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Unutulmaz 2020 sona erdiğinde, Çin'in altın 
piyasasındaki trendleri netleşti. Renminbi'deki 
(RMB) Şangay Altın Gösterge (Benchmark) Fiyatı 
PM (SHAUPM)’in Aralık ayında toparlanıp 2020'yi 
büyük ölçekli bir karla sonuçlandırmasına rağmen, 
aynı para biriminde ölçüldüğünde ABD Doları (USD) 
LBMA Altın Fiyatı AM'nin altında kaldı. 
Aynı zamanda, Çin'in toptan fiziksel altın talebi, 
ekonomik iyileşme ve COVID-19'un 1. çeyrekten bu 
yana yayılmasındaki azalması süresince 
gerçekleşen gelişmelere rağmen 2019'dan daha 
zayıf kaldı. 
Bununla birlikte, yakın zamanda yayınlanan Gold 
Outlook 2021 raporu verilerine dayanarak, Çin'in altın 
talebinin 2021'de ülkenin ekonomik iyileşmesinin 
devam etmesinin yüksek olasılık k dahilinde olması 
sebebi ile daha da canlanmasını bekliyoruz.  
Perakende altın yatırımı talep tarafında, hem 
Au(T+D)'nin ortalama aylık işlem hacimleri hem de 
Çin altın ETF mevcutları, 2020 yılını 2021 
seviyelerinin biraz altında bitirmesine rağmen, yıl 
içerisinde rekor seviyelere ulaştı. 
Çin Halk Bankası'nın altın rezervleri Aralık ayı 
sonunda 1.948 ton seviyesinde kalarak toplam 
rezervlerinin %3,5'ini oluşturdu. Çin Merkez Bankası 
altın rezerv seviyesi, Eylül 2019'dan bu yana 
değişmedi. 

2020: Çin ekonomisi için 
engebeli bir yıl 
2020, Çin ekonomisi için sıkıntılı bir yıl oldu. COVID-19 pandemisinden 
etkilenen GSYİH 1. çeyrekte 29 yılın en büyük yıldan yıla düşüşünü 
yaşadı. Ancak Çin sıkı sosyal aktivite kısıtlamaları uygulaması 
sayesinde, salgının yayılması yavaşlatıldı ve ekonomide 2. çeyrekten 
itibaren süreklilik arz eden bir toparlanma sağlandı. 4. çeyrekte, Çin'in 
yıldan yıla GSYİH büyümesi, bir önceki çeyreğe göre %6,5'e ulaştı. 1. 
Çeyrekteki dip yapışını takip eden ekonomik canlanma, ülkenin 
tüketiminin iyileşmesine kısmen de olsa katkıda bulundu. (Grafik 1). 
Bu durum sonuçta,  1. Çeyrek sırasında yerel altına olan talebin önemli 
ölçüde küçülmesi durumunun gelişmesine katkı sağlamış olabilir.   
2021'de Çin ekonomisinin istikrarlı kalması bekleniyor. Aralık ayı 
sonlarında yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda, politikaya 
yön veren Çinli şirket yöneticileri ve hükümet yetkilileri ekonomik 
toparlanmayı güvence altına almak için mali ve para politikalarının 
olabildiğince destekleyici olmaya devam edeceğini belirtti.  İç tüketimin 
arttırılması amacı ile teşvik verilmesi, önümüzdeki yıllar için kilit bir 
görev olarak belirlendi ve bu da Çin'in perakende altın talebini 
potansiyel olarak arttırdı. 

Grafik 1: Tüketim Çin’de, ekonomik iyileşme 
sırasında gelişmeye devam etti 

Üç aylık kümülatif yıldan yıla % Yıldan yıla % 

Altın, gümüş, mücevher ve yeşim mücevherat perakende satışları GSYİH büyümesi (RHS) 

Kaynak: Ulusal İstatistik Bürosu, Dünya Altın Konseyi 
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Çin yerel altın fiyatı 2020'de yükseldi 
ancak geniş bir fiyat marjı 
gerilemesiyle işlem gördü 
RMB altın fiyatı 2020'de iyi bir yıl geçirdi 
Kasım ayında aşağı çekilen altın fiyatları takip eden Aralık ayında 
tekrar yükseldi. Koronavirüs pandemisinin dünya çapında devam 
etmesi ve geçen ay ortaya çıkan yeni COVID-19 varyantları 
hakkındaki haberler, küresel yatırımcıların risk iştahını azaltarak, 
altın fiyatlarını destekledi. Multi trilyonluk ABD teşvik paketinin 
onaylanması, ABD Federal Rezervinin yatıştırıcı politikalar izlemesi 
daha da fazla desteğin önünü açmaya devam ederken altının 
cazibesini de arttırmış olabilir. Geçen ay, SHAUPM (RMB) ve LBMA 
Altın Fiyatı (USD) sırasıyla %6,2 ve %6,7 seviyelerine geri döndü. 
2020 yılında RMB altın fiyatı %14,6, USD altın fiyatı ise %24,2 artış 
göstermiştir (Grafik 2). COVID-19 pandemisinin Çin tarafından ilgili 
diğer piyasalara göre daha hızlı bir şekilde kontrol altına alınması 
sayesinde, Çin ekonomisi RMB’nin değer kazanması RMB güçlü bir 
hisse senedi piyasası ve bölgesel olarak yükselen reel oranlar 
dahilinde daha hızlı toparlandı. . Tüm bunların sonucunda da, RMB 
altın fiyatı, USD altın fiyatına göre daha zayıf bir performansa 
sergiledi. 

2020 boyunca Şangay-Londra altın fiyat indirimi (USD/oz)1 
Çin'in fiziksel altın talebinin Çin Yeni Yıl Festivali'nden önce 
iyileşmesiyle, 2020’nin son ayında Çin altın fiyatı indirimi biraz 
daraldı. 
Yine de Çin'in 17 USD/oz spot altın fiyatı, Aralık ayında LBMA 
Altın Fiyatına göre nispeten geniş bir indirimde kaldı; bu da son 
on yıldaki 5 USD/oz ortalamasının çok altında (Grafik 3). 2Zayıf 
fiziksel altın talebi, bu indirimin temel faktörünü oluşturmuş olsa 
da Çin'deki altın ihracatının kısıtlayıcı doğası da uzun süreli 
Şangay-Londra altın fiyatına katkıda bulunmuş olabilir. 
Genel olarak Çin altın fiyat farkı ile yerel altın talebi ve arz 
koşulları arasında pozitif bir ilişki vardır (Grafik 4). Mantık basittir: 
diğer koşulları sabit tutarak, yerli altın arzı sıkılaştıkça altının 
kıtlığı artar, genellikle daha yüksek talep tarafından yönlendirilir; 
potansiyel olarak daha yüksek bir yerel altın fiyatı farkına yol açar 
ve bunun tam tersi de geçerlidir. 

Grafik 3: Çin yerel altın fiyat marjı gerilemesiyle 2020 yılsonu 
seviyesinde kaldı 

Grafik 2: Altın fiyatları güçlü bir 2020'ye sahne oldu 

Yuan/gram USD/oz 

SHAUPM LBMA Altın Fiyatı AM (RHS) 

Kaynak: ETF sağlayıcıları, Metals Focus, Şangay Altın Borsası, ICE 
Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 

USD/oz 

En dar işlem aralığına sahip olduğu için SHAUPM (sözleşmenin Nisan 2016'da 
yürürlüğe girmesinden önce Au9999 kullanıldı) ve USD/oz cinsinden LBMA Altın 
Fiyatına göre hesaplama 
Kaynak: ETF sağlayıcıları, Metals Focus, Şangay Altın Borsası, ICE Benchmark 
Administration, Dünya Altın Konseyi 

1  SHAUPM'a göre hesaplama (sözleşmenin Nisan 2016'da yürürlüğe 
girmesinden önce, 
Au9999 kullanıldı) ve USD/oz cinsinden LBMA Altın Fiyatı. LBMA Altın Fiyatı 
AM ile SHAUPM arasında karşılaştırıyoruz, çünkü bunları belirlemek için 
kullanılan işlem pencereleri, LBMA Altın Fiyatı PM için olanlardan birbirine daha 
yakındır. Şangay Altın Benchmark Fiyatları hakkında daha fazla bilgi için 

Lütfen www.en.sge.com.cn/data_BenchmarkPrice adresini ziyaret 
edin. 

2  Premium hesaplama hakkında daha fazla bilgi için lütfen 
www.gold.org/goldhub/data/local-gold-price-premiumdiscount 
adresini ziyaret edin. 
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Grafik 4: Çin'in altın arzındaki fazlalık/açık Çin altın fiyatı 
primindeki düşüşler/artışları meydana getirmektedir* 

Yurt içi altın arzı - yerel altın talebi (ton) 

*Altın mücevherat, külçe, para ve ETF'lere yönelik üç aylık talep verilerine göre; 
Çin'de 2012'nin 1. çeyreği ile 2020'nin 3. çeyreği arasında altın maden i ve geri 
dönüştürülmüş altın üretimi. Y ekseni, SHAUPM (sözleşmenin listelendiği Nisan 
2016'dan önce Au9999 kullanıldı) ve LBMA Altın Fiyatı arasındaki farkı gösterir. 
Kaynak: Metals Focus, Şangay Altın Borsası, ICE Benchmark Administration, 
Dünya Altın Konseyi 

Çin fiziksel altıntoptan 
satışlarının canlanması 
Şangay Altın Borsası(SGE)'dan altın çekilmesi ve Au9999'un 
Aralık ayında işlem hacimleri sırasıyla aydan aya %27 ve %30 
daha yüksekti. 2021 Şubat ayının başlarında gerçekleşen Çin 
Yeni Yıl Festivali'nden önceki geleneksel altın toplama/biriktirme 
sezonu yaklaşırken, altın üreticileri aktif olarak hazırlanıyordu ve 
bu Aralık ayında daha yüksek fiziksel altın toptan satın alma 
talebine yol açtı. (Grafik 5). 
Grafik 5: Çin toptan altın talebi, Çin Yeni Yıl 
Festivali'nden önce yükselme eğilimindedir* 

Ton 

Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara 

*SGE'den 2011-2020 yılları arasındaki ortalama aylık altın çekilmesine 
dayanmaktadır. Çin Yeni Yıl Festivali, genellikle Ocak sonu veya Şubat 
başında gerçekleşir. 
Kaynak: Şangay Altın Borsası, Dünya Altın Konseyi 
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*Ay içindeki fiyatı genişliği şu şekilde hesaplanır: (en yüksek fiyat - en düşük 
fiyat)/ 
Kaynak: Şangay Altın Borsası, Dünya Altın Konseyi 

Au(T+D) Hacimleri Au(T+D)'nin fiyat genişliği (RHS) 

Grafik 6: Au(T+D)' nin işlem hacimleri Aralık ayında düştü* 
Ton 

Çin’in fiziksel altın toptan satın alma talebi 2020'nin 1. çeyreğinden bu 
yana gelişme kaydetmektedir. COVID-19 pandemisinin 1. çeyrekte 
azalmaya başlamasıyla birlikte Çin'in altın talebi toparlanmaya 
başladı. 2020'nin 3. çeyreğindeki Altın Talep Eğilimleri raporumuza 
göre, 2020'nin Çin altın tüketimindeki yıldan yıla düşüş oranı 1. 
çeyrekteki %61'den 3. çeyrekte %12'ye inmiştir. Benzer eğilimler, 
2020'nin ikinci yarısında SGE'den altın çekilmesinde de görülebilir. 
Son aylarda tekrardan yükselme görülmesine rağmen, Au9999 işlem 
hacimleri ve SGE'den altın çekilmesi 2020'de 2019'ya kıyasla daha 
düşük bir fiziksel altın toptan satın alma talebini göstermektedir. 
COVID-19 pandemisi nedeniyle ekonomide zayıflama ve 2020'de 
2019 oranla daha fazla yükselmiş olan altın fiyatı, bu tür düşüşlere ana 
nedenleri olarak sayılabilir. 
Bununla birlikte, Çin'in altın mücevherat üretim merkezi Şenzen’e 
yaptığımız son gezi sırasında, birçok altın mücevherat üreticisi 
2021'deki altın talebi için iyimser bir görünüm sergiledi. Birçoğu 
iyileşmenin ana faktörü olarak daha güçlü bir Çin ekonomisini gösterdi. 

Au(T+D), 2020 yılında popüler 
bir altın sözleşmesi olmuştur 
Au(T+D)'nin işlem hacimleri Aralık ayında 821t, aydan aya %17 daha 
düşük ve yıldan yıla %30 daha düşük seviyede gerçekleşmiştir. 
(Grafik 6). Ay boyunca Çin’in hisse senedi piyasasının güçlü 
performansı, bazı perakende yatırımcılarını altın ticaretinden 
uzaklaştırmış olabilir. Bu arada, yerel altın fiyatındaki nispeten daha 
düşük olan belirsizlik, muhtemelen daha az kâr fırsatı yaratacağı 
algısıyla kısa vadeli yatırımcıların Au(T+D)'ye olan ilgisini azaltmış 
olabilir. 

https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2020/01/chinese-new-year-and-china-physical-gold-market
https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2020/01/chinese-new-year-and-china-physical-gold-market
https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2020/01/chinese-new-year-and-china-physical-gold-market
https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q3-2020
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Grafik 7: Au(T+D)'nin 2020'deki ortalama aylık hacmi 
rekorun en yükseği olmuştur 

Ton 

Kaynak: Şangay Altın Borsası, Dünya Altın Konseyi 

Bununla birlikte, Au(T+D)'nin 2020'deki ortalama aylık işlem 
hacmi, sözleşmenin 2004'teki yürürlüğe girişinden bu yana en 
yüksek seviyeye ulaştı (Grafik 7). Geleneksel bir güvenli bölge 
yatırım aracı olan altın, COVID-19 pandemisinin başlamasından 
bu yana birçok yatırımcının dikkatini çekmiştir. Ve yıl boyunca 
sık sık alan altın fiyatlarının yükselişinin l haberlerde yer alması, 
SGE'deki en likit ve marjla işlem gören altın sözleşmesi olan 
Au(T+D)’nin birçok momentum yatırımcısını cezbederek, 
sözleşmenin şimdiye kadar gördüğü en yüksek ortalama aylık 
işlem hacmi yakalaması ile sonuçlandı. 

Genişleyen bir Çin altın ETF 
piyasası 
Aralık ayında Çin altın ETF'lerinden 3,5t çıkış olmuştur (Grafik 
8). Hisse senedi piyasasının güçlü performansı ve RMB’nin 
değer artışı, Çin altın ETF’lerinden çıkışları yönlendirerek, 
muhtemelen geçen ay Çinli yatırımcıların risk iştahını arttırdı. 
Bununla birlikte, Çin altın ETF’leri toplamı 2020’yi 60,9t'da, yılda 
%16,1'lik bir artışla veya 2019 sonu holdinglere kıyasla %38'lik 
bir artışla sona erdirdi (Grafik 9). COVID-19 pandemisinin 
getirdiği ekonomik ve finansal belirsizlikler ve altın fiyatının 
saldırgan yükseliş hızı, 2020’nin çoğunda Çin altın ETF'lerine 
girişleri, dünya çapında deneyimlenen güçlü altın ETF'lerine 
benzer şekilde yönlendiriyor.  
Aynı zamanda, üçü Au9999 ve dördü Şangay Altın Benchmark 
sözleşmeleri tarafından desteklenen y yeni altın ETF ürünü 
geçen yıl listelendi ve Çinli yatırımcının, ürün seçimi sayısını 
11'e çıkararak Çin altın ETF piyasasındaki büyümeye katkıda 
bulundu. 

Grafik 8: Aralık 2020'de Çin altın ETF’lerinden çıkışlar 
olmuştur 

Ton 

Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara 
Aylık giriş/çıkışlar 

Kaynak: ETF sağlayıcıları, Dünya Altın Konseyi 

Grafik 9: Çin altın ETF varlıkları 2020'de %38 arttı 

Ton Milyar yuan 

Toplam varlıklar Toplam AUM(RHS) 

Kaynak: ETF sağlayıcıları, Dünya Altın Konseyi 
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Dünya Altın Konseyi Hakkında 
Dünya Altın Konseyi, altın endüstrisi için bir piyasa geliştirme 
kuruluşudur. Amacımız, altına olan talebi teşvik etmek ve 
sürdürülebilirliğini sağlamak, endüstri liderliğini idame ettirmek ve altın 
piyasasındaki küresel otorite olmaktır. 

Yetkili resmi piyasa anlayışına dayanan altına dayalı çözümler, 
hizmetler ve ürünler geliştirmekteyiz ve fikirlerimizi eyleme geçirmek 
için bir dizi ortağımızla birlikte çalışmaktayız. Sonuç olarak, anahtar 
altın piyasası sektörlerine olan taleplerde yapısal değişiklikler 
oluşturuyoruz. Sonuç olarak, kilit piyasa sektörlerindeki altın talebinde 
yapısal değişiklikler yaratıyoruz. İnsanların, altının, refahın 
korunmasına yönelik katkısı ve toplumun sosyal ve çevresel 
ihtiyaçlarını karşılamadaki rolünü anlamalarına yardımcı olarak 
uluslararası altın piyasalarına ilişkin öngörüler sunuyoruz. 
Merkezi Birleşik Krallık ’ta bulunan ve Hindistan, Çin, Singapur ve 
ABD’de faaliyet gösteren Dünya Altın Konseyi, üyelerinin dünyanın 
önde gelen altın madenciliği şirketlerinden oluştuğu bir kuruluştur.  
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uygun olduğunda, kaynakları olarak Metals Focus, Refinitiv GFMS veya diğer 
tanımlanmış telif hakkı sahiplerine atıf yapılır. Dünya Altın Konseyi, Metals Focus ile 
bağlantılıdır. 
WGC, herhangi bir bilginin doğruluğunu veya eksiksizliğini garanti etmez ve bu 
bilgilerin kullanımından doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan herhangi bir kayıp 
veya hasar için sorumluluk kabul etmez. 
Bu bilgiler yalnızca eğitim amaçlıdır ve bu bilgileri alarak amacını kabul etmiş 
sayılırsınız. Burada yer alan hiçbir şey, altının, altın ile ilgili ürünlerin veya hizmetlerin 
veya diğer ürünlerin, hizmetlerin, menkul kıymetlerin veya finansal araçların (toplu 
olarak “Hizmetler”) alım veya satımı için bir öneri, yatırım tavsiyesi veya teklif 
oluşturmayı amaçlamamaktadır. . 

Bu bilgiler; herhangi bir yatırım hedefini, finansal durumu veya belirli bir kişinin özel 
ihtiyaçlarını dikkate almaz. 
Çeşitlendirme herhangi bir yatırım getirisini garanti etmez ve zarar riskini ortadan 
kaldırmaz. Geçmişteki performans, gelecekteki sonuçların göstergesi olmak zorunda 
değildir. Altına tahsis yoluyla elde edilebilecek herhangi bir yatırım sonucunun ortaya 
çıkan performansı varsayımsaldır, gerçek yatırım sonuçlarını yansıtmayabilir ve 
gelecekteki sonuçların garantisi değildir. WGC, herhangi bir varsayımsal cüzdanda 
kullanılan herhangi bir hesaplamayı ve modeli veya bu tür bir kullanımdan 
kaynaklanan herhangi bir sonucu garanti etmez. Yatırımcılar, herhangi bir Hizmet 
veya yatırımla ilgili herhangi bir karar vermeden önce kendi bireysel koşullarını uygun 
yatırım profesyonelleri ile tartışmalıdır. 
Bu bilgiler, “inanıyor”, “bekliyor”, “olabilir” veya “önerir” kelimelerini kullanan ifadeler 
veya güncel beklentilere dayanan ve değişebilir olan benzer terminolojiler gibi ileriye 
dönük ifadeler içerebilir. İleriye dönük ifadeler, bir dizi risk ve belirsizlik içerir. İleriye 
dönük ifadelerin elde edileceğine dair hiçbir güvence verilemez. WGC, ileriye dönük 
beyanların güncellenmesinden sorumlu değildir. 
QaurumSM ve Altın Değerleme Çerçevesi ile ilgili bilgiler 
Qaurum, Altın Değerleme Çerçevesi ve diğer bilgilerin kullanımı yoluyla elde 
edilebilecek çeşitli yatırım sonuçlarının ortaya çıkan performansının varsayımsal 
olduğunu, gerçek yatırım sonuçlarını yansıtmayabileceğini ve gelecekteki sonuçların 
garantisi olmadığını göz önünde bulundurun. WGC ve Oxford Economics, herhangi 
bir projeksiyon, tahmin veya hesaplama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, 
aracın işlevselliğine ilişkin herhangi bir garanti veya güvence vermez. 
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