
değil.  Altının saflığı garanti edilmiyor 

Yeniden satmak/nakde çevirmek zor 
ERKEK, İHTİYATLI BİRİKİMCİ, 33, 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
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Sahte altın alınabileceği 
konusunda endişeliyim 

 

Altının saflığı garanti 
edilmiyor 

 

Ürünleri satan işletmeye 
güvenmiyorum 

Sahte altın ve saklama 
konuları. 

gelinmesine yardımcı olabilir. Altınların 
nasıl ve nerede saklayabileceklerini 
düşünmeye ihtiyaç duymadıkları 
yatırım seçeneklerinin “Niyet 
sahipleria” tanıtılması faydalı olabilir. 
Hem kasadaki altın hem de altına 
dayalı ETC'ler, saklamanın getirdiği 
endişeler olmadan altına yatırım 
yapmanın faydalarını sunmaktadır. 

Dünya Altın Konseyi kısa süre önce, 
her tür perakende altın yatırım ürünü 
arz edicileri  için yüksek düzeyde, en 
iyi uygulama ilkelerini sağlayan küresel 
Perakende Altın Yatırım Prensiplerini 
(RGIP’ler) yayınladı. Bunların 
benimsenmesi, pazarda en yüksek 
adalet, şeffaflık ve dürüstlük 
seviyelerinin işlenmesini sağlayacaktır. 
En iyi uygulamaların benimsenmesi 
daha fazla güvene yol açacak, 
müşterilere ve ürün sağlayıcılara 
benzer şekilde fayda sağlayacak, 
değer yaratacak ve sektör genelinde 
talebi arttıracaktır.11 

Araştırmamız, altının potansiyel 
pazarının unsurları içerisinde güven 
duygusu oluşturulması gerektiğini 
ortaya çıkardı. Hiç altın almayan Niyet 
sahiplerinin %44'ü, güven sorunlarının 
bir engel teşkil ettiğini söyledi. İhtiyatlı 
Birikimciler segmentinde, geri kalan üç 
segmentin beşte birinden fazlasında 
olduğu gibi, Niyet sahiplerinin %38'i 
sahte altın satın almaktan endişe 
duyduklarını söyledi. Risk Alan 
Yatırımcılar segmentindeki Niyet 
sahipleri da (%20) satın alabilecekleri 
altının saflığından endişe duyuyorlardı. 

Fiziksel altın satın almaya açık olan 
Niyet sahipleri, onu güvenli bir şekilde 
nasıl saklayabilecekleri konusunda 
endişeliler. Bu, altın satın almayan tüm 
Niyet sahipleri için bir numaralı ortak 
engel ve Faal Stratejistlerin ve İhtiyatlı 
Birikimcilerin %34'ü ve Yönlendirilmiş 
Risk Alıcıların ise %26'sı için temel bir 
endişedir. Biriktirme seçenekleri ve 
ücretleriyle ilgili eğitim sağlanması, bu 
endişelerin üstesinden  

Sahte altın/satın alınan altının saflığına güvenmemeye ilişkin güven 
engelleri, 18-24 yaş arasındaki yatırımcılar arasında en yüksek seviyededir 

Toplam 18-24 yaş 25-34 yaş 35-44 yaş 45-54 yaş 55-65 yaş 

11 Daha fazla bilgi için bkz. www.retailinvestment.gold 

34 Perakende altına yönelik görüşler – Almanya Yatırımları 

http://www.retailinvestment.gold/


 

 

 Altına yatırım yapmak 
için yeterli param yok (bundan 
elde edilen kar, diğer olası 
yatırım formlarıyla 
kıyaslanamaz)  

 
ERKEK, İHTİYATLI BİRİKİMCİ, 
50, BAYERN 

Altın ne kadar ekonomik? 

Alman yatırım piyasası tarafından 
altına sahip olmak için uygun fiyatlı 
seçenekler pek bilinmiyor. 
Araştırmamız altına karşı bariz bir 
şekilde sıcak bakıldığını ortaya 
çıkardı, ancak yatırımcılar düşük 
fiyatlı, kolay giriş noktalarını 
görmedikçe, bu durumun ürün 
satışlarına dönüştürülmesi zor 
olacaktır. Risk Alan Yatırımcılar 
segmentindekiler içinse bu durum 
özellikle endişe vericidir. 

18-24 ve 55-65 yaşları arasındaki 
genç ve yaşlı gruplar arasında 
uygun maliyet  engeli zirveye 
ulaşmıştır, ancak tüm Niyet 
sahiplerinin yaklaşık dörtte biri, 
altının ulaşılamaz bir seviyede 
olduğunu düşündüklerini söyledi. 
Ayrıca altının fiyatlandırılması, 
özellikle daha olgun yatırımcılar 
tarafından iyi anlaşılamamıştır. 
Daha önce hiç satın almayan 45 
yaşın üzerindeki Niyet sahiplerinin 
beşte biri, altın fiyatının neye göre 
değiştiğini anlamadıklarını söyledi. 

 



 

 18-24 yaş 25-34 yaş 35-44 yaş 45-54 yaş 55-65 yaş 

Benim için uygun değil 

     
Altına yatırım yapan kimseyi 
tanımıyorum 

     
Nasıl satın alacağımı tam 
olarak bilmiyorum 

     
Fiyatı neyin artırdığını 
anlamıyorum 

     

…Ve potansiyel yatırımcılar 
bundan ne kadar haberdar? 

Uygun maliyetin yanı sıra, Niyet 
sahiplerinin %59'u eğitim eksikliğinin ve 
dört segmentin hepsinde bugüne kadar 
altın satın almamanın kilit bir faktör 
olduğunu söyledi; %50'den fazlası, bilgi 
eksikliğinin ve satın alınabilirliğin 
yatırım yapmamaları nedenlerinden 
olduğunu söyledi ve bu durum İhtiyatlı 
Birikimciler için %69'a ulaştı. Ayrıca, 
İhtiyatlı Birikimcilerin %25'i ve Risk 
Alan Yatırımcıların %22'si nasıl altın 
alınacağını bilmediklerini söyledi. Altını 
reddedenlerin %17'si, konuyla 
ilgilenmediklerini söyledi. 

Niyet sahiplerinin önemli bir oranının, 
altın konusunda kafası karışık olduğu 
görünmektedir. Fiyatı neyin artırdığını 
anlamıyorlar, altın ürünlerine aşina 
değiller ve satın alma sürecine nasıl 
başlayacaklarını bilmiyorlar.  

Altının bir ana akım yatırım aracı olarak 
görülmemesinden ötürü çoğu yatırımcı, 
portföylerini altını dikkate almadan 
oluşturmaktadır. 

Altına karşı olan farkındalık arttırabilir ve 
güven oluşturabilirse, yeni pazarlara 
geçiş yolları açılabilir ve bunlar, bir 
dereceye kadar, birebir yatırımcı 
tavsiyesi yoluyla sürekli hale gelebilir. 
Diğer bir izleme noktası da, dijital 
platformlarda verilen altının teşhir edilme 
seviyesi olacaktır. Almanya'daki tüm 
yatırımların dörtte biri çevrimiçi olarak 
yapılıyor ve yatırımcılar bilgi, fikir ve 
güçlendirme için giderek artan bir 
şekilde web sitelerine, bloglara ve 
forumlara yöneliyor. Bunu, altın bir 
fırsata çevirebilir: Dijitalin yaratıcı 
kullanımı perakende yatırımcının ilgisini 
çekebilir ve ilham vererek onların, bir 
yatırım aracı olarak altın konusunda 
dikkatini çekebilir. 

Özellikle Risk Alan Yatırımcılar ve Faal 
Stratejistler segmentlerinde bir bağlantı 
kopukluğu görülüyor. Burada eğitim ve 
bilgi, örneğin altının yüksek oranda likit 
profilini vurgulamak, ilgi çekici olabilir. 

Altına yatırım yapmaya sıcak baktığını 
söyleyen kadınların %38'inin de daha 
fazla bilgiye sahip olması gerekiyor. 
Kadınlar genellikle yatırım tercihleri 
konusunda tavsiyeye açıktır ve bu 
nedenle üçüncü taraf aracıları hedefleyen 
bir kampanya, onlar için altını ön plana 
çıkarabilir. Şu anda altın, finans 
danışmanları tarafından nadiren masaya 
yatırılmakta ve medyada pek 
görülmemektedir. Daha İhtiyatlı 
yatırımcılar için güven, önemli bir 
sorundur.  

Altın alımının önündeki engeller 

Hiç satın almamış olan Niyet sahipleri 

12 Daha fazla bilgi için bkz. www.retailinvestment.gold 
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Altın fırsatları. 

Görüldüğü üzere Almanya'daki 
yatırımcılar, altını sevmekte ve 
henüz yatırım yapmamış 
olanların büyük bir kısmı da 
altına sıcak bakmaktadırlar. Altın, 
yine de en alışılagelmiş yatırım 
yöntemi olmasa da enflasyona 
ve kur dalgalanmalarına karşı 
uzun vadeli bir varlık koruyucusu 
olarak algılanmaktadır. 

Altının, pazarlama ve halkla 
ilişkiler yoluyla daha yaygın bir 
yatırım aracı haline getirilmesi 
için profilini yükseltebilirse, 
muhtemelen şu anda radarından 
kaçtığı yatırımcıların da dikkatini 
çekecektir. Kapsamı, finans 
uzmanları gibi üçüncü şahıs 
danışmanlarını kapsayacak 
şekilde genişletilirse, görüşlerine 
değer verildiğinden ötürü altının 
imajı daha da artacaktır. 
Danışmanları ve müşterilerini 
hedefleyen pazarlama iletişimi - 
giriş noktaları hakkında  

eğitim, güvenli satın alma ve 
güvenli biriktirme - riskten kaçınan 
müşterinin altın konusunda rahat 
olmasına yardımcı olacaktır. Altına 
dayalı ETC'lerin likiditesi, 
portföylerinde daha fazla 
aktivasyon ve riskli ürün isteyen 
ilgisini çekebilir. 

Bu yeni pazarların yanı sıra, altının 
mevcut yatırımcılarını 
desteklemekte önemli olacaktır. 
Ekonomik belirsizlik devam 
ederken, yatırımcıların altının varlık 
koruma ihtiyaçlarını karşıladığına 
ve yatırım stratejilerinin önemli bir 
parçası olmaya devam ettiğine dair 
garantiye ihtiyaçları vardır. Altın 
bunu başarabilirse, buna yatırım 
yapmaya sıcak bakan %36’lık 
kısımla ilgilenirken, Alman 
pazarında devam eden büyüme 
beklentilerinin de dikkat çekici 
olacağı açıktır. 

 

 Benim için fazla belirsiz bir 
durum, insanların altın 
ürünlerine yaptıkları yatırımla 
ilgili deneyimleri hakkında 

yeterince rapor yok  

 
KADIN, RİSK ALAN YATIRIMCILAR, 
20, SACHSEN 
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Sonuç 

Alman portföylerinde altının sağlam 
bir dayanağı vardır. Altının, bir 
varlık koruma aracı olarak geniş 
çapta kabul gören rolü ve 
Almanya'yı tarihsel olarak rahatsız 
eden enflasyona karşı koruması, 
ülkenin yatırımcı zihniyetinde öne 
çıkmaktadır. Yine de, altın bir ana 
yatırım ürünü haline gelmemiştir. 

Araştırmamızın ortaya çıkardığı ve 
bu raporda detaylandırılan fikirler, 
Almanya’nın hali hazırda sağlıklı 
olan altın yatırım pazarının daha da 
gelişmesi ve büyümesi için bir fırsat 
sunmaktadır. Aktif Alman 
perakende yatırımcılarının beşte 
ikisi, altına tekrar yatırım yapmayı 
düşünmektedir ve üçte birinden 
fazlası da ilk kez ona yatırım 
yapma fikrine açıktır. 

Ancak, ilk adımı atacak kadar 
kendinden emin hissetmeleri için, 
bu yatırımcıların üç alanda daha 
fazla rahatlığa ihtiyaçları vardır: 

1. Altına olan güven. Sahte altın 
satın alma olasılığı, daha önce 
altına yatırım yapmayanlar 
arasında görülen bir endişedir. 
Yatırım yaptıkları ürünün orijinal ve 
sertifikalı olduğuna dair güvenceye 
ihtiyaçları vardır. Dünya Altın 
Konseyi'nin Perakende Altın 
Yatırımı Prensipleri, altın yatırım 
perakendecilerine en yüksek 
doğruluk, şeffaflık ve bütünlük 
seviyelerini karşılayabilmeleri için 
rehberlik sağlar. Bu işletmeler, 
ilkelere bağlılıklarını kanıtlarken, 
yatırımcılara daha fazla güven 
aşılayarak fayda sağlarlar. 

 

2. Etik faktörler. ESG endişeleri, 
birçok potansiyel altın yatırımcısı 
için zorluk teşkil etmektedir. Dünya 
Altın Konseyi ve üyeleri, kapsamlı 
Sorumlu Altın Madenciliği 
Prensiplerine bağlılık sağlamaya 
yönelik adımlar atmış olup bunlar, 
altın madenciliği faaliyetlerine ev 
sahipliği yapan toplulukların ve 
ülkelerin sürdürülebilir sosyo-
ekonomik gelişiminin 
desteklenebileceği bir çerçeve 
sağlar. RGIP'lere karşı kaydedilen 
ilerlemenin yanı sıra altın 
madenciliği endüstrisinin, BM'nin 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
doğrultusunda gerçekleştirdiği 
birçok ilerlemeye ilişkin 
farkındalığının artırılması, Alman 
yatırımcılar arasında ESG 
endişelerinin giderilmesine 
yardımcı olabilir. 

3. Farkındalık. Altının uygun 
maliyetli olduğuna  ilişkin algılar ve 
nasıl yatırım yapılacağına dair 
bilginin kısıtlı olması da önemli 
engellerdir. Potansiyel yatırımcılar, 
uygun fiyatlı giriş noktalarına sahip 
basit bir yatırım aracı olarak, altın 
hakkında daha net bir iletişimin 
sağlanmasıyla teşvik 
edilebileceklerdir. Finansal 
danışmanlar ve çevrimiçi yatırım 
forumları, bu erişilebilirlik mesajının 
yayılmasına yardımcı olabilir. 

Kadın ve genç yatırımcılar, bu 
engellerin başarıyla aşılması 
halinde fayda sağlayacak yatırımcı 
grupları arasında kilit konumdadır. 
Ancak, segmentlerimiz genelinde 
büyüme açısından bir boşluk 
bulunmaktadır. Bu raporda ortaya 
konan fırsatlar, Almanya'nın altın 
piyasası için parlak bir geleceğe 
sahip olduğuna işaret etmektedir. 
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Yöntem

Altın piyasası hakkındaki 
bilgilerimizi derinleştirmek 
amacıyla, küresel altın perakende 
yatırım piyasasına yönelik büyük 
ölçekli bir pazar araştırması 
programını yürütmesi için küresel 
araştırma kuruluşu olan 
Hall&Partners'ı görevlendirdik. Bu 
araştırma programı, anket 
yaptığımız pazarların Rusya ve 
Kanada'yı da kapsayacağı şekilde 
genişletilmesiyle 2016 yılında 
yürüttüğümüz ankete 
dayanmaktadır. 

Çalışma, altı ülkede 12.000'den 
fazla etkin perakende yatırımcının 
görüşlerini içermektedir. Aşağıdaki 
pazarların her birinde en az 2.000 
erkek ve kadından (18 ila 65 yaş 
arası) oluşan kantitatif bir anket 
yoluyla perakende yatırımına ilişkin 
fikir topladık: Çin, Hindistan, 
Almanya, ABD, Kanada ve Rusya. 

Almanya'da, ülke çapında 2.020 
aktif perakende yatırımcı ile 
çevrimiçi görüşmeler yaptık. 

Altın piyasasının karşı karşıya 
olduğu tüm tehditleri ve fırsatları 
anlayabilmek için, hem geçmişte 
altın satın almış olanlarla hem de 
hiç altın satın almamış olanlarla 
görüştük. Katılımcılar, anketten 
önceki 12 ay içinde en az bir 
yatırım yapmış ve yalnızca bir 
tasarruf hesabına para yatırmış ve 
yalnızca belirli bir yatırım ürününe 
yatırım yapmış olan kişiler hariç 
olarak tanımlanan aktif 
yatırımcılardır. 

Alan çalışması anketleri, 2019 
yılının 2. ve 3. çeyreğinde 
gerçekleştirildi. 
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Konseyi, Metals Focus üyesidir. 
WGC, herhangi bir bilginin doğruluğunu veya bütünlüğünü garanti etmez ve bu 
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veya finansal araç (topluca “Hizmetler”) alışı veya satışı için bir öneri, yatırım 
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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 

 
 

Tamamen rüzgâr enerjisi ile üretilen ve %100 tüketici sonrası geri 
dönüştürülmüş elyaf içeren onaylı FSC kâğıda basılmıştır. 
Bu belge, dünyadaki ormanların çevresel açıdan uygun, 
sosyal açıdan yararlı ve ekonomik açıdan uygun yönetimini 
teşvik eden FSC standartları açısından Green Seal tarafından 
onaylanmıştır. 
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