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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 

Dr Tatiana Fic 
Direktör, Merkez Bankaları 
ve Kamu Politikaları Dünya 
Altın Konseyi 

Altın, milattan önceden beri 
Rusya’da mevcut olup her zaman 
yüksek değere sahip olmuştur. 

Rusya'da altın madenciliği 
endüstrisinin gelişimi, Ural 
dağlarında bir çiftçi olan Yerofei 
Markov tarafından altının 
keşfedilmesiyle 1745 yılında 
başladı. Takip eden 100 yıl zarfında 
küresel altın üretiminin yarısından 
fazlası, Sibirya’dan çıkarılmaya 
başlamıştı. Ve Rusya, bugün de 
altın madenciliğinde önde gelen bir 
ülke olmaya devam ediyor. 

Altın, uzun zamandır Rusya devlet 
rezervlerinin önemli bir parçasıdır. 
Gökhran Rusya (Rusya 
Federasyonu Kıymetli Madenler ve 
Kıymetli Taşların Devlet Saklama 
İdaresinin oluşumu   - şu anda 
Rusya Federasyonu Maliye 
Bakanlığı'na bağlı bir bölümdür), 
kökenlerini, İmparator Büyük 
Petrus'un, ülkenin zenginliğinin 
önemli bir bölümünü oluşturan altın 
paralar, mücevherat ve  

altın külçelerle ülkenin ilk Devlet 
Hazinesini kurduğu tarih olan 
1719’a kadar izleyebilir. Yakın 
geçmişte, Rusya merkez 
bankasının son 15 yılda neredeyse 
2.000 tonluk önemli seviyede 
birikmiş altın rezervi oluşturduğunu 
gördük. 

Rusya, büyük bir üretici ve etkin bir 
altın alıcısı olarak küresel altın 
pazarında önemli bir rol 
oynamaktadır. 

Ancak altın yatırım piyasasının 
gelişmesi yavaşlamıştır. Altın 
külçelerine ve altın paralara olan 
talep, küresel ölçekte zar zor yer 
varlık göstermektedir. Ve 
araştırmamız, altın yatırımı için 
yeterli istek olsa da, şu anda 
Rusların sadece %16'sının altın 
sahibi olduğunu göstermektedir. 

Külçe altınlara uygulanan %20’lik 
KDV oranı - ki bu dünyadaki en 
yüksek orandır - yatırım piyasasının 
büyümesini engellemiştir. Ancak bu 
durumun düzeleceğine dair 
göstergeler mevcuttur. KDV’nin 
beklenen kaldırıma kararı ile piyasa 
yeniden canlanacak ve yatırımdaki 
kısıtlama engellenecektir diye 
düşünüyoruz. 

Rus perakende yatırımcıları, altına 
sıcak bakmaktadır. Araştırmamız, 
Rusların yarısından fazlasının 
geçmişte altına hiç yatırım 
yapmamış olmasına rağmen, 
gelecekte bu alanda yatırım 
yapmayı düşündüğünü ortaya 
çıkarmıştır. Altın, güçlü güvenirlik, 
dayanıklılık ve değer algılarına 
sahiptir. Rusların üçte ikisi, altını, 
enflasyona ve kur dalgalanmalarına 
karşı bir koruma olarak görmekte ve 
yarıdan fazlası ise altına diğer 
ülkelerin yasal paralarından daha 
fazla güvenmektedir. 

Yatırımcılar, altına karşı açık 
olmalarına ve varlıklarını koruma 
yetisine güvendikleri halde, bir 
yatırım varlığı olarak altının 
karşılaştığı iki zorluk öne 
çıkmaktadır: eğitim ve güven 
eksikliği. 

Tüketicilerin yaklaşık üçte ikisi, altın 
hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmadıklarını düşünmektedirler. 
Nasıl yatırım yapacakları 
konusunda gerekli bilgiye sahip 
değillerdir ve uygun maliyetli yatırım 
seçeneklerini bilmemektedirler. Bu 
arada, yatırımcılarda, sahte altın 
ürünlerinin satışı riski altında 
olduklarına dair bir algı da vardır. 
Bununla bağlantılı olarak, altının 
saflığının garanti edilemeyeceğine 
dair bir endişe de bulunmaktadır. 

Bu engellerin anlaşılıp ele alınması, 
perakende yatırımcılar arasında 
altına ilişkin güvenin sağlanması ve 
potansiyel talebin ortaya çıkarılması 
için önemli olacaktır. 

Rusya, uzun vadeli tasarruflar ve 
emeklilik karşılıklarının 
desteklenmesi odaklı finansal 
okuryazarlığın ve genişleyen özel 
yatırım sektörünün geliştirilmesi 
çabasındadır. Adil fiyatlandırmaya 
sahip olarak erişilebilir, güvenilir 
ürünlere ve arz edenlere sahip olan 
gelişen altın yatırımcı piyasası, bu 
politikanın hedeflerinin 
desteklenmesinde bir rol 
oynayabilir. Bu araştırmadan elde 
edilen bulguların Rus altın 
endüstrisini canlandıracağını ve 
Rusya’nın altın yatırım piyasasının 
gelişmesine yardımcı olmak için 
hâlihazırda geçerli olan hükümet ve 
endüstri inisiyatiflerinin hızını 
güçlendireceğini umuyoruz. 
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Yönetici özeti 

Rusya’daki altın yatırım piyasası, 
geniş büyüme payına sahiptir. 
Yatırıcımlar, altına karşı kendilerini 
güçlü bir şekilde pozitif 
hissetmektedirler. Altının 
niteliklerinden haberdar olup, 
bunlardan pay sahibi olmak 
istemekteler. Dolayısıyla, altın, bu 
alıcı kitlesiyle ilişki kurabilmelidir. 

Rusya yatırım ortamı 
oldukça büyüleyicidir. 
Bir yandan, tasarruf hesaplarının 
popülerliği çok yüksek 
seyretmektedir: güvenli ve varlığın 
korunmasını sağlayan bir hesap 
olarak kabul edilirler, dolayısıyla 
bunlar, açık ara en popüler yatırım 
aracıdır. Ancak bununla birlikte, 
kripto paraların yükselişini de 
izliyoruz - bu tür yatırımlar, bazıları 
tarafından yüksek riskli bir yatırım 
olarak kabul ediliyor. Caydırıcı KDV 
oranı kuşkusuz altın yatırımı 
dalgasını durdurdu ama KDV'nin 
kaldırılmasıyla piyasanın yeniden 
canlanacağı tahmin ediliyor. Ve 
altına doğru olan kayma, yerel ve 
küresel ekonomideki zorluklar 
neticesinde daha fazla 
geliştirilebilir. Tüketiciler, 
makroekonomik faktörler karşısında 
varlıklarının nasıl korunacağı 
konusunda endişeliler ve bu 
kapsamda altın, ihtiyaç duyulan 
güvenliği sağlama potansiyeline 
sahip bir yatırım aracı haline 
geliyor. 

Araştırmamız, Rusların 
altına karşı gerçek bir 
içtenliğe sahip 
olduklarını ortaya 
koydu. 
Biraz deneysel olduğu kabul ediliyor 
ve şu anda yatırımcıların beşte 
birinden daha azı altına yatırım 
yapıyor, ancak altının potansiyelini 
ve güvenliğine dair algı oldukça 
güçlü. Yatırımcıların %79'unun 
gelecekte altına yatırım yapmayı 
düşündüğünü ve halkın  %57'sinin 
ise altına, daha önce hiç yatırım 
yapmadıkları halde bunu dikkate 
alacaklarını  

çıkardık. Ancak yatırımcıların 
meraklarının aksiyona dönüşmesi 
için somut gerçekler gerekmektedir. 
Nasıl değerlendirildiğinden 
erişilebilirliğine, ürün yelpazesine ve 
satın alma sürecine kadar altın 
yatırımına ilişkin tüm faktörler 
hakkında detaylı bilgi sağlanması 
araştırmamıza yansıyan önemli 
ihtiyacı göstermektedir. 

Potansiyel yatırımcılar, 
medyada altın hakkında çok 
az şey duyup, görmekteler. 
Altınla en çok 25-34 yaş grubundaki 
yatırımcılar ilgileniyor ve bu genç 
yatırımcılar, altınla ilgili bilgileri aktif 
oldukları dijital alanlarda görmek 
istiyorlar. Portföylerin 
çeşitlendirmesini en çok genç 
yatırımcılar istemektedir. Çevrimiçi 
kanallar, bu kitleye ulaşıp kendilerini 
bilgilendirerek altınla duygusal bir 
bağ kurmalarını sağlamak için 
mükemmel bir araçtır. Şu anda, 
altının bu grupta yankı uyandıracak 
güçlerinden çoğu - tarihsel olarak 
varlığın korunmasındaki rolü gibi – 
medya duyumlarının yokluğunda, 
geçerli kitlelere iletilememektedir  

En büyük büyüme 
potansiyeline sahip 
segmentleri 
vurguluyoruz. 
Fırsat ölçeğini, farklı segmentlere 
en iyi nasıl ulaşılacağını ve 
mesajların dikkat çekecek şekilde 
nasıl uyarlanabileceğini 
değerlendirmek için altına yatırım 
açısından mevcut ve potansiyel 
kitleyi segmentlere ayırdık. 
Segmentasyon aynı zamanda 
engellerin nerelerde olduğunu ve 
ürünlerin teknolojik değişiminin, 
altının erişilemez ve çok pahalı 
olduğuna dair yaygın olarak kabul 
edilen yanlış algıya nasıl 
yönlendirebileceğini belirlemeye de 
yardımcı olmaktadır. 

Araştırmamız, altına yatırım 
yapma konusundaki bilgi 
eksikliğini ve altına karşı 
güvene dair endişeleri 
ortaya çıkardı. 
Rus yatırımcıların altına yatırım 
yapma sürecine - özellikle düşük 
giriş noktasına sahip olan ürünlere - 
daha aşina olmaları ve altının 
saklanmasına ilişkin daha fazla bilgi 
sahibi olmaları gerekiyor. Sahtecilik, 
belirlenmiş ayar hesabı standardına 
olan güveni zayıflatmakta ve sahte 
ürünleri satın alma olasılığı da, 
akıllarda soru işareti bırakan bir 
tehdit haline gelmektedir. Ancak, 
altına karşı güven oluşturulmasını 
sağlayabilir ve değişen dünyada 
altının kalıcı değerini gösterilebilirse 
ve bu ikna edici bir şekilde yapılırsa, 
altın Rus perakende yatırımcıları 
arasında pazar payını artırmak için 
iyi bir konuma sahip olacaktır. 

Rusya içinde, aşağıda 
belirtildiği üzere: 

2,023 

Ülke kapsamında şehirlerdeki 
yatırımcılarla çevrimiçi 
görüşmeler gerçekleştirildi; 
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Yatırım davranışlarının 
anlık görünümleri 

Rusya: Çok geniş ve çeşitli. 
Dünyanın anakara kütlesinin onda 
birini kaplayan bir ülke olan 
Rusya’nın 144,5 milyonluk nüfusu, 
coğrafi olarak farklı alanlarda 
yaşamaktadır. Ekonomi, doğal 
kaynaklara dayanmaktadır: Rusya 
dünyanın en büyük petrol üreticisidir 
ve zengin kömür, demir cevheri, 
altın ve alüminyum kaynaklarına 
sahiptir. 

Yatırım ortamı. 
2007 yılında Rus merkez bankası, 
bir bakıma ABD doları yatırımından 
uzaklaşıp bunun dışındaki 
yatırımlara yönelmek istediğinden 
ötürü resmi altın rezervlerini 
arttırmaya başladı. Ukrayna 
krizinden sonra uygulanan 
yaptırımlar, “dolarizasyonnun 
azaltılması” isteğini pekiştirdi ve 
2019 yılının sonunda merkez 
bankasının altın rezervleri 2,271 
tona çıktı. 2014'te uygulanan 
yaptırımlar, aynı yıl petrol 
fiyatlarındaki %50'lik düşüşünde 
etkisiyle, rublenin değer 
kaybetmesine  

ve GSYH'de daralmaya yol açtı. 
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 
ülkenin ekonomik durumu ve 
küresel etkiler hakkındaki endişeler 
devam etmektedir. 

Yatırımcılar ayrıca kripto para 
piyasasındaki kayıplardan da 
etkilendiler. Ancak kripto paralar 
halen popülerliğini korumaya devam 
etmektedir ve rublenin zayıflığı göz 
önüne alındığında kripto paralar, bir 
tasarruf aracı olarak görülmekte 
olup, döviz ile birlikte erişilebilir bir 
yatırım olarak dikkate 
alınmaktadırlar. Her ikisi de portföy 
seçimlerinde altının üzerinde yer 
alıyor. 

Tasarruf hesapları; yaş grupları, 
cinsiyet, segment ve coğrafi konum 
fark etmeksizin kolay erişilebilir 
olmalarından ötürü Rusya'da tercih 
edilen yatırım ürünleridir. Döviz 
yatırımı en çok tercih edilen ikinci 
yatırım seçeneğidir. Döviz yatırımı 
olanların %78'i, ABD doları ve 
%56'sı ise Euro’ya yatırım 
yapmaktadırlar.  
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Sahip olunan yatırım 
ürünlerinin ortalama sayısı 

Tasarruf yapılan veya 
yatırım yapılan gelirin oranı İlk 6 yatırım 

1. Tasarruf hesabı 

2. Döviz 

3. Gayrimenkul 

4. Hayat Sigortası 

5. Kripto paralar 

6. Altın 
%57 

İki veya daha 
azı 

Altına sıcak bakma. 
Ruslar, altına yatırım yapma fikrine 
sıcak bakıyor. Altına hayranlık 
besliyorlar ve güvenli olduğuna 
inanıyorlar: %75'i, altının hiç değer 
kaybetmeyeceğini ve %68'i de, kur 
dalgalanmalarına ve enflasyona 
karşı bir koruma sağladığını 
düşünüyor; aslında, %52’si, altına, 
dövizden daha fazla güveniyor. 
Yatırımcıların %66'sı, altının, uzun 
vadede kendilerini güvende 
hissettirdiğini söylüyor. Ayrıca altının, 
düşük risk seviyesine sahip 
olduğunu düşünüyorlar - ankete 
katılanların %28'i, bunu, teorik olarak 
altına yatırım yapmaya motive 
edecek temel neden olarak gösterdi. 

Davranışsal açıdan Rus yatırımcılar, 
altının tarihi ve kültürel değerinin 
olduğu Çin ve Hindistan gibi 
ülkelerdekilerden çok farklı özellikler 
sergilemektedirler. Rusya'da altın, 
daha çok deneysel ve daha az 
alışılmış bir algıya sahip olarak 
görülmektedir, ancak yatırımcılar 
altını göz ardı etmekten çok uzaklar: 

gerçekten de yatırımcıların %57'si, daha 
önce hiç altına yatırım yapmamış 
olmalarına rağmen bunu yapmayı 
düşüneceklerini söylüyor - bu da, 
dönüşüm fırsatının büyüklüğünün bir 
göstergesidir. Altına sıcak bakan 
yatırımcıları 'Niyet sahipleri' olarak 
adlandırıyoruz: bu kişiler ileride altına 
yatırım yapabilecek olanlar veya altına 
yatırım fikrine açık olduklarını 
söyleyenlerdir. 

Ancak altın, toplumsal bir tercih olarak 
değerlendirilmemektedir. Katılımcıların 
beşte birinden daha azı altın sahibi olup 
bunların arasında, KDV'den muaf 
statüleriyle altın paralar en popüler 
seçenektir. Rus portföylerinde çeşitlilik 
nispeten azdır; ortalama ürün sayısı 
2,7'dir (küresel ortalama olan 3,4 ile 
kıyaslandığında) ve portföylerin yalnızca 
%6'sı altı veya daha fazla ürüne sahiptir. 
Kripto paralar ve döviz gibi kısa vadeli 
yatırımlar - genellikle bir yıl içinde alınıp 
satılır - her ikisi de sahip olunan ilk 5 ürün 
içinde yer almaktadır. Yatırımcılar, uzun 
vadede altına daha sıcak bakmaktadırlar. 
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Rus yatırımcıların yarısından 
fazlası “Niyet sahipleridir 

Pazara giriş ve satın alma eğilimi 

%20 

Altın satın almayı düşünmüyor 

%57 

Altın satın almayı 
düşünüyor 
Geçmişte hiç yatırım yapmamış 

Rusya1
 %22 

Altın satın almayı düşünüyor 
Geçmişte yatırım yapmış 

%17  
Altın satın almayı 

düşünmüyor %38 

Altın satın almayı düşünüyor 
Geçmişte hiç yatırım yapmamış 

Küresel 

%45  
Altın almayı düşünüyor 
Geçmişte yatırım yapmış 

1 Yuvarlamadan ötürü toplamlar 100’e eşitlenmiyor  
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Ruslar, güven duymak ve 
basitlik istiyor. 
Katılımcılarımızın motivasyonunu daha iyi 
anlamak için, yatırım yapabilecekleri 
varsayımsal senaryoları 
değerlendirmelerini istedik: bunu 
yapabilecekleri durumlar, onları teşvik 
edecek tetikleyiciler, onları etkileyebilecek 
faktörler, satın alma sürecini kafalarında 
nasıl canlandırdıkları ve edinmeyi 
umdukları faydalar. 

Araştırmamız, varsayımsal olarak altına 
yatırım yapmayı düşünürken, %88'inin 
altını hırsızlık veya dolandırıcılık tehdidine 
karşı bir koruma olarak gördüklerini ortaya 
çıkardı - bunlar, belirsizlik arz eden Rus 
yatırım ortamında muhtemelen çekici olan 
özelliklerdir. 

Rus yatırımcılar için düzenli 
gelir elde etmek önemlidir. 
Rusya'daki tasarruf hesaplarının 
popülerliği bu durumu teyit etmektedir. 
Bu yatırımcılar düşük riskli ve direk 
fırsatları ararlar ve küçük miktarlarda 
alıp satılması kolay olan uygun fiyata 
sahip ürünler tarafından cezbedilmeleri 
muhtemeldir. 

Yatırımcılar, varlıklarının 
korunma ihtiyaçlarını 
karşılamak için altına 
güvenirler. 
Altının güvenliğine ilişkin güven 
duygusu güçlüdür: varsayımsal bir 
senaryoda, yatırımcıların %92'si, altına 
yatırım yapmanın varlıklarını korumaya 
yönelik ihtiyaçlarını karşılamalarına 
yardımcı olacağını düşünüyor. 

Aslında altın, iki cezbedici durumu 
bir arada sunuyor gibi görünüyor. 
Para birimi ve ekonomik 
istikrarsızlığa karşı çok ihtiyaç 
duyulan bir koruma sağlamanın 
yanı sıra, altına dayalı ETF'lerin, 
yatırımlarının daha fazla heyecan 
arayan yatırımcıyı 
cezbedebileceğini gördük; ETF 
satın alanların %18'i, yakın vadede 
iyi getiri sağlama potansiyelleri 
veya düşüntülü yapıları nedeniyle 
bu yatırıma yönelmektedir. 
Potansiyel yatırımcılar, özellikle 
ürünler ve ihtiyaçları arasında bir 
eşleşme yapabilecekleri 
durumlarda, ürün seçenekleri 
hakkında edinecekleri her türlü 
bilgiyi memnuniyetle 
karşılayacaklardır. 

Son 12 ayda yapılan yatırımlar 
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Altın için büyüme 
fırsatları 

Yatırımcılar daha fazla 
bilgiye ihtiyaç 
duyuyor. 
Araştırmamız, altınla ilgili bilgi 
eksikliği olduğunu ortaya 
koymuştur.. Potansiyel 
yatırımcıların altına kaymaları için 
daha fazla bilgi sahibi olmaları 
gerekmektedir. Uygun maliyetli 
ürünlerin farkında değiller, altın 
değerinin belirlenmesi konusunda 
bilgi sahibi değiller ve nasıl yatırım 
yapacaklarını bilmiyorlar. Duygusal 
bağ kurmalarına yardımcı olmak, 
altına karşı güven oluşturmak ve 
saklama seçenekleri konusunda 
eğitim vermek için daha fazlası 
sağlanabilir. Bu tür servisler, 
Rusya'da varlık yaratmaya yönelik 
kritik bir adım olarak algılanan,  
daha fazla finansal okuryazarlık 
sağlamak için devlet destekli itici 
faktörler aracılığı ile 
oluşturulacaktır. 

Daha büyük yaş grupları, 
koruyucu olan fırsatlar 
aramaktadırlar. 
Bu grup iki ana nedenden dolayı 
yatırım yapmaktadır: sabit gelir ve 
varlığın korunması. Genellikle, 
riskten kaçınmaktalar ve onlar için 
önemli olan hedef, varlıklarının bir 
kısmını gelecek nesillere 
aktarabilmek. Uzun vadede altının 
değerine ilişkin eğitimin sağlanarak, 
güvenin de teşvik edilmesi önem 
arz etmektedir. 55-65 yaş 
grubundaki yatırımcıların, son 12 
ayda altına yatırım yapma 
olasılığının en düşük seviyede 
olduğunu gördük. Belki de en ilgiyle 
ve olumlu karşılanacak olan haber 
olarak; ilginç biçimde, çevresel 
koruma ile uyumlu yatırımlara en 
çok ilgi duyan kesimin de in bu yaş 
grubundan çıkmasıdır. %85’ten  

daha 
fazla 

45-65 aralığındaki kişiler, 
finansal anlamda çöküşün 
veya ekonomik gerilemenin, 
tasarruflarına zarar 
verebileceğinden endişe 
ediyorlar. 
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Mevcut yatırım karşısında gelecekteki yatırım 

Yaşa göre 

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

Altına yatırım Gelecekte kesinlikle altına yatırım yapacak 

Daha genç olanlar, altına 
yatırıma karşı oldukça 
açıktırlar. 

Riskten kaçınmanın daha düşük 
oranda olduğu 18-24 yaş 
grubundakilerin %22'si kesinlikle 
altına yatırım yapacaklarını ve 
%61'i ise ilk kez altına yatırım 
yapmaya istekli olduğunu 
söylüyor. Bu grubun gelirleri 
arttıkça bu kesim önemli hale 
gelecektir.  Altınla en çok 
ilgilenen 25-34 yaş grubunda: 
%17'si son 12 ayda yatırım yaptı 
ve %27'si gelecekte kesinlikle 
altına yatırım yapacağını söylüyor. 
Araştırmamız, kripto para 
yatırımcıları ile altın yatırımcıları 
arasında bir miktar örtüşme 
olduğunu göstermektedir. Bu 
durum belki de altının kolay 
erişimli ve entelektüel açıdan 
yaratıcı olarak sunulması 
durumunda burada belirtilen 
fırsatların bir göstergesi de olabilir. 

Genç yatırımcılar arasında 
çevrimiçi erişimin 
geliştirilmesi gerekiyor. 
Şu anda, Rusya’nın yatırımlarının 
dörtte biri çevrimiçi yürütülüyor. Kripto 
paralar, %79'unun çevrimiçi satın 
almayla sağlandığı yüksek değerli 
dijital yatırım pazarına hakimdir, 
ancak kasadaki altının %31'i ve altına 
dayalı ETF'lerin %35'i de dijital olarak 
satın alınmaktadır. Genç yatırımcı ile 
altın arasındaki duygusal bağın 
güçlendirilmesinde altınla ilgili 
çevrimiçi medya duyumları, altının 
teşvik edici niteliklerini ön plana 
çıkartarak, oldukça etkili olabilir. 

Niyet sahipleri ve alıcılar 
arasındaki boşluk, pazar 
fırsatının bir göstergesidir. 
Araştırmamız, bölünmenin kapsamını 
vurguladı: Örneğin, önceki 12 ayda 
yatırım yapanların yalnızca %7'sine 
kıyasla yatırımcıların %60'ı önümüzdeki 
12 ay içinde altın paralara yatırım 
yapmayı düşünmekteler. ETF'ler için, 
yatırımcıların %48'i “Niyet sahipleri” 
olduklarını iddia etti, ancak önceki 12 
aylık dönemde sadece %5'i gerçekten 
altın satın almıştı. Yine de, buradaki 
mesaj cesaret vericidir: altın bu 
yatırımcılar için gerçek bir olasılık. – Ne 
var ki, kendilerini satın alma süreçlerini 
tamamlamaya ikna etmek için daha 
fazlasının yapılması gerekmekte. 
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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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Faal Stratejistler Perakende 
yatırımcıların 
segmentasyonu 
 
Kültürel farklılıkların yanı sıra 
büyüklük ve davranış açısından 
belirli pazar farklılıkları olsa da, bu 
segmentlerin küresel uyumluluğun 
tüketicilerle iletişimde bulunmak için 
ortak bir dil oluşturulmasına 

  

  

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 

İhtiyatlı Tasarruf 
Sahipleri 

Yönlendirilmiş Risk Alıcılar 

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. 

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 

Faal Stratejistler Risk Alan Yatırımcılar 

Cinsiyet Cinsiyet 

%56 
Erkek 

%44 
Kadın 

%58 
Erkek 

%4
2 

 
Yaş Yaş 

En iyi yatırımlar En iyi yatırımlar 

Tasarruf hesapları Tasarruf hesapları 

Döviz Döviz  

Hayat Sigortası Hayat Sigortası 

Kripto paralar Altın 

Altın Kripto paralar 

Bilgi kaynakları Bilgi kaynakları 

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

Arkadaşlar/akrabalar/meslektaşlar Bloglar/çevrimiçi forumlar 

Sosyal medya Arkadaşlar/akrabalar/meslektaşlar 

Altına karşı tutumlar 

%81 
Altının uzun vadede değerini 
kaybetmeyeceğini kabul etmektedir 

Altına karşı tutumlar 

%73 
Altının tıpkı petrol veya çelik gibi 
bir emtia olduğunu kabul 
etmektedir 

Sahip olunan 
yatırımların 
ortalama sayısı 

3.2 

Sahip olunan 
yatırımların 
ortalama sayısı 

2.7 

%67 
Altının uzun vadede değerini 
kaybetmeyeceğini kabul 
etmektedir 

%80 
Altının tıpkı petrol veya çelik 
gibi bir emtia olduğunu kabul 
etmektedir 



 

İhtiyatlı Tasarruf Sahipleri Yönlendirilmiş Risk Alıcılar 

Cinsiyet Cinsiyet 

%43 
Erkek 

%57 
Kadın 

%50 
Erkek 

%50 
Kadın 

Yaş Yaş 

En iyi yatırımlar En iyi yatırımlar 

Tasarruf hesabı Tasarruf hesapları 

Döviz Döviz 

Hayat sigortası Gayrimenkul/mülk 

Hayat Sigortası Gayrimenkul/mülk 

Altın Altın 

Bilgi kaynakları Bilgi kaynakları 

Arkadaşlar/akrabalar/meslektaşlar Arkadaşlar/akrabalar/meslektaşlar 

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

Sosyal medya Fon/Yatırım platformları 

Sahip olunan 
yatırımların 
ortalama sayısı 

2.4 

Altına karşı tutumlar 

%85 
Altının tıpkı petrol veya çelik gibi bir 
emtia olduğunu kabul etmektedir 

Altına karşı tutumlar 

%80 
Altının tıpkı petrol veya çelik gibi 
bir emtia olduğunu kabul 
etmektedir 

Sahip olunan 
yatırımların 
ortalama sayısı 

2.2 

%78 
Altının uzun vadede değerini 
kaybetmeyeceğini kabul 
etmektedir 

%70 
Altının uzun vadede değerini 
kaybetmeyeceğini kabul 
etmektedir 
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Belirtilen “Niyet sahiplerinin, belirli 
engelleri uygun şekilde ele alarak altın 
yatırımcısına dönüşme fırsatı vardır. 

Algılanan alım gücü, özellikle İhtiyatlı 
Tasarruf Sahipleri ve Rehber eşliğinde 
Riski Alanlar arasında Niyet sahipleri 
için olmak üzere tüm segmentler için 
önemli bir engeldir. Altının nasıl satın 
alınacağına dair bilgi eksikliği ve daha 
güvenli saklama seçenekleri isteği de 
yaygın engellerdir ve  

her segmentin dörtte birinden fazlası 
tarafından çok uzun vadeli olarak 
görülüyor. Sahtecilik/sahte altın satın 
alma kaygısı, Yönlendirilmiş Risk Alıcılar 
dışındaki tüm Niyet sahipleri için önemli 
bir konudur. Faal Stratejistler için en 
büyük engel, altın üzerindeki masrafların 
çok yüksek olduğu algısıdır. 

Hem “İhtiyatlı Tasarruf Sahipleri” hem de 
“Yönlendirilmiş Risk Alıcılar ” olan Niyet 
sahiplerinin, satın almaya teşvik edilecek 
altın fiyatının neye göre yönlendirildiğini 
daha iyi anlamaları gerekir. 

Bu segmentlerin her birinde, 
faydalanılmayan bir altın talebi 
vardır. 
Her yatırımcı segmentinin önemli bir 
kısmı “Niyet sahipleridir” - yani bu 
kişiler, geçmişte hiç yapmamış 
olmalarına rağmen gelecekte altın 
almaya açık olabilecek 
yatırımcılardır. Rusya’da, her 
segmentin yarısından fazlası bu 
kategoriye girmektedir ve en büyük 
oran İhtiyatlı Tasarruf Sahipleri 
segmentinden gelmektedir. 

Faal Stratejistler Risk Alan Yatırımcılar 

%55 Altın Niyet sahipleri %52 Altın Niyet sahipleri 

Engeller - Eğitim 

Altın alım/satım ücretleri çok yüksek 

Engeller - Eğitim 

Benim için uygun değil 

Benim için uygun değil Nasıl satın alacağımı tam olarak bilmiyorum 

Nasıl satın alacağımı tam olarak bilmiyorum Yeniden satmak/nakde çevirmek zor 

Biriktirme/değerleme masrafları çok yüksek Biriktirme/değerleme masrafları çok yüksek 

Engeller - Güven 

Sahte altın alınabileceği konusunda endişeliyim 

Engeller - Güven 

Güvenli bir şekilde saklayamıyorum 

Güvenli bir şekilde saklayamıyorum Sahte altın alınabileceği konusunda endişeliyim 

Engeller - Diğer 

Vadesi çok uzun 

Engeller - Diğer 

Vadesi çok uzun 
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Büyümeyi desteklemek için 
işletmelerin, bireysel stratejilerine 
ve ürün tekliflerine en uygun 
segmentleri hedeflemesi gerekir. 
Genel segment seviyesinde Risk 
Alan Yatırımcılar ve Faal 
Stratejistler, altınla daha fazla 
ilgilenmektedirler ve günümüzdeki 
en büyük değeri temsil 
etmektedirler - dolayısıyla, mevcut 
ve gelecekteki ürün ve hizmet 
teklifleri değişen yatırım 
platformlarıyla geliştikçe, belirli 
segmentlerin ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde ayarlanması  

önemlidir. Aynı zamanda, tüm 
segmentlerdeki Niyet sahipleri için 
temel engellerin ele alınmasıyla 
pazara girişin arttırılması imkânı da 
vardır. İhtiyatlı Tasarruf Sahipleri, bu 
segmentte bulunan daha yüksek 
Mütalacı oranı olduğu dikkate 
alındığında, maliyet kolaylığı 
algılarını ve endişelerini ele almak ve 
altını onlar için daha çekici hale 
getirmek amacıyla kritik öneme sahip 
olan pazar girişinin arttırılması için en 
büyük fırsatı temsil etmektedirler. 

İhtiyatlı Tasarruf Sahipleri Yönlendirilmiş Risk Alıcılar 

%60 Altın Niyet sahipleri %55 Altın Niyet sahipleri 

Engeller - Eğitim 

Benim için uygun değil 
Engeller - Eğitim 
Benim için uygun değil 

Nasıl satın alacağımı tam olarak bilmiyorum Nasıl satın alacağımı tam olarak bilmiyorum 

Yeniden satmak/nakde çevirmek zor Yeniden satmak/nakde çevirmek zor 

Fiyatı neyin artırdığını anlamıyorum Biriktirme/değerleme masrafları çok yüksek 

Fiyatı neyin artırdığını anlamıyorum 
Engeller - Güven 

Güvenli bir şekilde saklayamıyorum 

Engeller - Güven 

Güvenli bir şekilde saklayamıyorum Sahte altın alınabileceği konusunda endişeliyim 

Engeller - Diğer 

Vadesi çok uzun 

Engeller - Diğer 

Vadesi çok uzun 
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ODAK 
Kadın yatırımcılar 

Evin önemi ve modern Rus yaşamında 
kadının rolü, yatırım kararlarında 
cinsiyetin etkisini ortaya koymaktadır. 
Rusya'da, ev ve çocuk yetiştirme 
görevlerinin çoğu kadınlar tarafından 
yürütülmekte ve sonuç olarak, 
genellikle evdeki kararları onlar 
almaktadırlar. Ve birçok aile için 
başörtünün etkisi devam etmektedir. 

Çoğu Rus ailesi, iki gelire sahiptir. 
Erkekler daha fazla para kazanma 
eğilimindedirler; en yüksek gelir 
diliminde, erkeklerin (%18) kadınlardan 
(%10) neredeyse iki kat fazla 
kazandığını görüyoruz. Yine de, portföy 
büyüklüklerinin yanı sıra tasarruf ve 
yatırım modelleri benzerdir. Her iki 
cinsiyetten etkin olan yatırımcılar, 
gelirlerinin yaklaşık %15'ini tasarruf 
etmektedirler; erkeklerin portföylerinde 
ortalama 2,8, kadınların ise 2,6 
civarında ürün bulunmaktadır. 

Genel olarak erkek ve kadın 
yatırımcıların yatırıma yönelik tutumları 
arasında bariz farklar vardır - ancak asıl 
fark, riske karşı olan tutumlarındadır. 

Erkekler kısa vadeli yatırımlar yapmayı ve 
yatırım tercihlerinde daha agresif bir 
yaklaşım sergilemeyi tercih etmektedirler; 
aslında, çoğu, yatırım yapmayı bir hobi 
olarak görüyor. % 56'sı erkek olan Faal 
Stratejistlerin portföylerindeki ortalama 
ürün sayısı daha yüksektir (3.2) ve bu 
segmentin %31'i dövize yatırım yapmayı 
sevmektedir. 

Kadınlar, risk alma konusunda daha 
tedirginlerdir. İhtiyatlı Tasarruf Sahipleri 
segmentindekilerin % 57'si kadındır. 
Tasarruf hesapları ve hayat sigortası gibi 
daha güvenli bir platformlar 
aramaktadırlar. Son 12 ay içinde ankete 
katılan kadınların %78'i, birikim hesabına 
veya posta hesabına yatırım yaptıklarını 
söyledi. Ayrıca, mali piyasalardaki 
dalgalanmalardan yararlanıp 
yararlanmadıkları sorulduğunda 
yarısından fazlası buna katılmıyor. Uzun 
vadede istikrara ilişkin bu durum, altına 
olan güveni artırabilir ve altının değeri 
konusunda eğitim sağlanabilirse, kadın 
yatırımcılar arasında pazara giriş için 
gerçek bir fırsat sunabilir. 

Genel olarak erkek ve 
kadın yatırımcıların 
yatırıma yönelik tutumları 
arasında bariz farklar 
vardır - ancak asıl fark, 
riske karşı olan 
tutumlarındadır. 
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Varlığımı koruyan çeşitli yatırım portföylerine sahip olmak benim 
için çok önemli 

Çevreye zarar veren hiçbir şeye yatırım yapmayacağım 

Olumlu sosyal etkisi olan yatırımlar yapmayı seçiyorum 

Etik yatırımlar yapmayı seçiyorum 

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

Yatırım yapmakla gerçekten ilgileniyorum, bu benim için bir hobi 

Yatırım kararlarıma rehberlik etmesi için diğer insanlara güveniyorum 

Finansal piyasalardaki dalgalanmalardan fayda sağlıyorum 

Yatırıma karşı tutumlar 

Kadın Erkek 
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ODAK 
Kadın yatırımcılar 

Kadınlar, etik olan, olumlu sosyal 
etkiye sahip olan ve çevreye zarar 
vermeyen yatırımlar yapma 
konusunda daha büyük istek 
gösterdikçe, burada altının, kadınlara 
sosyal ve çevresel uygulamalara 
ilişkin olarak güvence verme ve 
bilgilendirme potansiyeli ortaya 
çıkmaktadır. 

Hem erkekler hem de kadınlar yatırım 
kararı verirken çeşitli bilgi kaynaklarını 
kullanırlar. Ancak, bire bir tavsiye 
isterken, erkeklerin ve kadınların farklı 
öncelikleri vardır: Kadınların %46'sı 
arkadaşlarına, akrabalarına veya 
meslektaşlarına danışmakta olup 
%28'i ise banka temsilcilerinden bilgi 
talebinde bulunmuştur. Erkekler daha 
az kişisel bir yaklaşımı tercih ederler: 
çevrimiçi bilgi kaynakları onlar için 
önemlidir 

Ve sadece %18'i bankalarıyla 
görüştüğünü belirtmiştir. 

Erkekler, medyada altından bahsetmeye 
daha yatkınlar çünkü muhtemelen yatırım 
onlar için daha çok bir hobi niteliği 
taşımakta. Ancak bilgiye ihtiyaç 
duyduklarında, hem erkekler hem de 
kadınlar bilgiyi çevrimiçi olarak ararlar. 
Belirtilen 13 bilgi kaynağının ilk dördü 
dijitaldi - web siteleri ve mobil 
uygulamalar, finansal platformlar, 
bloglar/forumlar ve sosyal medya. 
Pazarlama iletişiminin, erkeklerin ve 
kadınların farklı dijital kanallarda aktif 
olabileceğini ve sıklıkla farklı yatırım 
hedeflerine sahip olabileceği 
doğrultusunda tanımlaması durumunda 
altın, bu çevrimiçi kitle için erişilebilir bir 
şekilde temsil edilebilir. 

Hem erkekler hem de 
kadınlar yatırım kararı 
verirken çeşitli bilgi 
kaynaklarını kullanırlar. 
Ancak, bire bir tavsiye 
isterken, erkeklerin ve 
kadınların farklı öncelikleri 
vardır. 

 Altına yatırım yapılması 
daha az risklidir, uzun süreli 
bir bakış açısına ve 
kararlılığa sahiptir  

İ KADIN İHTİYATLI TASARRUF 
SAHİPLERİ, 46 ROSTOV-ON-DON 
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Finansal web siteleri/uygulamaları ve fon yatırım platformları 

Finansal web siteleri/mobil uygulamalar 

Arkadaşlar, akrabalar veya meslektaşlar 

Bloglar/çevrimiçi forumlar 

Sosyal Medya 

TV 

Finans danışmanları, brokerlar veya yatırım uzmanları 

Finans gazeteleri veya dergileri 

Fon/Yatırım platformları 

Banka temsilcisi 

Radyo 

Endüstriyel kuruluşlar 

Muhasebecim 

Yatırıma ilişkin bilgi kaynakları 

Kadın Erkek 
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Yatırım talebine ilişkin 
zamanlamaların 
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. 

Rusya’daki Talep Anları 

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

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

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

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

Entelektüel Dürtü 

Erkek 

Kadın 

Düzenli Gelir 

Erkek 

Kadın 

Esnek Likidite 

Erkek 

Kadın 

Gelecekteki Refah 

Erkek 

Kadın 

Rusya'daki en büyük talep anı Düzenli 
Gelirdir ve en yaygın olarak İhtiyatlı 
Tasarruf Sahipleri ve Yönlendirilmiş 
Risk Alıcıları tarafından 
deneyimlenmektedir. Yatırımcılar altın 
külçelerinin ve kasadaki altının bu talep 
anına uygun olduğunu düşünürken, 
gayrimenkul ve tasarruf hesaplarıyla da 
rekabet etmektedirler. Altın madencilik 
hisse senetleri de de bu talep anına 
uymaktadır. Altının,  mirası koruma 
yetisi göz önüne alındığında bu 
alandaki konumunu güçlendirmek için 
iyi bir pozisyondadır ancak zorluk, 
düzenli bir gelir sağlamak için 
kullanılabilecek akışkan altın bazlı 
ürünler sunmaktadır. 

Entelektüel Dürtü, en yaygın ikinci 
talep anıdır ve özellikle Risk Alan 
Yatırımcılar ile ilgilidir. Altına 
dayalı ETF'ler bu talep anına 
uyuyor, ancak kripto paralar, emtia 
fonları, yatırım fonları ve hisse 
senetleri ile rekabet halinde. Şu 
andaki konumunu korumak ve 
güçlendirmek için altının ilgi 
uyandırıcı görülmesi ve hem kısa 
hem de uzun vadeli kazanç 
potansiyeli ile birlikte oldukça likit 
olarak konumlandırılması 
gerekmektedir. 

 Altın, istikrarlı bir para 
birimidir, gelecek açısından 
güvenlidir, değerini asla 
kaybetmeyecek bir metaldir, .

 

 ERKEK RİSK ALAN 
YATIRIMCI, 47 TOLYAT T I 
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Finansal piyasalardaki 
dalgalanmalardan fayda sağlıyorum 

 

Paramı riske atmak istemiyorum, 
istikrarlı getiriler bana uygun 

 

Katlanarak büyüme sağlamak 
istiyorum ve bunun için paramı riske 
atmaya hazırım 

 

Piyasa çöküşünün birikimlerime zarar 
verebileceğinden endişeliyim 

 

Yatırım kararlarıma rehberlik 
etmesi için diğer insanlara 
güveniyorum 

 

Olumlu sosyal etkisi olan yatırımlar 
yapmayı seçiyorum 

 

Varlığımı koruyan çeşitli yatırım 
portföylarına sahip olmak çok önemli 

ODAK 
Genç yatırımcılar 

üçte ikisi kripto paralara yatırım 
yapmayı düşünüyor. Gelecekte 
sonraki nesillere aktarmak için 
varlıklarını korumak amacıyla 
portföylerinde çeşitlilik oluşturmaya 
daha az odaklıdırlar. Ayrıca olumlu 
sosyal etkiye sahip olan yatırım 
seçimleri yapmak istiyorlar. 

Yatırım kararlarını yönlendirmek için 
başkalarına güvenseler de, diğer yaş 
gruplarına kıyasla 18-24 yaş 
grubundakiler, uzun vadeli bir birikim 
için görüş almak yerine üstsel büyüme 
elde etmek için risk almaya çok daha 
isteklidirler. Örneğin, bir tasarruf 
hesabına yatırım yapma olasılığı en 
düşük olan yaş grubu budur, ancak 
daha önce muhtemelen koleksiyon 
parçalarına yatırım yapmış ya da hiç 
yatırım yapmamış  

Yatırıma karşı tutumlar 

18-24 yaş 25-34 yaş 35-44 yaş 

45-54 yaş 55-65 yaş 
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Daha önce hiç altın satın almamış olan Niyet sahipleri 
Yaşa göre 

18-24 yaş 

25-34 yaş 

35-44 yaş 

45-54 yaş 

55-65 yaş 

Genel yatırım davranışı yaş grupları 
arasında oldukça benzer olsa da, 18-24 
yaş grubu ve 55-65 yaş grubu, altına en 
az yatırım yapmış olanlardır. 

Ancak genç Ruslar, geleceğin altın 
yatırımcılarına dönüşme potansiyeline 
sahiptir: 18 ila 24 yaş arasındaki birçok 
kişi, ileri yaş gruplarına kıyasla 
gelecekte kesinlikle altına yatırım 
yapacaklarını söylüyor. Ve bu kesimin 
%60'ından fazlasının,  

gelecekteki herhangi bir iletişim 
stratejisinin tüketiciye ulaşabilmesi 
için sağlam bir dijital bileşene sahip 
olması gerekmektedir. 

Yatırım tutumlarına uygun olarak, 
Entelektüel Dürtü, bu genç 
yatırımcılar için açık ara en ilgili talep 
anıdır - yüksek risk, yüksek ödül anı. 
Altının bu ihtiyacı karşılayabilecek 
kapasitede ve erişilebilir olduğunu 
öne çıkaracak şekilde 
konumlandırılması gerekmektedir. 

Şimdiye dek altına yatırım yapmadıkları 
halde ileride yatırım yapmaya sıcak 
bakmaktadırlar. 

Diğer yaş gruplarının aksine, bu genç yaş 
grubu altını uzun vadeli güvence olarak 
görmemektedir çünkü uzun vadede 
değerini asla kaybetmeyeceğine inanma 
olasılıkları daha düşüktür. Önemli bir 
durum da medyada altın hakkında bir şey 
duymadıklarını söyleyen grubun, bu grup 
olmasıdır. Sosyal medyanın en büyük 
yatırım bilgisi kaynağı olmasıyla, 
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Altın külçeler 

Altın paralar 

Altına dayalı 
takas 

Kasadaki altın 

Kripto paralar 

ODAK 
Finans teknolojisinin yükselişi 

 yatırımcıların yalnızca %19'unun bir 
yatırım yapmak için roboadvisor 
kullandığını göstermektedir.  Ancak, 
Rusya'da kullanım istikrarlı bir şekilde 
artacak gibi görünüyor - Statista, 
2020'de kullanıcı sayısında yaklaşık 
%10'luk bir artış olmasını öngörüyor.7 

Yatırım yapmanın bir yolu olan 
çevrimiçi araçlar da yüksek oranda 
benimsenmektedir ve yatırımların 
dörtte biri yalnızca çevrimiçi olarak 
gerçekleşiyor. Kripto paraların, 
yaklaşık %80'inin çevrimiçi olarak satın 
alınmasıyla lider durumdadır. Fiziksel 
altın çoğunlukla çevrimdışı satın 
alınırken, altına dayalı ETF’lere ve 
kasadaki altına yapılan çevrimiçi 
yatırım hâlihazırda oldukça yüksektir. 

Yatırımcının satın alma sürecindeki tüm 
temas noktalarında finans teknolojisinin 
(FinTech)kullanımı artmaya devam 
etmektedir. Ernst and Young tarafından yakın 
zamanda yapılan bir araştırma, Rusya’nın 
finans teknolojisini benimseme oranını, Çin 
ve Hindistan’ın ardından küresel olarak 
üçüncü sıraya koymuştur ve on Rus 
vatandaşından sekizinden fazlası bir tür 
finansal teknoloji hizmeti kullanmaktadır.2 

Finansal teknoloji yeniliklerinin yatırımcı 
sürecine entegre edilmesiyle buna öncülük 
edenler sorunsuz, müşteri odaklı bir deneyim 
sunabilirler ve bu da - çok önemli bir şekilde - 
yatırımcıların basitlik ihtiyacını 
karşılamaktadır. Bu aynı zamanda, örneğin 
işlem maliyetlerini düşürerek ve şehir merkezi 
dışında ulaşımı zor olabilecek finansal 
hizmetlere erişimi iyileştirerek finansal 
katılımın arttırılmasına da yardımcı olabilir.3 

Finans teknolojisinin en büyük 
kullanım alanlarından biri mobil 
ödemelerdir. Küresel olarak yaklaşık 
%20’ye kıyasla Rusların yaklaşık %60'ı bu 
hizmetleri kullanmaktadır.4 Sberbank'ın 
verilerine göre, 2019 yılının 4. çeyreğinde 
Ruslar ilk kez nakit yerine dijital olarak 
daha fazla ödeme yaptı. Tüketiciler ve 
işletmeler, koronavirüsün yayılımının 
yavaşlatılmasına yardımcı olmak için 
nakit yerine dijital ödemeleri kullanmaya 
teşvik edildikçe ve bankalara, dolaşımda 
olan ruble banknotlarının sınırlanması 
gerektiği tebliğ edildiğinden n dolayı bu 
eğilim devam edecek gibi görünüyor.5,6 

Ancak diğer pazarlarda sektörü 
sekteye uğratan bir yenilik olan 
Roboadvisor'ların kullanımı henüz 
popülerlik kazanmış değil. 
Araştırmamız,  
örneğin, ABD'deki %10'a kıyasla, Rus 

Ürün türüne göre yatırım alanı 

Sadece çevrimiçi Çevrimiçi ve çevrimdışı Sadece çevrimdışı 

2 E&Y Global FinTech Adoption Index 2019 
3 knowledge.wharton. upenn.edu/article/can-fintech-make-the-world-more-inclusive/ 
4 www.forbes.com/sites/madhvimavadiya/2017/06/18/russian-fntech-geopolitics/#fe7f5cff4321www.f
orbes.com/sites/madhvimavadiya/2017/06/18/russian-fntech-geopolitics/#fe7f5cff4321 
5 www.sberbank.ru/en/press_center/all/article?newsID=933ec293-4da6-47a0-a876-332ffaaa1bfc 

&blockID=1539&&regionID=77&lang=en&type=NEWS 
6 uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-russia-banknotes/russia-in-digital-payments-push-as-

it-limits-banknote-circulation-idUKKBN21B1D1 
7 www.statista.com/outlook/337/149/robo-advisors/russia 
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Faal Stratejistler 

Risk Alan Yatırımcılar 

İhtiyatlı Tasarruf Sahipleri 

Yönlendirilmiş Risk Alıcılar 

Yatırımcı segmentine göre yatırım alanı 
Tüm ürünler arasında 

Tümü çevrimiçi 

Sadece 
çevrimiçi 

Çevrimiçi ve 
çevrimdışı 

Sadece çevrimdışı 

Kanal kullanımının segmentlere göre 
nasıl değişiklik gösterdiğine 
baktığımızda, altının değerinin en 
yüksek olduğu segmentlerden biri olan 
Faal Stratejistlerin çevrimiçi kanalların 
en büyük kullanıcıları olduğunu, azara 
girişlerde en büyük potansiyeli temsil 
eden İhtiyatlı Tasarruf Sahiplerinin ise 
en küçükleri olduğunu görüyoruz. 

Rusya'da finans teknolojisinin 
büyümesinin önünde yabancı yatırım 
eksikliği ve rekabet eksikliği gibi zorluklar 
olsa da, hala talep yaratmakta ve talebin 
istikrarlı bir şekilde büyümeye devam 
etmesi beklenmektedir.8 Altın 
endüstrisinin, hedef kitlesine ulaşmanın 
bir yolu olarak finans teknolojisini 
benimsemesi gerekmektedir. 
Farkındalığı  

ve eğitimi genişleterek, erişilebilirliği 
artırarak ve uygun maliyet konusunu 
ele alarak rekabet avantajı 
oluşturmanın bir yolu olarak da 
gereklidir. Bu, altın yatırımının daha 
fazla pazara girmesine, yatırım 
sıklığının arttırılmasına ve altının 
kripto paralar gibi diğer temel 
çevrimiçi ürünlerle rekabet etmesine 
yardımcı olacaktır. 

8 www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/research-center/FinTech-Market-Trends%202018-en.pdf 
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Engeller 

Rus yatırımcılar altına olumlu 
bakmaktadır, ancak mevcut yatırım 
seviyeleri nispeten düşük 
seyretmektedir. Araştırmamız, daha 
önce altın satın almayan ancak şimdi 
almayı düşünen bir grup yatırımcıyı 
belirleyerek, geçmişte satın almalarını 
engelleyen faktörleri araştırmamızı 
sağladı. Burada, potansiyel altın 
yatırımcılarının karşılaştığı engellerle 
ilgili ortaya çıkardığımız görüşleri 
tartışıyoruz. 
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Ruslar, altın hakkında çok az 
bilgiye sahip 
ve altını, çok pahalı olarak 
görüyorlar Altının Rusya 
pazarındaki zayıf görünürlüğü,  
çok pahalı ve ulaşılamaz olduğu 
algısına yol açmaktadır. Potansiyel 
yatırımcıların %64’ünün eğitim 
eksikliğini caydırıcı bir unsur olarak 
gördüğünü ortaya çıkardık. Kısaca, 
yatırım yapacak kadar altın 
hakkında bilgileri yoktu. Daha fazla 
bilgi edinmelerine ihtiyaç vardır. 
Niyet sahiplerinin %32'si altının 
kendileri için uygun olmadığını ve 
%29'u ise nasıl satın alınacağını  

bilmediğini söyledi ki bu en genç 
yaş grubu arasında daha belirgin 
olan bir olgudur. Katılımcıların 
%21’i ise altın fiyatını neyin 
tetiklediğini anlamıyor. Bu bulgular 
özellikle, altının açık ve erişilebilir 
bir pazar girişi fiyatına ihtiyaç 
duyduğu İhtiyatlı Tasarruf Sahipleri 
ve Yönlendirilmiş Risk Alıcıları 
arasında daha belirgindir. Rusya, 
özel yatırımı teşvik etmek istiyor ve 
daha canlı bir yatırım piyasasına 
ulaşmak ve refah yaratmak için 
nüfusunda daha fazla finansal 
okuryazarlığa ihtiyaç olduğunu 
kabul etmektedir. 

Rusya'da altın satın almanın önündeki temel engeller 
eğitim eksikliği ve finansman gücü ile ardından güvendir 

 

   
Eğitim/Uygun 
maliyet 

Güven ESG 
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Benim için uygun değil 

 
 

Vadesi çok uzun 

Yeniden satmak/nakde 
çevirmek zor 

Güvenli bir şekilde 
saklayamıyorum 

Sahte altın alınabileceği 
konusunda endişeliyim 

Saklama/kasa 
masrafları çok yüksek 

Altın alım/satım ücretleri 
çok yüksek 

Fiyatı neyin artırdığını 
anlamıyorum 

Altının saflığı garanti 
edilmiyor 

Benim için uygun değil 

Nasıl satın alacağımı tam 
olarak bilmiyorum 

Güvenli bir şekilde 
saklayamıyorum 

Fiyatı neyin artırdığını 
anlamıyorum 

Altının saflığı garanti 
edilmiyor 

Uygun maliyete ilişkin endişeler, daha düşük pazara giriş fiyatı olan ürünler 
konusunda farkındalık yaratılmasına olan ihtiyaca işaret ediyor 

           

Tüm katılımcılar 18 - 24 yaş 
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KDV, perakende altın yatırımı 
için önemli bir caydırıcı 
faktördür. 

Külçe alımlarına uygulanan %20’lik 
KDV oranı dünyadaki en yüksek 
oran olup yatırımcıların cesaretini 
kırmaktadır. KDV'den muaf 
olmasına rağmen altın paralar, 
genellikle caydırıcı nitelikteki ithalat 
vergilerine ve aşırı yüksek ticari 
alım-satım kar marjlarına tabidir. 
Ayrıca Rusya'daki altın ayarı 
standartları ve ticaret uygulamaları 
üzerindeki çok uzun zamanlardır 
süre gelen istikrar eksikliği, ürün 
tutarlılığı ve fiyat şeffaflığı 
konusunda bir tedirginliğe yol 
açmıştır. 

Piyasa, bu durumun yakında daha 
iyi hale geleceği konusunda 
umutludur. Rusya, altına uygulanan 
KDV'yi kaldırmayı düşünmekte ve 
bunun yakında gerçekleşmesi 
beklenmektedir. Ülke genelinde 
altın işlemlerini izlemeyi amaçlayan 
son mevzuat, KDV’nin kötüye 
kullanılmasını önlemeye ve 
şeffaflığı artırmaya yardımcı 
olurken, değerli metal standartları 
ve ticaret uygulamalarını da yerel 
sınırlar içerisinde uyumlu hale 
getirecektir.9,10 

Bu eylemler sadece güven 
oluşturmaya yöneliktir. Zaman 
alacak olmasına rağmen Çin, 
Singapur ve Avrupa Birliği'nin 
deneyimleri, KDV’nin kaldırılması 
durumunda pazarın hızlı ve geniş 
ölçekte büyüme potansiyeline sahip 
olacağını göstermektedir. 

Ana segmentler arasında altına 
ilişkin farkındalık düşüktür. 

Araştırmamız, altın için en büyük 
fırsatın olduğu kitle olarak 
vurgulasa da, çoğu zaman, Niyet 
sahiplerinin altından en az 
haberdar olanlar olduğunu 
belirtmiştir. İhtiyatlı Tasarruf 
Sahipleri altın ticaretine açıktır, 
ancak kendi konfor alanlarında 
altına erişmenin bir yolunu bulma 
ihtiyaçları vardır. Çevrimiçi 
mesajlara erişim sınırlıdır. Bankaya 
şahsen gitmeyi seven ve 
televizyonda gördüklerinden 
etkilenen bu segmenttekiler, eve 
yakın çözümler istemektedir. Şu 
anda, altının potansiyelinin 
farkında olmayıp anlaşılması kolay 
yatırım seçenekleri olduğunu 
bilmiyorlar. 

İkinci en yüksek fırsata sahip 
segment olan Faal Stratejistler için 
mesajlar, entelektüel tatmin ve 
spekülatif kazanç için ihtiyaçlarına 
göre kişiselleştirilmelidir. Onlar da, 
kullandıkları platformlarda altın 
hakkında çok az şey görürler. 
Çevrimiçi olarak daha aktiflerdir, 
tavsiye almak için finansal web 
sitelerine bakarlar ve brokerlar gibi 
aracılar onlar için önemlidir. 

Altının etrafındaki güven 
sorunları. 

Faal Stratejistler (%20) ve Risk 
Alan Yatırımcılar (%16) için altının 
saflığı kaygı yaratmaktadır. . Daha 
genç yaş grupları da bu duyguyu 
paylaşmaktadırlar: 18-24 yaş 
grubundakilerin %24'ü ve 25-34 
yaş grubundakilerin ise %21'i, altın 
saflığın onları da ilgilendirdiğini 
söyledi. Diğer güven sorunları da 
araştırmamızda belirtilmektedir. 
Tüm Niyet sahiplerinin neredeyse 
dörtte biri sahte altın satın alma 
konusunda temkinli. 25-34 yaş 
grubundakilerde bu oran daha da 
yüksek ve %30'u, sahte ürün satın 
alma riskinin altına yatırım 
yapmalarına engel olduğunu 
söylemekte. çok uzun 
zamanlardan beri, Rus altını için 
damga basmak bir sorundur. 
Yatırımcılar, ayırt edici özelliği 
olmayan veya sahte olan fiziksel 
altın satın alma konusunda 
temkinli davranıyorlar. Ancak yeni 
ticaret uygulamalarının 
uygulanması, perakende 
yatırımcıların güvenini kazanmaya 
yardımcı olacak bir yol 
gösterecektir. 

9 rg. ru/2020/06/26/kamni-dok.html 
10 www.eurasiancommission.org/en/nae/news/Pages/23-10-2019-5.aspx 
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Potansiyel yatırımcılar, saklama 
konusunda endişeleniyor. 

Niyet sahiplerinin fiziksel altınlarını 
nasıl güvende tutabilecekleri 
konusunda endişeleri var ve 
kasadaki altının güvenliği ile 
külçelerin ve altın paraların 
saklanması konusunda kaygı 
duyuyorlar. Bu yine bir eğitim 
konusudur. Altın saklamaya ilişkin 
daha fazla bilgi sağlanması güven 
sağlayarak bu kesimi 
cesaretlendirecektir. 

Altının anlamlı bir dijital varlığı 
yoktur. 

Robo danışmanlar, altına ilişkin 
yatırım fırsatlarının görünürlüğünü 
artırmanın, sadece geniş çapta 
benimsendiğinde, başarılı bir yolu 
olabilir. Rusya'da perakende 
yatırımcılar arasındaki kullanım, 
Çin'deki %45’lik orana kıyasla, 
sadece %10'dur. Ancak kullanım 
zamanla artabileceğinden 
izlenmeye değer bir durumdur. 

Rusya’da, geleneksel medyada 
sınırlamalar vardır ve erişim, genç 
yatırımcılar arasında pek de yüksek 
değildir. Dijital, bu boşluğu 
doldurabilir ve altına yönelik yeni bir 
kitlenin oluşması için bir yol 
meydana getirebilir. Giderek daha 
fazla Rus’un çevrimiçi bilgi 
kaynaklarına yönelmesiyle altın, 
güven sağlayan ve eğitim sunan 
mesajlarla etkileşim yaratabilir. 
Dijital iletişimin kullanılması, üzere 
Altının potansiyelini fark etmiş 
oldukları Rusya'daki B2C 
işletmeleri, çevrimiçi reklamcılık 
harcamalarındaki hızlı artıştan da 
anlaşılabilmektedir. Altın Sektörü de 
da bu potansiyelin farkına 
varmalıdır.11 Finansal web siteleri, 
sosyal medya, bloglar ve çevrimiçi 
forumların tamamının, 
katılımcılarımız için karar alma 
süreçlerine yardımcı olduğu 
bildirildi. 

Kripto paraların popülerliği medya 
tarafından genişletilmekte olup ve 
buna çevrimiçi platformlar da 
dahildir. Kripto para piyasası, 
ürünlerini, modern, eğlenceli ve ilgi 
çekici olarak markalaştırmıştır. Ve 
aslında para kaybetme riski 
olmasına rağmen başarılı olmuştur. 
Diğer tarafta altın, tarihi olarak uzun 
vadede istikrarlı bir yatırım aracı 
olmuştur. Buradan bir ders 
çıkarılabilir: kripto paraların 
yükselişi perakende yatırımcılar 
arasında bir seçim yapma isteğinin 
ve cezbediciliğinin olduğunu 
gösteriyor. Rusya yatırım piyasası 
şekillendikçe, farklı yatırım ürünleri 
için fırsatlar ortaya çıkacak ve 
altının da buna karşılık vermesi 
gerekecektir. 

Yatırımcılar varlıklarını korumak ve 
büyütmek için alternatif yollar 
ararken, çevrimiçi platformlarda 
altının görünürlüğü arttırılabilir ve 
yatırımcılar altının ihtiyaçlarını 
karşılama potansiyeline sahip 
olduğuna dair ikna edilebilir. 

 

11 mobilemarketingmagazine.com/global-internet-ad-spend-fgures-warc-dataf Perakende altına ilişkin fikirler – Rusya 
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Sonuç 

Rusya’nın perakende yatırım 
piyasası, ilginç bir tezat 
oluşturmaktadır. Genel olarak 
konservatif olup, tipik yatırım 
portföyleri nispeten sınırlıdır, 
varlıların korunması esasına dayalı 
tasarruf hesaplarının hâkimiyeti 
altındadır. Ancak yine de en popüler 
beşinci yatırım ürünü olan kripto 
paralara yatırım yaygınlığı da söz 
konusudur ve bu da spekülatif ve 
kısa vadeli yatırım hedeflerinin 
yönlendirdiği riske olan toleransın 
varlığını göstermektedir. Bu gibi bir 
ortamda altın henüz kendisini bir 
ana akım yatırım varlığı olarak 
ortaya koyamamıştır. 

Geçmişte yatırımcıların sadece 
beşte biri altın satın almıştır. Külçe 
altının KDV’ye tabi olması, 
kuşkusuz, altına olan yatırıma karşı 
diğer ürünlere kıyasla eksik bir 
etkileşim bulunmasının 
açıklanmasına da yardımcı oluyor. 
Altına yönelik herhangi bir 
olumsuzluktan kaynaklanmıyor gibi 
görünüyor: Rus yatırımcılar, bunu 
da finansal açıdan güvenli bir liman 
olarak görüyor. Altın yatırımı, 
özellikle varlığı korumanın etkili bir 
yolu olarak nitelendirilen külçeler ve 
altın paralar yolu ile güvence ve 
basitlik ihtiyacı tarafından 
yönlendirilmektedir. 

Altın külçelerine KDV 
uygulanmaması için yasa çıkmasını 
umut etmek için sebepler mevcut. 
Bu da, talebi teşvik etmeye ve özel 
yatırım piyasasını geliştirmeye 
yardımcı olacaktır. 

Ancak altının gelişen özel yatırım 
pazarına anlamlı bir şekilde katkıda 
bulunması için, sektörün altının 
yolunu açmasına yardım etmesi 
gerekiyor. Bu da, altının şu anda 
karşı karşıya olduğu ve Rusya'da  

anlamlı bir yer edinmesini engelleyen 
zorlukların üstesinden gelebileceği 
anlamına geliyor. Yaygın olarak iki 
başlıkta incelenebilecek olan 
zorluklar: 

1. Eğitim Eksikliği. Yatırımcıların 
altına ilişkin bilgilerinde büyük bir 
boşluk var. Nasıl yatırım 
yapacaklarını veya fiyatı neyin 
artırdığını yeterince bilmiyorlar. 
Yatırımcılara, mevcut altın yatırım 
ürünleri yelpazesi, yatırım yapmanın 
kolaylığı ve altının portföylerinde 
oynayabileceği rol konusunda eğitim 
vermek ve fiyat hareketlerini 
açıklamak, güvenlerinin 
oluşturulmasına yardımcı olacaktır. 
Bu tür eğitim programlarının temel 
dayanağı, uygun maliyet konusunda 
farkındalık yaratmak olmalıdır. Daha 
önce hiç altın satın almayan ancak 
yatırım yapmayı değerlendirebilecek 
Niyet sahiplerinin yaklaşık üçte biri, 
altının yatırım yapmak için ekonomik 
olmadığını düşünüyor. Altının profilini 
yükseltmek, erişilebilir fiyat noktaları 
sunmak ve yatırımcıları altın yatırımı 
için daha düşük fiyatlı piyasa giriş 
seçeneklerinden haberdar etmek, bu 
algının üstesinden gelmenin 
anahtarıdır. 

2. Güven. Altının saflığına olan güven 
eksikliği ve sahte ürünler alma 
korkusu, talebe ilişkin bir engeldir. 
Test standartlarını ele almak için 
hâlihazırda uygulanmakta olan 
tedbirlerin, özellikle piyasaya açıkça 
iletilmesi durumunda bu endişelerin 
giderilmesine yardımcı olacaktır. 

Belirtilenler dikkate alınarak 
Rusya'daki altın yatırımının sağlıklı bir 
pazara dönüşme potansiyeli vardır ve 
altına yönelik olumlu bir tutumun baz 
alınarak yatırımcıların hedeflerine 
ulaşmalarına yardımcı olması için bu 
potansiyelden fayda sağlanabilir. 
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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 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. 

Rusya'da ülke çapındaki 
yatırımcılarla 2.023 çevrimiçi 
görüşme yaparak ulusal bir kapsam 
elde ettik. 

Altın piyasasının karşı karşıya 
olduğu tüm tehditleri ve fırsatları 
anlayabilmek için, sadece geçmişte 
altın satın almış olanlarla değil, 
almamış olanlarla da görüştük. 
Rusya’da altın yatırım ürünlerinin 
nispeten yetersiz olmasından ötürü 
katılımcılardan bazılarına 
varsayımsal bir altın yatırımına 
ilişkin sorular sorduk ve diğer 
yatırım ürünleriyle aynı şekilde 
mevcut olduğunu varsayarak 
yanıtlamalarını istedik. 

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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