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Vietnam Yatırımları 



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 

Vietnam, küresel altın pazarında 
büyük bir rol oynamaktadır. 2019 
yılında tüketici talebi 56,4 tondu ve 
bu da Vietnam’ı dünyanın yedinci 
en büyük tüketici altın pazarı ve 
Güney Doğu Asya'nın en büyüğü 
yapıyor. Altın, bireysel ve hanelerin 
finansmanında önemli bir rol 
oynamaktadır - araştırmamız, son 
on iki ayda toplamın %72'sinin, 
altına yatırım yaptığını ortaya 
çıkarmıştır ve pazarın büyümesi için 
hala büyük bir potansiyel vardır - 
talepler, bir mağazadan satın alınan 
mücevherler, Taeller ve Chi 
yüzüklerle sınırlıdır. Vietnam’ın 
bankacılık sistemi dönüşümünü 
sürdürdükçe, dijital altın hesapları 
da dahil olmak üzere altına yatırım 
yapmak için yeni fırsatlar ortaya 
çıkacaktır. Araştırmamız, bu 
temalardan bazılarını araştırmakta 
ve büyüme için yeni kanallar 
belirlemektedir. 

Bu rapor, küresel tüketici araştırma 
programımızın bir parçasıdır.1 Bu 
programı, dünya çapında önemli 
pazarlardaki perakende 
yatırımcılara ilişkin anlayışımızı 
derinleştirmek için tasarladık. Altın 
algılarını ve satın alma 
davranışlarını araştırıyor ve altına 
yatırım yapmanın zorluklarını ortaya 
çıkarıyoruz. Vietnam'daki 
araştırmamız 2020 yılında pandemi 
esnasında yürütüldü. Vietnam, 
COVID-19 ile mücadelede en etkili 
ülkelerden biri olmakla beraber, 
pandeminin ekonomik sonuçları, 
altına karşı olan algılar ve olası 
satın alma davranışı üzerinde bir 
etkiye sahip olacaktır. Raporda 
bunları keşfediyoruz. 

Altın, Vietnam'daki birçok 
yatırımcının düşüncesinde en önde 
gelen yatırım ürünüdür; 
araştırmamız, %68'inin altını en çok 
akılda kalan yatırım ürünü olarak 
gördüğünü gösteriyor. Yüzde 81'i, 
altını, belirsizlik dönemlerine, %79'u 
ise kur dalgalanmalarına ve 
enflasyona karşı iyi bir koruyucu 
olarak görüyor. Bu nedenle, güvenli 
bir tasarruf aracı olarak tanınan ve 
tercih edilen bir yatırımdır. 

Ancak, pazar stratejisi için hala 
zamana ihtiyaç vardır. Bankacılığın 
dijitalleşmesi ve finansal hizmetler 
sektörünün gelişimi, altın 
endüstrisinin geleceğin finansal 
ortamında altının “akılda kalmasını” 
sağlamak için gelişmesi gerektiği 
anlamına gelmektedir. Ayrıca altına 
yatırım yapmanın önündeki bazı 
engelleri de belirlersek, öncelikle 
bilgi eksikliği ve maliyeti 
karşılayabilme gücü denebilir. Dijital 
altın hesapları, yatırımcıların daha 
küçük miktarlarda fiziksel altın alıp 
satmasına veya artan miktarlarda 
altın biriktirmesine izin verebileceği 
için dijitalleşmenin burada önemli 
bir rolü vardır. 

Bu rapordaki bilgiler, Vietnam'da 
altın ürünleri satan işletmeler 
tarafından tüketici davranışlarını, 
isteklerini ve altın ürünlerine ilişkin 
tercihlerini anlamalarını 
geliştirmeleri amacıyla için 
kullanılabilir. Umuyoruz ki, 
raporlanan görüşler, pazarın 
gelecekteki büyümesini 
destekleyerek Vietnam'daki altın 
ürünlerinin arzını daha da 
geliştirmek için kullanılacaktır. 

Andrew Naylor 
Head of ASEAN 
World Gold 
Council 

 

1 www.retailinsights.gold 
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Yönetici özeti 

Altın, Vietnam'daki günlük 
yaşamın bir parçasıdır. 
Yüzyıllar boyunca ticaret için 
kullanılmış ve bugün, hem bir para 
birimi olarak hem de koruyucu olma 
özellikleriyle değerlenmektedir. 
Vietnamlılar altına güveniyor ancak 
altın için izin verilen ürün 
yelpazesinde sınırlamalar 
bulunuyor. Buna karşın daha açık 
bir piyasa taahhüdü, altın için başka 
fırsatlar sunacaktır. Araştırmamız, 
daha geniş yatırım ürünü seçimi, 
daha güvenli saklama ve - özellikle 
gençler için - altın sahibi olma için 
kullanılabilecek dijital yollar için bir 
açlığı ortaya çıkardı. 

Dünyanın en hızlı büyüyen 
ülkelerinden biri olan 
Vietnam, birçok batı 
ülkesinin gıpta ettiği bir 
GSYH büyüme oranına 
sahiptir. 
Ve 2021'de COVID öncesi büyüme 
seviyelerine geri dönmeyi umuyor.2 
Küresel salgınla iyi başa çıkıldı ve 
nispeten daha küçük mücadele 
vererek yeniden gelişiliyor. Devlet, 
virüsü başarılı bir şekilde kontrol 
altına alırken ülkenin iş ve üretim 
bazı de fırsatlardan faydalanmayı 
başardıysa da dünya çapında 
etkileşen ekonomik yansımalardan 
kaçamadı. Her ne var ki bu durum, 
altın için kötü bir haber olmaktan 
uzaktır. 

Vietnamlılar, şu anda altına COVID 
öncesinde olduğundan daha çok 
güveniyorlar. Ekonomik istikrarsızlık 
dönemlerinde altın, varlığı 
korumanın bir yolu olarak değerini 
kanıtlamıştır. 

Birçok Vietnamlı için altın, 
her zaman ön plandadır. 

Aşırı enflasyon geçmişi olan bir 
ülkedeki koruyucu özellikleri 
kapsamında değer verilen ve tercih 
edilen bir yatırım aracıdır. Ancak, 
bir emtiadan çok daha fazlasıdır. 
Saygı uyandırdığı düşünülür ve bir 
şans getirici ve mutlu zamanların 
bir hatırlatıcısı olarak 
değerlendirilir. Bunun, Vietnamlılar 
için küresel bir yatırımcı tarafında 
değerlendirildiğinden çok daha 
önemli bir yatırım gücü olarak 
görüldüğü bilinmektedir. 

Araştırmamız, 
yatırımcıların %72’sinin 
altın sahibi olduğunu 
ortaya koymuştur. 
Ancak yatırım fırsatlarının 
olmaması, Vietnamlılar için gerçek 
bir ikilem yaratıyor. Yatırımları 
neredeyse her zaman fiziksel 
altından yanadır - bazen 
mücevherat olarak takılır, bazen 
üzerlerinde taşınır, bazen de evde 
saklanır. Ve bu bir sorundur. 
Güvenlik konusunda 
endişeleniyorlar ve altının kasada 
olduğu veya üçüncü bir taraf 
tarafından tutulduğu yatırımlara 
girme imkânlarını memnuniyetle 
karşılayacaklardır. 

Bazıları için, altınla ilgili 
bilgi eksikliği, altına yatırım 
yapmaktan caydırıyor. 
Altın satın almayan ancak almayı 
düşünenlerin %24'ünün - bunlara 
“Niyet sahipleri” diyoruz - altın 
hakkında yeterince bilgi sahibi 
olmadıklarını ve %44'ünün ise altını 
ekonomik olarak pahalı olarak 
algıladıklarını keşfettik. Aslında, 
Niyet sahiplerinin toplam %72'si, 
yatırım yapmama nedeni olarak ya 
bilgi eksikliğini ya da satın alına 
bilirlik ile ilgili sorunları dile getirdi. 

Altının alışkanlık şeklinde aktif 
olarak kullanıldığı bir toplumda bu 
şaşırtıcı olsa da, kapalı pazar ve 
yatırım ürünlerinin eksikliği de 
önemli bir bilgi boşluğuna yol 
açmaktadır. 

Altının büyüme payı büyük 
ölçüde iç altın 
piyasasındaki hamlelerle 
belirlenecek. 
Ankete katılanların, şu anda 
toplumda oynadığı rolle birlikte 
altına karşı gösterdiği ilgi, yeni 
perakende yatırım ürünlerini 
tanıtmak için harika bir temel 
oluşturacaktır. Vietnamlı 
yatırımcıların %81'i yatırımı bir hobi 
olarak gördüğü için, dijital altının 
yeni ve heyecan verici olanakları 
açısından ilgiyle karşılanması 
muhtemeldir. Ülkenin yatırımcıları 
altınla daha derin bir ilişki kurmak 
istiyor ve bir piyasanın 
getirebileceği fırsatlara karşı açlar. 
Vietnam, büyüme yoluna devam 
ederken altının rolünün daha iyiye 
doğru değişeceğine şüphe yok. 

Vietnam içinde, ülke 
kapsamında perakende 
yatırımcılarla çevrim içi 

2.003 

görüşme gerçekleştirildi.

* Lütfen bkz. Metodoloji 
2 www.adb.org/sites/default/fles/publication/658721/ado-supplement-december-2020.pdf 
02 Perakende altına yönelik görüşler– Vietnam Yatırımları 

http://www.adb.org/sites/default/fles/publication/658721/ado-supplement-december-2020.pdf
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Yatırım davranışlarının 
anlık görünümleri 

Pazara giriş ve satın alma eğilimi 

% 10 

Altın satın almayı düşünmüyor 

2018 

Altın satın almayı düşünüyor 
Geçmişte satın almamış 

%81 

Altın satın almayı 
düşünüyor 
Geçmişte satın almış 

Vietnam 

%17 Altın satın almayı düşünmüyor 

%45 

Altın satın almayı 
düşünüyor 
Geçmişte satın almış 

Global* 
%38 Altın satın almayı düşünüyor 
 

Geçmişte satın almamış 

* Yuvarlamadan ötürü toplamlar 100 etmiyor 
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Belirsizliğe rağmen 
büyüme. 
Vietnam, dünyanın en hızlı büyüyen 
ülkelerinden biri ve en kalabalık 15. 
ülkesidir. 96 milyonluk nüfusu, 
1986'daki ekonomik ve siyasi 
reformdan bu yana yaşam 
standartlarında hızlı bir iyileşmeye 
şahit oldu. Daha yakın zamanda, 
GSYH hem 2018 hem de 2019 
yıllarında en az %7 oranında 
büyüdü.3 

Çoğu küresel ekonomi COVID-19 
ile mücadele ederken, Vietnam hem 
klinik hem de ekonomik 
zorluklardan nispeten etkilenmeden 
kaldı ve önemli bir büyüme 
beklentisiyle 2021'e daha ümitli 
bakıyor. Ancak, pandeminin daha 
geniş çaplı etkisinden kaçınmak 
imkânsızdı. Yatırımcıların, küresel 
borsalardaki oynamaların 
yankılanmalarına karşı duyarsız 
kalamadıkları gibi ekonomik 
belirsizlik karşısında neredeyse 
tamamen duran yerel emlak 
piyasası üzerindeki etkisinden muaf 
kalamadılar.  

Yatırım seçenekleri ve 
altının değeri. 
Vietnam'daki yatırım seçenekleri, 
ulusal düzenlemelerden ötürü 
sınırlıdır. Sonuç olarak, tüketiciler 
daha az seçeneğe sahipler ve dijital 
altın hesapları gibi altın yatırım 
ürünlerinden yararlanamıyorlar. 
Altın piyasasına açılmak ve daha 
fazla şeffaflık sağlamak, kaçakçılığı 
azaltabilir  

ve tüketicinin korunmasını 
artırabilir. Devlet ayrıca yatırımcıları 
tasarruf hesapları yoluyla ülkenin 
bankalarını desteklemeye istekli 
olup, bu hedefler göz önünde 
bulundurularak sektörü ileriye 
taşımak için yeni planlar 
hazırlanmaktadır. 

Arka plandaki küresel kriz ortamı 
karşısında altın, Vietnam'da iyi iş 
çıkarmıştır. Zaten alışagelmiş bir 
yatırım da olduğundan, yatırımcılar 
son yıllardaki fiyat artışını izledikçe 
altına gösterilen ilgi de arttı. 
Araştırmamız, daha önce altın satın 
alanların %81'inin tekrar alacağını 
ve yalnızca %10'luk bir kısmın 
altına karşı hiç ilgisinin olmadığını 
söylediğini gösterdi. 

Altın, varlığı korumanın bir yolu 
olarak görülmüş ve tarihsel olarak 
enflasyona karşı bir koruyucu bir 
rolüstlenmiştir.4 1996'dan 2020'ye 
kadar, enflasyon ortalaması %6,1 
idi - çalışmanın yazıldığı sırada, bir 
ABD doları 23.000 Vietnam 
Dongundan (VND)   
daha değerliydi.5 

Altın, günlük yaşamın bir 
parçasıdır. 
Altın, Vietnam'da günlük yaşamın 
içinde yerleşik durumdadır. Para 
birimi ve bir tasarruf mekanizması 
olarak kullanıldığında, birçok işlem 
hala nakit ve altınla yapılmaktadır 
ve araçlar ve mülkler gibi büyük 
alımlar, genellikle yalnızca fiziksel 
altın kullanılarak yapılır. Yatırım 
yapan nüfusun %72'si önceki 12 
ayda altına yatırım yapmıştır ve 
aynı dönemde altın yatırımı, 
tasarruf hesaplarının iki katı 
olmuştur. 

Vietnam'da, yatırımcıların %81'i daha 
önce altına yatırım yapmıştır ve bunu 
tekrar yapmayı düşüneceklerini 
söylemektedirler. Bu da, Çin ve 
Hindistan’daki yatırımcıların %72 ve 
%67'sinin (sırasıyla) bu kategoriye 
girdiği ve daha yaygınlaştığını 
göstermektedir. Küresel olarak bu 
rakam, %45'tir. 

Altın ithalatı ve ihracatı üzerinde 
devlet kontrolü ve bankaların bu 
sürece katılmasını yasaklayan 
düzenlemelerle yatırımcılar, altınlarını 
kuyumcular aracılığıyla alıp 
satmaktalar ki, bu durumda altın, 
genellikle güzel mücevherat parçaları 
olarak veya bir kordon veya zincire 
bağlanan Chi halkaları şeklinde satın 
alınmaktadır. Daha büyük miktarlarda 
altın, Tael ağırlıklarında satın alınır - 1 
Tael, 37.5 gram veya 1.2057 Troy 
ons'a eşittir. Altın çoğu yatırımcı 
tarafından evde ya da kişiye takılarak 
saklanır. 

 Altının alınması, yeniden 
satılması kolaydır ve ekonomik 
istikrarsızlık dönemlerinde 

kârlıdır.  
 

ERKEK, 59, FAAL STRATEJİST 

 

3 Dünya Bankası Verileri: data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=VN 
4 Dünya Altın Konseyi: www.gold.org/goldhub/research/investment-update-gold-effcient-hedge 
5 Dünya Bankası Verileri: data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=VN 

Perakende altına yönelik görüşler– Vietnam Yatırımları 05e

http://www.gold.org/goldhub/research/investment-update-gold-effcient-hedge


 

Altın 

Tasarruf hesapları 

Hayat Sigortası 

Altın Taeller veya Chi yüzükleri 

24K altından mücevher 

Altın külçeler 

Gayrimenkul/mülk/tarımsal alan 

Kripto paralar veya diğer 
çeşitlendirilmiş varlıklar 

18K altından mücevher 

Döviz 

Menkul kıymetler 

Altın, Vietnam pazarında kendine 
has güçlü bir konuma sahiptir 

Altın, diğer araçlara kıyasla 
yatırımcıların  

Altın, riske karşı bir koruma 
olarak görülüyor 

Kayıtlara göre geçtiğimiz 12 
ayda Her 10 tane yatırım 
ürününden 4 tanesi altın 
olarak satın alındı.  %68’inin 

aklında en üst sırada olan  
en önemli yatırımdır. 

%81 

oranında altın 
siyasi/ekonomik belirsizliğe 
karşı iyi bir koruyucu olarak 
görülüyor 

Sahip olunan yatırım türü 

Son 12 ay içinde yapılan yatırımlar 

Toplam altın 
yatırımı, 
tasarruf 

hesaplarına 
yapılan 

yatırımın  
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Halihazırda sahip olunan yatırımların sayısı 

BİR İKİ ÜÇ DÖRT BEŞ ALTI +  

2020 – Vietnam 

2019 – Vietnam hariç küresel 

Tasarruf yapılan veya yatırım 
yapılan gelirin oranı 

Sahip olunan yatırım 
ürünlerinin ortalama sayısı 

Tasarruf veya yatırım 
yapılan gelirin oranı 

Sahip olunan yatırım ürünlerinin 
ortalama sayısı İlk 5 yatırım 

1. Tasarruf hesabı 
2. Hayat Sigortası  

 24K altından mücevher  

 Altın Taeller/Chi yüzükler 
5. Yatırım fonu 
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Fiziksel altının üstünlüğü. 
Vietnam'daki portföyler ortalama 2,6 
ürün içeriyor, tasarruf hesapları üst 
sıralarda yer alıyor; bunu da hayat 
sigortası, 24k altın takılar, altın 
Taeller/Chi yüzükler ve 
gayrimenkuller izliyor. Aslında, 
yatırımcıların %36'sının 
portföylerinde yalnızca bir ürün 
vardır ve yalnızca %8'inde altı veya 
daha fazla ürün vardır. Yatırımcılar, 
diğer küresel yatırımcılardan (%23) 
önemli ölçüde daha fazla olacak 
şekilde, gelirlerinin ortalama %31’ini 
biriktirirler. 

Araştırmamız, son 12 ayda, 
katılımcıların %29'unun altın Tael 
veya Chi yüzük satın aldığını ve 
%29'unun 24k altın takı satın 
aldığını ortaya koydu; %25’i altın 
külçe satın almıştı ve %16’sı ise 18k 
mücevherata yatırım yapmıştı. 
Sadece %1'i altına dayalı Borsa 
Yatırım Fonlarına (ETF) 
erişebildiklerini söyledi. Aslında, 
altın Taeller ve 24k mücevherat, 
sırasıyla %47 ve %45 oranlarında 
katılımcılarımızın portföylerinin 
yüksek bir kısmını oluşturuyor. 

Dijital ürünlerin yokluğu, fiziksel altın 
satın almaktan başka sahip 
olmalara giden birkaç yolu ortaya 
koyuyor. Dijital veya çevrimiçi 
hesaplar aracılığıyla fiziksel altına 
yatırım yapanların, yurtdışı yatırım 
hesaplarına erişimi olan yüksek 
profilli bireyler olması muhtemeldir. 
Dijital altın ürünlerine erişimde 
eksiklik olması,  

Vietnamlı yatırımcılar arasındaki 
düşük sahip olma oranlarına 
yansımaktadır - sadece %7'si şu 
anda bu tür yatırımlara sahip 
olduklarını söylemiştir. Ancak altına 
sahibi olanlar arasında dijital altın 
ürünleri, portföylerinin ortalama 
%30'unu oluşturuyor. Bu nedenle, 
daha açık bir piyasa taahhüdüyle 
altın, burada büyük bir fırsata sahip 
olacaktır. 

Altına karşı tutumlar ve 
gelecekteki fırsatlar 

Altının takıldığı, para birimi olarak 
kullanıldığı ve yatırım olarak 
saklandığı bir toplumda, gelecek 
için nasıl para biriktirileceği ve 
varlığın nasıl korunacağı söz 
konusu olduğunda öncelikli olarak 
değerlendirilmesi doğaldır. 
Anketimiz, katılımcıların %68'inin 
nasıl yatırım yapabileceği 
sorulduğunda hemen altını 
düşündüğünü gösterdi. Altın, 
insanların beklenmedik bir ek gelir 
elde etmeleri durumunda yatırım 
yapacakları ürünler listesinde de üst 
sıralarda yer almaktadır. Ankete 
katılanların yaklaşık yarısı altının 
varlıklarını korumanın güvenli bir 
yolu olduğuna inanırken, %81'i 
bunu siyasi veya ekonomik 
belirsizlik dönemlerine karşı iyi bir 
koruyucu olarak gördüklerini söyledi 
ve aynı oran, altının uzun vadede 
kendilerini güvende hissettirdiğini 
kabul etti. Ayrıca, %79'u altının 
enflasyona ve kur dalgalanmalarına 
karşı bir koruma olduğunu da 
düşünüyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijital altın ürünleri için sahip 
olma seviyeleri düşükken 
(%7), dijital altın ürünlerine 
sahip olanlar arasında 
ortalama yatırım seviyeleri 
yüksektir (%30). 
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Gayrimenkul 

Altın Taeller/Chi yüzükler 

24K altından mücevher 

Tasarruf hesabı 

Altın külçeler 

Hayat Sigortası 

18K altından mücevher 

Kripto paralar 

Dijital altın 

Yatırım fonları 

Gayrimenkul Yatırım Tröst 
Hesabı 

Menkul kıymetler 

Döviz 

Devlet tahvilleri/menkul 
kıymetler 

14K altından mücevher 

Koleksiyon 

Kurumsal tahviller 

Portföylerin payı 
Her bir ürüne sahip olanlar arasında yatırım yapılan ortalama oran* 

* Sahip olmayanlar ortalamanın dışında tutulduğundan sayılar 100'e eklenmez 
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Ancak araştırmamız, altının bir 
emtiadan daha fazlası olduğuna 
dair göstergeler ortaya çıkardı: 
Ankete katılanların %75'i altının 
kendilerine şans getirebileceğine 
inanıyor ve %67'si de mutlu anıları 
hatırlatma özelliğine değer veriyor. 
Altın aynı zamanda saygı (% 58) 
duyulmasını sağlıyor ve altın sahibi 
olmak, çocukluk hayallerinin (% 59) 
gerçekleşmesi olarak görülüyor. 
Altına yatırım yapma kararının 
arkasındaki temel faktörleri 
incelerken, “arzulamak”, 
Vietnam'da küresel olarak diğer 
ülkelere göre çok daha önemli bir 
faktör olmuştur. 

Ancak güvence teşkil etmesinin, 
altına yatırım yapma kararının 
arkasındaki en önemli faktör 
olduğunu belirledik. Bu, 
muhtemelen altının fiziksel 
doğasını ve belirsizlik ve 
enflasyona karşı koruma 
sağladığına dair yaygın olarak 
kabul gören bir görüşün 
yansımasıdır. 

Fiziksel altın “Niyet sahipleri” ile 
dijital altın ürünleri satın almak 
istediklerini söyleyenler arasında 
ilginç bir fark vardır. 

Fiziksel altına meraklı olanlar 
çevrimiçi faydalara büyük ölçüde 
ilgisiz görünürken, dijital altın 
ürünleri konseptini tercih edenler 
diğer özelliklere değer veriyor: 
Performansı izleme yetkinliği, 
üçüncü taraf saklamayı güvenli 
hale getirme ve satın alma ve 
satma kolaylığı gibi. Altının bir 
yatırım olduğu kadar bir para birimi 
de olmasından ötürü yeni ürünler 
mümkün olan en geniş kitleye 
ulaştırılacaksa, onu çevreleyen 
kültürde bir değişim yapılması 
gerekli olabilir. 

Fiziksel altının küçük miktarlarda 
alınıp satılması kolaydır ve - yaşam 
dokusunun bir parçası olduğu için - 
kolayca anlaşılabilmektedir. Ancak, 
altın, yatırım yapmanın özellikle 
heyecan verici bir yolu olarak 
görülmüyor ve yatırımcıların 
%81'inin yatırım yapmayı hobi 
olarak gördüğü bir ülkede, dijital 
altın hesapları veya ETF'ler gibi 
yeni yatırım kanalları, artırılmış 
pazar payı için bir fırsat sunabilir. 

 

 
 

 

Fiziksel altının satın 
alınması ve satılması 
kolay olsa da, Vietnam'da 
özellikle heyecan verici 
bir araç olarak 
görülmemektedir. Yeni 
altın yatırım kanalları, ör. 
dijital altın hesapları, 
pazarı geliştirmenin 
anahtarı olacak. 
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Altına karşı ilk on tutum 
 

 

Altın, siyasi/ekonomik belirsizliğe karşı iyi bir 
koruyucudur 

 

Altın sahibi olmak, uzun vadede kendimi güvende 
hissettiriyor 

 

Altın, enflasyona/kur dalgalanmalarına karşı 
iyi bir koruyucudur 

 

Altın, bana şans getiriyor 

 

Altının uzun vadede değerini 
kaybetmeyecektir 

 

Altın sahibi olmak vergiden tasarruf etmeye veya 
vergiyi önlemeye yardımcı olur 

 

Altına, ülkelerin yasal paralarından daha 
çok güveniyorum 

 

Altını gördüğümde pek çok mutlu anım geri 
geliyor 

 

Altın, etik bir seçimdir 

 

Altın satın almak, çocukluk hayallerimin 
gerçekleşmesidir 
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Farklı perakende 
yatırımcılarının anlaşılması 

Küresel araştırmamızda, dört 
farklı perakende yatırımcı 
segmenti belirlendi. Yatırımcılar 
benzer özelliklerine göre bu 
segmentlere ayrılır. Segmentler, 
yatırım tutumları, davranışları ve 
göz çarpan ihtiyaç profilleri 
açısından birbirinden farklıdır. 
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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. 

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. 
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Risk Alan 
Yatırımcılar 

Yönlendirilmiş Risk 
Alıcılar 

İhtiyatlı 
Birikimciler 

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 olanlar 
olarak genellikle akranlarının yatırım 
tavsiyesi için başvurduğu kişilerdir. 

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

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. 
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Yatırımcı segmentlarının profillemesi 

Faal Stratejistler Risk Alan Yatırımcılar 

Cinsiyet Cinsiyet 

%52 
Erkek 

%48 
Kadın 

%52 
Erkek 

%48 
Kadın 

Yaş Yaş 

En iyi yatırımlar En iyi yatırımlar 

Altın Altın 

Tasarruf hesabı Tasarruf hesabı 

Hayat Sigortası Hayat Sigortası 

Gayrimenkul/mülk Gayrimenkul/mülk 

Kripto para birimleri Kripto para birimleri 

Bilgi kaynakları Bilgi kaynakları 

Arkadaşlar/akrabalar/meslektaşlar Arkadaşlar/akrabalar/meslektaşlar 

Sosyal medya Finansal web siteleri/mobil uygulamalar 

Finansal web siteleri/mobil uygulamalar Finans danışmanları veya yatırım uzmanları 

Sahip olunan yatırımların 
ortalama sayısı 

Sahip olunan yatırımların 
ortalama sayısı 

Altına karşı tutumlar 

%84 
Altın sahibi olmanın, 
uzun vadede kendimi 
güvende hissettirdiğine 
katılıyorum 

Altına karşı tutumlar 

%79 
Altının, siyasi/ekonomik 
belirsizliğe karşı iyi bir 
koruyucu olduğuna 
katılıyorum 

%83 
Altının, siyasi/ekonomik 
belirsizliğe karşı iyi bir 
koruyucu olduğuna 
katılıyorum 

%74 
Altın sahibi olmanın, 
uzun vadede kendimi 
güvende hissettirdiğine 
katılıyorum 
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Yönlendirilmiş Risk Alıcılar İhtiyatlı Birikimciler 

Cinsiyet Cinsiyet 

%52 
Erkek 

%48 
Kadın 

%33 
Erkek 

%67 
Kadın 

Yaş Yaş 

En iyi yatırımlar En iyi yatırımlar 

Altın Altın 
Tasarruf hesabı Hayat Sigortası 

Tasarruf hesabı Hayat Sigortası 

Gayrimenkul/mülk Gayrimenkul/mülk 

Kambiyo Kripto para birimleri 

Bilgi kaynakları Bilgi kaynakları 

Arkadaşlar/akrabalar/meslektaşlar Arkadaşlar/akrabalar/meslektaşlar 

Sosyal medya TV 

Finansal web siteleri/mobil uygulamalar Finansal web siteleri/mobil uygulamalar 

Sahip olunan yatırımların 
ortalama sayısı 

Sahip olunan yatırımların 
ortalama sayısı 

Altına karşı tutumlar 

%84 
Altın sahibi olmanın, uzun 
vadede kendimi güvende 
hissettirdiğine katılıyorum 

Altına karşı tutumlar 

%81 
Altının, enflasyona/kur 
dalgalanmalarına karşı iyi 
bir koruyucu olduğunu 
kabul etmektedir 

%84 
Altının, siyasi/ekonomik 
belirsizliğe karşı iyi bir 
koruyucu olduğuna 
katılıyorum 

%79 
Altın sahibi olmak, 
uzun vadede kendimi 
güvende hissettiriyor 
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Bu segmentlerin her birinde altın 
yatırımının seviyesi yüksektir 
ancak yine de her zaman daha 
fazla altın yatırımı potansiyeli 
vardır. 

Her yatırımcı segmentinin bir kısmı 
“Niyet sahiplerinden oluşur - yani bu 
kişiler, geçmişte hiç yapmamış 
olmalarına rağmen gelecekte altın 
almaya açık olabilecek 
yatırımcılardır. 

Bu “Niyet sahiplerini, altın 
yatırımcılarına dönüştürmek, artan 
kategori büyümesini sağlamanın 
potansiyel bir kaynağıdır - bunu 
yapmak için de, ilgili engellerin 
anlaşılması ve anlamlı bir şekilde 
ele alınması gerekir. 

Temel engeller, güvenli saklama, 
algılanan satın alına bilirlik ve 
güvenin yanı sıra nasıl satın 
alınacağı ve altın fiyatını neyin 
yönlendirdiği  

konularında bilgi eksikliği olarak 
belirleniyor. 

Bankalar gibi resmi finans kurumları 
altın ürünleri sunmaya başlarlarsa, 
artan büyümeyi sağlamanın bir yolu 
olarak bireysel stratejileri ve ürün 
teklifleriyle en yakından uyumlu 
olan segmentleri hedeflemeye 
başlamaları gerekecektir. 

Farklı segmentlerin büyüklüğü ve 
yatırıma yönelik geniş tutumları göz 
önüne alındığında, Faal Stratejistler 
altın için en büyük fırsatı temsil 
ediyor ve onu Risk Alan Yatırımcılar 
izliyor. Bu segmentlerdeki 
yatırımcıları cezbetmek ve elde 
tutmak için, mevcut ve gelecekteki 
altın ürün ve hizmet teklifleri, 
onların ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde oluşturulmalı ve 
konumlandırılmalıdır. 

 
Farklı segmentlerin büyüklüğü ve yatırıma yönelik göze 
çarpan tutumları göz önüne alındığında, Faal Stratejistler altın 
için en büyük fırsatı temsil ediyor ve onu Risk Alan 
Yatırımcılar izliyor. 
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Altın alımının önündeki engeller 

Daha önce hiç satın almamış olan Niyet sahipleri 

Güvenli bir şekilde saklayamıyorum 

Benim için uygun değil 

Sahte altın alınabileceği konusunda endişeliyim 

Altın alım/satım ücretleri çok yüksek 

Nasıl satın alacağımı tam olarak bilmiyorum 

Fiyatı neyin artırdığını anlamıyorum 

Çok yüksek riske sahip 

Uzun vadede yeterince yüksek getiri sağlamıyor 

 Parayı ve altını kasalarda 
saklamanın oldukça tehlikeli 
olduğunu düşünüyorum çünkü 
altın çok dikkat çekicidir ve 
hırsızlar nerede olduğunu 
bilecektir.  

Altına yatırım yapan kimseyi tanımıyorum 

Çok uzun vadesi var 

Altın madenciliği, çevreye zarar veriyor 

41-65, HO CHİ MINH 
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ODAK 
Piyasanın Serbestleştirilmesi 

Ancak Vietnam, büyük bir geçiş 
dönemindedir. Bölgenin en hızlı büyüyen 
ekonomilerinden biridir ve finans sistemi 
hızla gelişmektedir. 

Daha fazla serbestleşmeye yol açacak bir 
kararname taslağının yürürlükte 
olmasına rağmen, Vietnam’da rapor 
yazılırkenki altın ticareti için geçerli 
mevzuat, 24/2012/ND-CP sayılı 
kararnamedir. Bu kararname, alım satım 
faaliyetini sınırlandırmakta, altın 
külçelerinin bir ödeme aracı/takas aracı 
olarak kullanılmasını yasaklamaktadır ve 
devleti, yegâne altın külçeleri üreticisi 
haline getirmektedir. 

Yerel altın piyasası fazlasıyla denetime 
tabi olsa da, Vietnamlılar ülke genelinde 
altın külçeleri ve mücevherleri alıp 
satmakta özgürlerdir. Ancak seçimler 
sınırlı imkânlar dahilindedir: Sadece az 
sayıda kurumla ticaret yapma 
seçeneğine sahiplerdir, altına farklı 
şekillerde yatırım yapma fırsatlarına - 
örneğin bir banka aracılığıyla veya 
çevrimiçi olarak altın satın alma- fırsatına 
sahip değillerdir. 

Vietnam altın piyasası, yapısal ve 
serbestlik alanlarında birçok değişiklik 
gördü, ancak nüfusun altına olan ilgisi 
devam etti - Güneydoğu Asya Uluslar 
Birliği (ASEAN)'daki en büyük altın 
piyasası ve tüketici talebi açısından 
dünyanın en büyük altın piyasalarından 
biridir. Vietnam'da 2019'da tüketici altın 
talebi 56,4 ton oldu ve dünyada yedinci 
sırada yer aldı.6 

Nispeten büyük olan boyutuna rağmen, 
sıkı bir şekilde kontrol edilen altın 
ithalatı/ihracatı, piyasa katılımcısı 
bankalar ve resmi finans kurumları 
üzerindeki yasaklar ve mevcut yatırım 
ürünleri türlerinde kısıtlamalar ile en 
kısıtlı pazarlardan biridir. Altın pazarı, 
öncelikle bir mücevherat pazarıdır. 
Külçelerin üretimi (ve satışı) devlet 
destekli tekellerle sınırlıdır. Dijital altın 
hesapları gibi modern yatırım kanalları 
ise henüz ruhsatlı değildir. 

Serbestleştirme, yeni 
yatırım kanalları ve 
üçüncü taraf altın 
saklamanın sağladığı ilave 
rahatlık ve güvenlik 
yoluyla mali güçlenmeyi 
de artırabilir. 

6 Dünya Altın Konseyi: www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends 
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Vietnam’da altın mevzuatının tarihi 

Altına ilişkin ticari faaliyetler ve 
ticaret tamamen durduruldu 

Kararname 33/ND- CP. Altından 
mücevher ve külçe ticareti 
yeniden oluşturuldu ve devlete ait 
altın ve mücevherat şirketlerinin 
altın ithal etmesine izin verildi. 

Ticari bankaların altın piyasasına 
girmesi yasaklandı. Saigon 
Jewelery Company (SJC), tek 
altın külçe üreticisi oldu 

Altın piyasası serbestleştirildi. İlk 
altın işlem odaları 2007'de açıldı 

24/2012/ND-CP Sayılı Kararname, 
Vietnam Devlet Bankası State Bank 
of Vietnam(SBV)’ye pazar üzerinde 
daha fazla gözetim sağlayan yeni 
ruhsat rejimini oluşturdu 

174/ND-CP sayılı Kararname, 
özel altın sektörünün büyümesini 
kolaylaştırdı ve Vietnam'daki 
üretim tesislerinde önemli 
yabancı yatırımlar mevcut hale 
geldi. 

Yerel ve küresel altın fiyatları 
arasındaki boşluğun daraltılmasına 
yardımcı Devlet tarafından altın 
tedariki için yürütülen çeşitli ihaleler 
düzenlendi. 

Hesaplarda denetime tabi altın 
ticareti de dahil olmak üzere daha 
fazla serbestleşme öneren 
Kararname Taslağı teklif edildi. 

Vietnam, 20'den fazla altın işlem 
odasını kapattı 

24 no.lu kararnamenin 
uygulanmasının yolunu hazırlayan 
29/TT-NHNN no.lu Genelge 
yayınlandı 
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ODAK 
Piyasanın Serbestleştirilmesi 

Piyasanın serbestleştirilmesi için güçlü destek 

Potansiyel reform lehine %  

Bir bankaya altın yatırın ve faiz kazanın 

Bir bankada altın yatırım hesabı açın 

Daha geniş düzeyde bir banka gurubundan altın satın alın 

Altını evde saklamak yerine kasada saklayın 

SBV tarafından yetkilendirilmiş bir altın takası veya ticaret platformuna sahip olun 

Vietnam'da listelenen fiziksel bir altın ETF'ye yatırım yapın 
Daha önce hiç altın almayan 
Niyet sahipleri, üçüncü tarafla 
altını kasada saklamayı, 
liberalleşmenin bir faydası 
olarak düşünürler. 

Dijital bir platform yoluyla altın satın alın 

Denizaşırı ülkelerden altın satın alın 
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finansman açısından ASEAN'da ikinci 
sıraya koydu.7 Finansal teknoloji 
şirketlerinin sayısı 2016'da 40 civarında 
iken 2020'de 154'e yükselmiş olup 
bunların %80'inden fazlası bankacılık 
sektöründe, diğer %20'si ise dijital 
ödemeler, kitle fonlaması, taraflar arası 
borç verme, havale, blok 
zinciri(blockchain) ve kişisel finans 
yönetimindedir.8 

Bu ortam, çevrimiçi altın hesapları gibi 
altına dayalı finans teknolojisi 
ürünlerinin Vietnam'da uygulanması 
için ideal bir fırsat teşkil etmektedir. 

Bankalar için de, piyasada daha büyük 
bir rol oynamaları için bir fırsat teşkil 
etmektedir. Araştırmamız, katılımcıların 
%76'sının bir bankada altın yatırımı 
hesabı açmakla ilgileneceğini gösterdi. 
Denetime tabi olduğundan, güvenilir 
kuruluşlar olarak sektörü 
şekillendirmeye yardımcı olabilir, 
tüketicilere daha geniş seçenekler 
sunabilir ve daha fazla piyasa ve fiyat 
şeffaflığı sağlayabilir. 

Dijital altın hesapları 

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, 
dijital finans ve finans 
teknolojisini(FinTech) geliştirmek 
istiyor. FinTech özellikle bankalara 
erişimin sınırlı olduğu daha kırsal 
topluluklarda, finansal katılım ve 
finansal piyasa gelişiminin kilit 
sağlayıcısı olarak görülmektedir. 
Bankacılık hizmetleri çevrimiçi hale 
geldikçe, altın piyasası da tüketicilerin 
pazara erişmeleri ve altına yatırım 
yapmaları için yeni yollar geliştirmeye 
çalışmıştır. Tüketicilerin çevrimiçi olarak 
fiziksel altın alıp satabileceği ve bir 
saklama kuruluşu tarafında tutulmasını 
sağlayabileceği dijital altın hesapları, 
dünya çapında popüler bir üründür. Şu 
anda Vietnam'da böyle bir ürün mevcut 
değil, ancak araştırmamız bunun ilgi 
çekici bir durum olacağını gösteriyor - 
%48'i, dijital bir kanaldan altın satın 
almakla ilgilendiğini belirtti. 

Vietnam'ın büyüyen ve canlı bir finans 
teknolojisi görünümü vardır. Yakın 
tarihli bir rapor, ülkeyi  

7 Asena’da finans teknolojisi. Ayağa kalk, Yeniden Başla, Haydi! UOB Bank, PWC, Singapore 
Fintech Association (2020) www.uobgroup.com/techecosystem/pdf/UOB-Get-up-Reset-Go.pdf 

8 Speyside Group 
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Aşağıdakileri geliştirecektir: 

Kişisel mali durumum 

Yaşadığım ülkenin ekonomisi 

Bir bütün olarak küresel ekonomi 

Aşağıdakileri arttıracaktır: 

Genel olarak yatırım yaptığım miktar 

Satın aldığım altın miktarı 

Yatırımlarımda almak istediğim risk miktarı 

ODAK 
Kadın yatırımcılar 

Araştırmamız, Vietnam'daki kadın 
ve erkeklerin yatırım 
davranışlarında bazı ilginç 
farklılıklar olduğunu ortaya koydu. 

Vietnam'daki kadınlar, gelirlerinin 
erkeklerden biraz daha az bir kısmını 
biriktirirken veya yatırım yaparken, 
biraz daha çeşitlendirilmiş portföylere 
sahip olma eğilimindedirler. Ayrıca 
erkeklere kıyasla altına yatırım 
yapmış olma ihtimalleri daha 
yüksektir. 

İlginç bir şekilde, genel yatırım 
tutumları açısından erkekler ve 
kadınlar arasında çok az fark vardır ki 
bu durum, kadınların açıkça riskten 
kaçındığı diğer küresel pazarlara 
ilişkin bulgularımızdan  

farklıdır. Bu, Vietnam'daki İhtiyatlı 
Birikimciler segmentinin diğer 
segmentlerin yarısından daha küçük 
olmasına da yansımıştır. Her ne kadar 
kadınlar İhtiyatlı Birikimcilerin üçte ikisini 
oluştursa da, yine de %13 oran ile 
kadınları içeren en küçük segmenttir. 
Diğer pazarlarda, kadınların en az beşte 
biri bu segmentte yer alıyor. 

Erkekler ve kadınlar arasında bazı 
tutumsal farklılıkların görülmesi, bakış 
açılarına göre COVID 19'un ekonomi ve 
gelecekteki yatırım davranışları üzerindeki 
etkisinden kaynaklanmaktadır. Erkeklerin, 
kişisel mali durumlarının ve küresel ve 
yerel ekonomilerin önümüzdeki 12 ay 
içinde daha iyiye gideceğini düşünme 
yüzdeleri  

daha yüksektir. Sonuç olarak, erkekler, 
önümüzdeki yıl hem genel anlamda 
hem de spesifik olarak altına daha fazla 
yatırım yapacaklarını ve yatırımlarında 
daha fazla risk alacaklarını daha yüksek 
oranda söylemektedir. 

Kadınlar ve erkekler, tasarruf hesapları 
ve hayat sigortası gibi daha az riskli 
yatırımların yanı sıra kripto para gibi 
daha spekülatif yatırımlara benzer 
seviyelerde yatırım yapmaktadırlar. 
Ancak kadınların altından mücevher, 
altın Taeller ve dijital altına odaklanarak 
altına erkeklerden daha fazla oranda 
yatırım yapmış oldukları görülmektedir. 

COVID-19’un ekonomik etkisi 

Kadın Erkek 
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Altın 

Tasarruf hesabı 

Hayat Sigortası 

Altın külçeler 

Gayrimenkul 

Altın Taeller/Chi 
yüzükler 

24K altından 
mücevher 

Kripto paralar  

18K altından 
mücevher 

Döviz 

Menkul kıymetler 

Dijital altın 

Son 12 ay içindeki yatırımlar 

Kadın Erkek 
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Arkadaşlar, akrabalar veya meslektaşlar 

Finansal web siteleri/mobil uygulamalar 

Sosyal medya 

Finans danışmanları, brokerlar veya yatırım uzmanları 

TV 

Fon/Yatırım platformları 

Finans gazeteleri veya dergileri 

Bloglar/çevrimiçi forumlar 

Kişisel yatırım seminerleri/salonları 

Banka temsilcisi 

ODAK 
Kadın yatırımcılar 

Kadın yatırımcı segment büyüklükleri 

Risk Alan Yatırımcılar Yönlendirilmiş Risk 
Alıcılar 

İhtiyatlı Birikimciler Faal Stratejistler 

Yatırıma ilişkin bilgi kaynakları 

Kadın Erkek 
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Hem erkekler hem de kadınlar yatırım 
kararlarını vermelerine yardımcı olması 
için çeşitli bilgi kaynaklarını kullanırlar. 
Kadınlar arkadaşlarının, akrabalarının 
ve meslektaşlarının tavsiyelerine 
erkeklerden daha fazla, bloglara ve 
çevrimiçi forumlara daha az 
güvenmektedirler. 

Altına yönelik tutumlar cinsiyetler 
arasında da çok benzerdir ancak her 
ne kadar erkeklerin altını sadece bir 
meta olarak görme oranı daha yüksek 
olsa da 

altının saflığıyla ilgili güven sorunları vardır ve 
bunun hakkında medyada gerçekten bilgi 
alamadıklarını hissetmektedirler. 

Erkek yatırımcılar için olduğundan daha 
düşük seviyede olsa da, satın alınabilecek 
altının saflığıyla ilgili endişe, kadınlar için de 
önemli bir konudur. Ek olarak, katılımcılar 
arasındaki kadınların yaklaşık yarısı, daha 
fazla altın sahibi olmak isterken, satın 
almanın kolay olmadığını düşünüyor. Bu 
algıların ele alınması, onları yatırımcı olarak 
çekmek ve elde tutmak için kritik öneme sahip 
olacaktır. 

Altına karşı tutumlar 

Kadın Erkek 

Medyada altın hakkında hiç bir şey duymadım (TV, çevrimiçi, dergiler) 

Altın, tıpkı petrol veya çelik gibi bir emtiadır  

Satın alınabilecek altının saflığına güvenemiyorum 

Perakende altına yönelik görüşler– Vietnam Yatırımları 27 



 

Yatırım talebi zamanlamaları anlarının 
tanımlanması 

Yatırımcı segmentleri, hedefimizin kimler 
olacağını ve onlara en iyi nasıl 
ulaşacağımızı belirlememize yardımcı 
olur ancak insanların her yatırım fırsatı 
için aynı tutarlılıkta olması 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. 

Vietnam’daki Talep Anları 

Gelecekteki Refah  
Yatırımcıların risklerini 
azaltmaya çalıştığı bir 
andır. Devlet garantili ve 
uzmanlar tarafından 
onaylanan uzun vadeli 
getiriler aramaktadırlar. 
 
 
 
 
 

 
 

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

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



 

Entelektüel 
Dürtü 
Düzenli Gelir 

Esnek Likidite 

Gelecekteki 
Refah 

Talep anı karşılaştırması 

Kadın Erkek 

Şimdiye kadar olan en büyük talep anı 
Entelektüel Dürtüdür ve en yaygın 
olarak Risk Alan Yatırımcılar ve 
Yönlendirilmiş Risk Alıcılar tarafından 
deneyimlenmektedir. Kripto paralar, 
gayrimenkul ve menkul kıymetler, şu 
anda bu talep anına hakimdir. 

Altın ürünlerini pazarlarken, altının 
yüksek kilit profiline heyecan ve katılım 
için daha fazla fırsat sunan yatırımları 
arayanlara getirilen potansiyele 
odaklanmak için önemli bir fırsat olabilir. 
Finans teknolojisi Vietnam'da hızla 
gelişmeye devam ederken, bu alandaki 
yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayacak 
yeni dijital altın ürünleri yaratma ve 
pozisyon alma fırsatı da vardır. 

Gelecekteki Refah, en yaygın ikinci 
talep anıdır ve özellikle İhtiyatlı 
Birikimciler  

ve ardından Yönlendirilmiş Risk Alıcılar 
için uygundur. Hayat sigortası, 
gayrimenkul ve tasarruf hesapları şu anda 
bu talep anı kapsamında bulunmaktadır. 
Güçlü menkul kıymetler geçmişi ile altın, 
doğru ürünler ve konumlandırma ile bu 
alandan önemli bir pay alabilir9 Ancak 
buradaki zorluk, yatırımcıları altının 
rekabet gücüne ikna etmek olacaktır, 
çünkü şu anda altın, çekiciliğinin direk 
nakit para kazanma yetkinliğiyle ilişkili 
olduğu Esnek Likidite anına hakimdir. 

Benzer risk yaklaşımlarına paralel olarak, 
Entelektüel Dürtü, hem erkekler hem de 
kadınlar arasında en yüksek olan talep 
anıdır. Ancak, Entelektüel Dürtünün 
erkekler tarafından kadınlardan çok daha 
fazla yaşandığını, kadınların ise Düzenli 
Gelir talep anını yaşama olasılığının 
erkeklerden daha yüksek olduğunu 
belirtmekte fayda vardır. 

 Satın alması kolay, satması 

kolay ve her yerde satılabilir.  

KADIN, 46, FAAL STRATEJİST  

9 Dünya Altın Konseyi: www.gold.org/goldhub/research/relevance-of-gold-as-a-strategic-asset-2020 

Perakende altına yönelik görüşler– Vietnam Yatırımları 31 

http://www.gold.org/goldhub/research/relevance-of-gold-as-a-strategic-asset-2020


 

ODAK 
Genç yatırımcılar 

korumak için farklı bir portföy 
oluşturmakla henüz ilgilenmiyorlar. 
Yatırım kararlarında kendilerine rehberlik 
etmesi için başkalarına güvenme 
eğilimindedirler ve bunların, finansal 
danışmanlardan çok akranları veya 
aileleri olma olasılığı daha yüksek. 
Yatırım bilgileri açısından sosyal 
medyanın yanı sıra finansal web 
sitelerinin veya uygulamaların da en 
verimli kullanıcılarıdırlar. 

18-24 yaş grubundakiler, gelirlerinin tüm 
ileri yaş gruplarınınkine benzer bir oranı 
ile yatırım yapıyorlar(gelirlerinin üçte 
birinden 

fazlasını yatırma eğiliminde olan 25-34 
yaş grubu dışında). Ancak en küçük 
portföylerden birine sahiplerdir - 
ortalama iki üründen biraz fazlasını 
tutarlar, bu da daha düşük ortalama 
kişisel gelirlerinin olmasının, yatırım 
deneyimlerinin olmamasının veya 
genel olarak ürünlerin 
kullanılabilirliğinin olmamasının bir 
sonucu olabilir. 

Vietnam’ın en genç yatırımcıları altına 
büyük ilgi ve daha fazla satın alma 
potansiyeli göstermektedir ancak bu 
gelecek talebi için riskler de vardır. 
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. Yaşları gereği 
varlıklarını 

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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“Anı yaşama” zihniyetini yansıtan Risk 
Alan Yatırımcılar segmenti, bu yaş 
grubu içinde açık ara en büyük 
segmenttir (%36). Aslında bu, diğer yaş 
gruplarından daha yüksek bir orandır. 
Daha deneysel yatırım tutumlarına 
uygun olarak, bu genç yatırımcılar için 
en ilgili talep anı, modern, yenilikçi 
yatırım yöntemlerine yönelik olarak 
tercihlerine uyan yüksek riskli ve yüksek 
getiri olan Entelektüel Dürtüdür. 

18-24 yaş arası gençler, geleceğin altın 
yatırımcıları olarak bir potansiyele 
sahiplerdir. Son zamanlarda diğer yaş 
gruplarına kıyasla altın satın alma 
olasılıkları daha düşük olsa da, bu genç 
yatırımcıların yarısından fazlası (%56) 
anketten önceki 12 ay içinde altına 
yatırım yapmıştı ve neredeyse yarısı 
gelecekte kesinlikle altına yatırım 
yapacaklarını söyledi.  

Ancak, altının gençlerin temel değer 
gurubuna alınabilmesi için daha 
fazlasının yapılması gerekiyor - altın, 
medyada hakkında hiçbir zaman bilgi 
verilmemesi sebebi ile diğer yaş 
gruplarına göre bir yatırım seçeneği 
olarak daha az akıllarında yer ediyor. 
Ayrıca, yarıdan fazlası, daha fazla 
altın sahibi olmak istese de, elde 
etmenin zor olduğunu ve ayrıca satın 
alınabilecek altının saflığıyla ilgili 
güven sorunları olduğunu da 
düşünüyor. 

Yaşa göre altına yatırım Talep anları 
18 ila 24 yaş arasında 

Entelektüel Dürtü 

Gelecekteki Refah 

Düzenli Gelir 

18-24 
yaş 

25-34 
yaş 

35-44 
yaş 

45-54 
yaş 

55-65 
yaş 

Esnek Likidite 

 Son 12 ayda altına 
yatırım yapanlar 

 Gelecekte kesinlikle 
altına yatırım yapacak 
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Engeller 

Altın, Vietnam'da yaygın olarak 
bulunurken tüketiciler, ürün 
seçiminden yoksundur. Araştırmamız, 
daha önce altın almayan ancak şimdi 
almayı düşünen bir grup yatırımcıyı 
belirleyerek, geçmişteki satın 
almalarını engelleyen faktörleri 
araştırmamızı sağladı. Burada, 
potansiyel altın yatırımcılarının 
karşılaştığı engellerle ilgili ortaya çıkan 
görüşlerimizi tartışıyoruz. 
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Altın ürününün özellikleri Vietnam’daki altın piyasası. 

Daha resmi ve denetime tabi bir piyasa 
altyapısının (altın borsası gibi) 
geliştirilmesi durumunda tüketicinin 
korunması ve güvenini artacaktır. Ürün 
seçimi sınırlıdır ve satın alma yolu 
kısıtlıdır. Çoğu yatırımcı bir seçimle 
karşı karşıyadır: Kuyumcular 
aracılığıyla al/sat yapabilirler ya da 
altına hiç yatırım yapmayabilirler. 

Ancak daha serbest bir pazar için talep 
olduğu şüphesizdir. Anketimiz, daha 
geniş ürün seçenekleri için (güvenli bir 
şekilde saklanmış kasadaki altın, 
bankalar aracılığıyla satın alma imkânı, 
dijital ürün teklifleri gibi) büyük bir 
arzunun ve bu durumun yaratacağı ve 
fırsatların idrak edildiğini vurgulamıştır. 
Altına yatırım yapmaya yönelik olan bu 
yaklaşım, ülke içinde piyasaya giriş 
fırsatlarını da getirecektir.  

Saklama kolaylığı 

Altından mücevher 

Altın Taeller/Chi yüzükler 

Altın külçeler 

Güvenli saklama 

Dijital altın 

Altına dayalı ETF’ler 

36 Perakende altına yönelik görüşler– Vietnam Yatırımları 



 

 

Saklama, sınırlı seçeneklere 
sahip olan bir sorundur. 

Pek çok ülkede araştırmamız 
tanıdık bir algının olduğunu ortaya 
koymaktadır - yatırımcılar altınlarını 
güvenli ve kolay bir şekilde 
saklamak istiyorlar. Vietnam'daki 
“Niyet sahiplerinin” %55'i, altından 
mücevher yatırımı söz konusu 
olduğunda, saklama kolaylığının 
esas olduğunu düşünürken, %54'ü 
Taeller/Chi yüzükler satın alarak 
saklamayı daha kolay bulmaktadır 
ve %48'i ise külçelerin daha kolay 
saklandığını söylemişlerdir. Altına 
ilk kez yatırım yapmayı düşünen ve 
daha önce hiç satın almamış olan 
Niyet sahiplerinin neredeyse yarısı 
(% 46) şu anda altını güvenli bir 
şekilde saklayamayacaklarını 
düşündüklerini söyledi. 

Altını evde saklamak yerine kasada 
saklayabilme olasılığı caziptir: Hiç 
altın almayan Niyet sahiplerinin 
%47'si bu seçeneği beğendi ve 
daha önce satın alanların %37'si de 
gelecekteki işlemlerine  

katma değer sağlayacağını 
düşündü. Faal Stratejistler 
segmentini, büyüme alanı olan 
yüksek değerli bir segment olarak 
belirledik; hali hazırda altın almış 
olan güçlü alıcılar, satın alma ve 
saklama kolaylığı konularında 
kaygı duymaktadırlar.  

Genç Vietnamlılar, üçüncü 
partilerde saklanan altını satın alma 
fikrine özellikle açıklardır. 18-34 yaş 
aralığındakilerin %74'ü, kasadaki 
altına ilgi duyabileceklerini, %76'sı 
ise altını bankada yatırım hesabı 
açarak saklamak istediklerini 
söyledi. Ayrıca, %48'i dijital bir 
platform aracılığıyla altın satın 
almakla ilgilendiğini belirtti. 18-34 
yaş grubunu, dijital tekliflerin en 
büyük heveslileri olmalarının yanı 
sıra en büyük pazar girişi fırsatı 
potansiyeli olarak da 
değerlendirmekteyiz. 
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Bilgi, finansman gücü ve güvene 
ilişkin kilit engeller. 

Son derece yaygın kullanımı 
olmasına rağmen, altının 
niteliklerinin bilinmemesi bir sorun 
teşkil etmeye devam ediyor. 
İnsanlar günlük yaşamda nasıl altın 
alıp satacaklarını biliyorlar - bunu 
alışkanlık olarak yapıyorlar ve satın 
alma işlemleri için altını 
kullanıyorlar - ancak bazıları, 
ülkenin kapalı pazarının daha da 
şiddetlendirdiği bir durum olarak, 
altının yarattığı fırsatlardan çok 
fazla bilgi sahibi değildir. Daha önce 
hiç altın almayan Niyet sahiplerinin 
%24'ünün nasıl altın alacağını 
bilmediğini ve %23'ünün ise fiyatı 
neyin tetiklediğini anlamadığını 
keşfettik. 

Algılanan alım gücü de bazılarını 
caydırabilmektedir: Daha önce hiç 
altın almayan potansiyel 
yatırımcıların %44'ü, altının maddi 
olarak karşılayamayacakları bir 
yerde olduğunu düşünüyor. Bu 
durum, edinimle ilgili olarak 
algılanan maliyetlerle, daha fazla 
etkilenebilir: Verilerimiz, %27’sinin 
altın alış ve satış masraflarının çok 
yüksek olduğunu düşündüğünü 
gösterdi. 

Bazıları için ise altın, sadece çok 
risklidir: Daha önce hiç altın satın 
almamış olan Niyet sahiplerinin 
%22'si bunu kabul ederken,% 30'u 
ise sahte altın almaktan endişe 
duyuyor. Bu durum belki de %20'nin 
altına yatırım yapan hiç kimseyi 
tanımaması ve bu nedenle birebir 
tavsiyelerden veya deneyimlerden 
yararlanamaması gerçeğiyle 
birleşiyor. Ve bu tip endişeler 
kapsamında saklama yoluyla altın 
yatırımı, bazen söz konusu bile 
olamamaktadır. 

Diğerleri ise çevresel, sosyal ve 
yönetişim (ESG) konularına 
duyarlıdır. Anketimiz, daha önce hiç 
altın satın almayan yatırımcıların 
%18'inin “altın çevreye zarar verir” 
ifadesine katıldıklarını ve mevcut 
yatırımcıların büyük çoğunluğunun 
ise (%86) etik yatırımlar yapmaya 
istekli olduklarını bulmuştur. Altın, 
madencilik şirketleri tarafından hali 
hazırda  

Devam eden çalışmaların 
duyurulmasıyla ve tedarik zincirine 
ilişkin endişelerin giderilmesi için 
daha fazla etki sağlayabilirdi. 
örneğin, WGC Üyelerinin Sorumlu 
Altın Madenciliği Prensiplerine 
taahhüdü, 2019'da Dünya Altın 
Konseyi tarafından başlatılan ve 
sorumlu altın madenciliğini neyin 
oluşturduğuna dair tüketiciler, 
yatırımcılar ve düzgün bir şekilde 
işleyen altın tedarik zinciri için net 
beklentiler ortaya koymaktadır. 

Konuyla ilişkili ve kapsamlı  
iletişim, tüm bu endişelerin 
giderilmesine yardımcı olacaktır. 
Altının bu kadar yoğun kullanıldığı 
bir ülkede, daha fazla güvence 
sağlanması muhtemelen iyi 
karşılanacaktır. Anketimiz yatırım 
seçim kanalları ve bilgi açlığı 
olduğunu göstermektedir - ve 
Vietnam altın piyasasındaki 
kısıtlamaların hafifletilmesi 
durumunda bu açlığın giderilmesi 
de son derece önemli olacaktır.

Kilit satın alma engelleri 
Daha önce hiç altın satın almamış olan “Niyet sahipleri” 

 

   
Eğitim/Satın 
alma gücü 

Güven ESG 
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Aşağıda belirtilenleri yapabilirler: 

Bir bankaya altın yatırma ve faiz 
kazanma 

Bir bankada altın yatırım hesabı açma 

Daha geniş düzeyde bir banka 
grubundan altın satın alma 

Altını evde saklamak yerine 
kasada saklama 

SBV tarafından yetkilendirilmiş bir 
altın takası veya ticaret platformuna 
sahip olma 

Vietnam'da listelenen fiziksel bir 
altın ETF'ye yatırım yapma 

Dijital bir platform yoluyla altın 
satın alma 

Denizaşırı ülkelerden altın satın alın 

Dijital ortamda altın. 

Dijital altın, hali hazırda çeşitlilik arz eden 
bir portföye sahip olan yatırımcılar için 
oldukça cazip görünmektedir ve bu da, bu 
grubun yeni ürün tekliflerine açık olma 
ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya 
koymaktadır. En az üç altın ürününe sahip 
olan yatırımcıların %78'i, altını dijital bir 
platform üzerinden satın almak 
istediklerini ve %72'si ise kullanılabilir 
hale gelmesi durumunda Vietnam'da 
listelenen ETF fonlarına yatırım yapmakla 
ilgilendiklerini belirtti. Çevrimiçi yatırım 
platformları, Yatırımcılar tarafından kripto 
paralarda ve menkul kıymetlerde 
hâlihazırda iyi bir şekilde kullanılmaktadır; 
dijital altının buraya taşınması için efektif 
bir konumdur. 

Çevrimiçi kanallar, özellikle 18-34 yaş 
grubundakiler ve finansal blogların ve 
yatırım platformlarının karar vermede kilit 
rol oynadığı 

Faal Stratejistler segmenti için bilgi ve 
rehberlik sağlar. Altın, bu tür platformlarda 
görünür olmalıdır ve iletişim ise bu 
segmentin dikkatini çekecek şekilde 
tasarlanmalıdır. Roboadvisor kullanımı, 
yatırımcı nüfusunun yalnızca %12'sinde 
düşük seviyede kullanılmaktadır ancak bu 
durum, özellikle şu anda konuya ilgi 
duymaya başlayan 25-34 yaş grubu 
tarafından benimsenmesi durumunda bir 
artış gerçekleşmesi olası olacağından, 
izlenmesi gereken bir alandır. 

Ayrıca, kendi para birimlerinde bankada 
tasarruf mevduatı tutanların yeni ürünler 
ve iletişim mekanizmalarıyla daha ilgili 
göründüğünü de keşfettik. Vietnamlıların 
sadece %38'inin tasarruf hesabı 
olmasına rağmen, bunların yarısından 
fazlası 

 (%56) dijital bir platform üzerinden altın 
almak istediklerini ve %85'i ise 
bankaların faiz getiren altın tasarruf 
hesapları sunduğunu görmek 
istediklerini belirtti. Pek çok 
yatırımcının, dijital olarak sorunsuz altın 
alım satım fırsatları ve başka avantajlar 
sunması durumunda bu durumu 
memnuniyetle karşılayacağı aşikârdır. 

Altının olağan olarak kullanıldığı 
gerçeğine rağmen, dijital fırsatların ve 
ürün seçiminin şu anki eksikliği 
Vietnamlılar için altına yatırım yapmayı 
caydırıcı hale getirmektedir. Ancak çok 
yakında, seçimin daha fazla ve ticaret 
fırsatlarının yüksek olacağı daha açık 
bir yatırım ortamı olacağı söylentileri 
vardır. Vietnam'daki yatırımcılar 
değişime aç olsa da, altın da bu açlığa 
yanıt vermeye hazır olmalıdır. 

Tasarruf sahipleri, altın yatırımına daha fazla katılım gösteriyor 
Yeni altın ürünlerine ve altının özelliklerine yönelik tutumlar - az ya da çok olumlu (%) 

Tasarruf 
hesabı 
sahipleri 

Tasarruf 
hesabı 
sahipleri 
haricindekiler 
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ODAK 
COVID-19 

Dünyanın büyük bir kısmı salgının 
etkileriyle boğuşurken, Vietnam 
nispeten bozulmamış halde kaldı. 
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, ülkede 
sadece 1.851 vaka ve 35 ölüm 
görülmüştür (rakamlar, 2 Şubat 
2021'de geçerli olan rakamlardır).10 96 
milyon nüfusu olan bir ülkede bu durum 
son derece dikkat çekici bir başarıdır. 
Enfeksiyon oranları kontrol altında 
kalırsa, Vietnam, 2021'in başlarında 
önemli bir büyüme yaşamaya 
hazırlanmaktadır. 

Yılın ilk aylarında, dünyanın çoğunun 
izlediği ve beklediği halde Vietnam, 
virüsün yayılmasını önlemek için bazı 
kısıtlamalar uyguladı. Başlangıçta fazla 
tepki vermekle suçlandı, derhal 
seyahat yasakları getirildi, Çin ile 800 
mil uzunluğundaki sınırını kapattı, 
okulları kapattı ve yaygın ve yoğun 
emek gerektiren bir temas izleme 
işlemi gerçekleştirdi. Karantina 
merkezleri, ülkeye giren veya enfekte 
bir kişiyle temas halinde olan herkes 
için zorunlu kılındı ve enfeksiyonlu 
alanlar, virüsün uzak tutulması için 
kararlı bir girişimle sterilize edildi. 
Önlemler sert olabilirdi ama işe 
yaradılar! 

Yine de Vietnam, COVID-19'un artçı 
etkilerinden kaçamadı. Halk sağlığı ve 
ekonomi arasındaki mücadele, özellikle 
düşük gelirli olanlar arasında kayıplara 
neden oldu. Ve turizmin önemli olduğu 
ülkede, küresel seyahatin olmamasının 
bedelinin ödenmesi kaçınılmazdı. Ancak 
bu konuda da ülke eskiye dönmeye hazır 
görünüyor. Turizm açısından, 2019'da 
gelen ziyaretçilerin %56'sını oluşturan ve 
hali hazırda virüsü kontrol altında tutmayı 
başaran Çin ve Güney Kore'den gelen 
turistlere güvenmekte.  

Serbest piyasa koşulları ve elverişli iç 
yapısı ile Vietnam, ortaya çıkan 
fırsatlardan faydalanmak için iyi bir 
konumdaydı; üretimini, ihracata yönelik 
tıbbi malzemelere kaydırdı ve tedarik 
zincirlerini çeşitlendirmek isteyen imalatçı 
firmalar için çözümler sağladı. Bu 
ekonomik güven, yatırımcıların 
tutumlarına da yansımaktadır; 
yatırımcıların %47'si bireysel 
finansmanlarının önümüzdeki 12 ay içinde 
iyileşeceğine inanıyor ve %44’ü ise 
Vietnam'ın genel ekonomisinin fayda 
sağlayacağına inanıyor. Ülke, hükümetinin 
salgına verdiği tepkiye duyduğu güven 
nedeniyle Küresel Kriz Algılama 
Endeksinde ikinci sırada yer almıştır.12 

Vietnamlılar, finansal 
gelecekleri konusunda 
iyimser 

%47 

oranında bireysel 
finansmanlarının gelecek yıl 
içinde iyileşeceğine 
inanılıyor. 

10 www.who.int/vietnam/internal-publications-detail/covid-19-in-viet-nam-situation-report-21 
11 www.statista.com/ 
12 Vietnam Times. org.vn/vietnam-ranked-2nd-in-public-opinion-survey-on-govt-response-to-covid-19-20234.html 
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Tüm bunlara rağmen altın, güçlü 
durumda kaldı.13 
 
Piyasadaki dalgalanmalar - özellikle 
ABD ve Avrupa'da - borsada bir 
belirsizlik yarattığından Vietnam'da 
emlak piyasası durakladı ve yatırımcılar 
da altına yöneldi. Altın, kendi kendine 
geleneksel güvenli bölge haline 
gelmişti. Vietnamlı yatırımcılar, uzun 
vadeli istikrar ve değer açısından altın 
almaya başladı. Ancak diğerleri 
fiyatların yükseldiğini gördü ve satma 
fırsatı buldu. Çevrimiçi ticaret 
olmadığında altın, bankalar ve 
kuyumcular aracılığıyla alınıp 
satılmaktadır - kısıtlamalarda, bu her 
zaman kolay bir plan değildir ve dijital 
altın ticaret platformları için potansiyel 
bir açlığın göstergesi olmuştur. 

Hiç altın almayan yatırımcılar bile bize, 
dalgalanan para birimleri, enflasyon 
riskleri ve düşen veya aşırı değerlenen - 
hisse senetleri karşısında tercih 
edecekleri yatırım aracının altın 
olacağını söylediler. Altına gelecekte 
tekrar yatırım yapmaya açık olanların 
%38'i, önümüzdeki 12 ay içinde daha 
fazla altın satın alabileceklerini söyledi. 

Geleceğe bakıldığında Vietnam, 
COVID-19’un etkilerinden kurtulmayı 
vaat ediyor. Ülkenin batılı markaların 
ihtiyaçlarını karşılayabileceğinin kanıtı, 
teknoloji sektöründen, özellikle de 
“evden çalışmanın” patlamasıyla, çok 
talep edilen dizüstü bilgisayarların 
üretiminden geldi. ABD ile Çin 
arasındaki ticaret savaşları, Vietnam’ı, 
küresel tedarik zincirinde daha da 
aranan bir oyuncu olarak 
konumlandırdı. Ülkenin  
2019 GSYH büyümesi %7’ydi. 
Pandeminin etkileri, 2020'de bu 
büyüme oranını %1,8'e düşürmüştür 
ancak 202114 itibariyle %6,3'e  
çıkması beklenmektedir - özellikle 
negatif büyüme gösteren birçok ülke ile 
kıyaslandığında bu oran, dikkate değer 
bir performanstır. 

Pandemiden kaynaklanan ekonomik 
baskı, kuşkusuz bireysel refahı da 
etkileyecektir. Yine de güçlü görünüm 
devam etmektedir. Başka hiçbir şey, 
bireysel finansmanları hakkında olumlu 
olan ve COVID sonrası daha az değil, 
daha fazla yatırım riski almayı 
düşündüklerini söyleyen 25-34 yaş 
grubundan daha belirgin değildir. 

Dünya, hatırlanan en kötü krizlerden 
birinden çıkarken, altının nitelikleri 
halen sağlamdır ve daha serbest bir 
altın piyasasında iyimser olmak için her 
türlü neden olacaktır. 

13 www.gold.org/goldhub/research/investment-update-gold-hits-record-high-sprint-or-marathon 
14 www.adb.org/countries/viet-nam/economy 
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Sonuç 

Altın, Vietnam'daki günlük yaşamın 
bir parçasıdır: Yatırımcıların %71’i 
altın sahibidir. Uzun vadede güven 
vermekte ve hem politik hem de 
ekonomik belirsizlik dönemlerinde 
enflasyon ve döviz 
dalgalanmalarına karşı bir 
koruyucu olarak görülmektedir.  
Katılımcıların%73'ü, altının uzun 
vadede değerini kaybetmeyeceğini 
düşünmekteler. Vietnamlıların 
altına olan inançları tam, ancak 
ürün seçimi hala sınırlıdır. 

Geleceğe bakılacak olursa, altına 
yatırım yapmak amacı ile yeni 
kanallar açılması için bir istek 
olduğu görülmektedir. Bu da, 
bankaların altın yatırım hesapları 
açmaları veya finans teknolojisi 
şirketlerine çevrimiçi altın 
platformları geliştirmesi için 
fırsatlar sunmaktadır. Katılımcıların 
%76'sı bir bankada altın hesabı 
açmayı düşünürken, %48'i altını 
çevrimiçi bir kanaldan satın almayı 
düşünmektedir. Daha geniş bir 
ürün seçenek yelpazesi de, 
yetersiz hizmet alanların altın 
piyasasına olan erişimin 
iyileştirilmesine ve finansal sistem 
geliştikçe, altının çekiciliğini 
korumasına yardımcı olacaktır. 

Vietnam, COVID’e karşı kendini 
korudu ve sağlam bir GSYH oranı 
ile büyümeye devam etmesi 
öngörülüyor. Ancak, küresel 
ekonomik tablo belirsizliğini 
korumaktadır  

ve pandeminin uzun vadeli etkileri 
de belirsizlik arz etmekte. Bu 
endişeler, insanlar varlıklarını 
geleceğin ekonomik ve politik 
belirsizliklerine karşı korumaya 
çalışırken, Vietnam'da, altının 
bireysel finansmanda büyük bir rol 
oynamaya devam edeceği 
anlamına geliyor. Geçmişte altın 
satın alan tüketicilerin %37'si, 
koronavirüs yayılımının doğrudan 
sonucuyla bağlantılı şekilde 
önümüzdeki 12 ayda altın 
varlıklarını artırabileceklerini 
söyledi. 

Özetle: 

1. Altın, Vietnam'da önemli bir rol 
oynuyor ve yatırımcılara uzun 
vadede bir güvence hissi veriyor. 

2. Görünüm olumludur ve 
geçmişte altın satın alan 
tüketicilerin %38'inin 
önümüzdeki on iki ay içinde altın 
varlıklarını artırması da olası 
görünmektedir. 

3. Pek çok kişinin altın sahibi 
olmasına rağmen, dijital altın 
hesaplarına, altın alımını bir 
banka aracılığıyla yapmayı ve 
altının saklanmasının üçüncü 
taraflarda ya da altının kasaya 
konulması ile yapılması gibi yeni 
ürünlere karşı güçlü bir isteği 
vardır. 

Perakende altına yönelik görüşler– Vietnam 
Yatırımları 43 



Metodoloji 

Altın piyasası hakkındaki 
bilgilerimizi derinleştirmek 
amacıyla, Vietnam’ın perakende 
yatırım piyasasına yönelik 
derinlemesine ölçekli bir pazar 
araştırması programını yürütmesi 
için küresel araştırma kuruluşu olan 
Hall&Partners'ı görevlendirdik. Bu 
çalışma, 2019'da yürüttüğümüz 
büyük ölçekli küresel bir araştırma 
programına dayanmaktadır. 

Çalışmada, hem nitel hem de nicel 
araştırmalar yoluyla Vietnam'ın dört 
bir yanından 2.000'den fazla aktif 
perakende yatırımcının görüşleri 
alındı.Yatırımcılarla yapılan altı 
görüşme ve Vietnam'da erkekler ve 
kadınlarla (18 ila 65 yaş arası) 
yapılan nicel bir anket aracılığıyla 
perakende yatırım hakkında fikir 
edindik. Anket hem çevrimiçi 
(~1500) hem de yüz yüze (~500) 
olarak yürütüldü. 

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. Ankete katılanlar, 
anketten önceki 12 ay içinde en az 
bir yatırım yapmış olan kişiler 
olarak tanımlanan “aktif 
yatırımcılar” olup, bir tasarruf 
hesabına yalnızca para koyanlar 
hariç tutulmuştur. 

Alan çalışması anketleri, 2020 
yılının 3. çeyreğinde 
gerçekleştirildi. 
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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 

 

 
 

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ 
Geri dönüşümlü 
malzemeden üretilmiş 
kâğıt 

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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