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COVID-19 pandemisi, Çin'in altın piyasası üzerinde önemli bir 
etkiye sahip olmuş ve 2020'de ülkenin altın talebinde %27'lik bir 
yıldan yıla düşüşüne yol açmıştır.1 Bu zayıflığın bir sonucu ise 
rekor üzerindeki en geniş Şangay-Londra spot spot altın fiyat 
marjı gerilemesiydi (Grafik 1). Tarihsel olarak Şangay prim 
fiyattan işlem yapmıştır: Şangay Altın Borsası (SGE) 2002 yılının 
sonlarında kurulduğundan beri, Çin'deki spot altın fiyatı, net bir 
altın ithalatçısı olan Londra'daki eşdeğer LBMA Altın Fiyatından 
ortalama 6USD/oz daha pahalıdır.2 

Analizimiz, faktörlerin bir bileşimi olarak, özellikle yerli altın arz 
fazlası ve Çin'in altın ihracatının kısıtlayıcı mevzuatının, 2020'de 
olumsuz ve uzun süreli bir yerel Çin spot altın fiyat marjı 
gerilemesine yol açtığını göstermektedir. Ancak 2020 yılının 
sonuna doğru Çin altın talebi canlandıkça bu gerileme de 
yavaşlamıştır. 2021'de Çin ekonomisinin daha da toparlanması 
beklendiğinden, Çin altın tüketiminin artmasının muhtemel 
olduğuna inanıyoruz; böylece, potansiyel olarak daha yüksek bir 
Şangay-Londra spot altın fiyat marjına yol açacaktır. 

Grafik 1: Çin'in altın talebindeki önemli zayıflık, 2020'de daha önce görülmemiş bir Şangay-Londra spot altın fiyat marjı 
gerilemesine katkıda bulundu* 

Ton USD$/oz 

Çin'in altın tüketimi Şangay-Londra spot altın fiyat marjı (RHS) 

*Aralık 2020 itibari ile Çin'in altın tüketimi; üç ayda bir altın külçeleri, altın paralar, mücevherler ve ETF ürünlerine olan yerel talebi içerir. Farklar, Au9999 ve LB MA Altın 
Fiyatı AM arasındaki farkların üç aylık ortalamaları olarak ifade edilir, çünkü en dar işlem süresi aralığına sahiptirler ve önemli benchmark spot altın fiyatlarıdır. 
Kaynak: ETF sağlayıcıları, Metals Focus, Şangay Altın Borsası, ICE Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 

1 2020 ile 2019 yılları arasında Çin yıllık altın talebinden yapılan karşılaştırma. 
2  Fark, SGE'nin Au9999 ve LBMA Altın Fiyatı AM arasında hesaplanır. Daha 

fazla bilgi için Goldhub. com’daki yerel prim/indirim sayfasına bakın. 
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Şangay-Londra spot altın 
fiyat marjının incelenmesi 
Analizimiz, Şangay-Londra spot altın fiyat marjı etmenlerinin 
aşağıdakileri içerdiğini göstermektedir: 
• Altın ithalatının maliyetli 
• Çin'in altın ithalatı ve ihracatındaki kısıtlamalar 
• Çin'in iç arz ve talep koşulları. 
Pozitif bir fark: Çin'in altın piyasası dinamiklerinin doğal bir 
sonucu 
Çin 2000'lerin başından beri net bir altın ithalatçısıdır. Çin Altın 
Derneği'ne (CGA) göre altın talebinin artmasıyla Çin'in yerli altın 
arzı, yerel altın piyasasının 2002'deki kurtuluşundan bu yana 
yerel talebi karşılamak için yeterli olmamıştır.3 Sonuç olarak ithal 
edilen altın, Çin'in altın arzının hayati bir kaynağı haline 
gelmiştir. 2015 ile 2019 yılları arasında Çin'in yıllık toplam altın 
arzının ortalama %62'si ithalattan gelmiştir. Ve Batı piyasaları 
Çin'in altın ithalatında önemli bir rol oynamıştır. Örneğin, Avrupa 
ve Kuzey Amerika'dan gelen altın, 2019 yılında ülkeye ithal 
edilen toplam miktarın yaklaşık %50'sini oluşturmaktaydı.4 
Bu nedenle Çin'deki yerel altın fiyatı, ithalatçıların yurt dışından 
altın getirme maliyetlerini karşılayacak kadar yüksek olmalıdır. 
Normalde, bu tür maliyetler arasında hava taşımacılığı, sigorta, 
takas veya imalat maliyetleri (%99,5 400 oz altın külçesini %99,5 
ve %99,99 kilo külçelerine çevirme), Şangay Altın Borsası'ndan 
gümrükleme ve yükleme ve çıkarma maliyetleri yer alır (Şekil 
1).5 

Şekil 1: Batı piyasasından Çin'e altın taşımacılığının tipik bir 
örneği 
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bedeli vb. 

400oz 
%99,5 

Londra İyi 
Teslimat 
külçeleri 

(LGD) 

Havayolu taşımacılığı maliyeti 
Gümrükleme maliyeti Diğer SGE 
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Kaynak: Dünya Altın Konseyi 

3  SGE'nin kurulmasının Çin'in altın piyasasının kurtuluşuna işaret ettiği ve 
“birleşik satın alma ve dağıtım” modeline son verdiği yaygın olarak kabul 
edilmektedir. 

4  Çin Gümrüğünden elde edilen verilere göre. 
5 %99,5 ve %99,99 altın külçelerinin ayarını ifade etmektedir. LGD külçeleri 

genellikle %99,5 ayar ve 400 oz ağırlığa sahipken, SGE hem %99,5 hem 
de % 99,99 ayar altın külçelerini 1 kilo gramda kabul eder, %99,99 kilo 
külçe işlemleri 
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Çin'e altın akışındaki kısıtlamalar, farkın bir başka önemli 
unsurunu oluşturmaktadır. Normalde, Çin makamları her dönem 
için nitelikli altın ithalatçılarına (çoğunlukla ticari bankalar) 
kontrollü kotalar tahsis eder.6 Böyle bir mekanizma, altın arzı için 
daha az kısıtlamanın olduğu piyasalara kıyasla, altını Çin'de daha 
nadir bir emtia haline getirmiştir. Bu nedenle, altın ithal etme 
maliyetlerinin yanı sıra Çin altın fiyatına olumlu bir fark da 
eklenmiştir. 
Çoğu gün, SGE'nin Au9999'u ile temsil edilen Çin'deki benchmark 
spot altın fiyatı, Londra'daki LBMA Altın Fiyatından daha 
yüksektir.7 Bu iki benchmark (bundan sonra Çin spot altın fiyatı 
farkı/primi/ gerilemesi olarak anılacaktır) arasındaki fark, ons 
başına USD cinsinden ölçüldüğünde, SGE'nin kurulduğu Ekim 
2002-Aralık 2019 arasındaki günlerin %81'inde pozitif kalmıştır 
(Grafik 2). 

Grafik 2: Çin altın fiyat marjı 2002 ile 2019 yılları 
arasında nadiren negatifti* 

Sıklık 

Fark aralıkları (USD/ oz) 

*Grafik, günlük Şangay-Londra altın fiyatı farkının sıklığının 30 Ekim 2002 ile 31 
Aralık 2019 tarihleri arasındaki ortalaması seviyesinde (minimumdan 
maksimuma) aralıklarla dağılımını göstermektedir. 
Kaynak: ETF sağlayıcıları, Metals Focus, Şangay Altın Borsası, ICE Benchmark 
Administration, Dünya Altın Konseyi 

Yerel altın talebi farkı yönlendiriyor 
Çin'in yerli altın arzı genellikle nispeten istikrarlı kaldığı için, yerel 
altın talebi farkı önemli ölçüde etkilemektedir (Şekil 2). Örneğin, 
pazarlık yapan tüketiciler tarafından yönlendirilen 2013'ün ikinci 
çeyreğinde altın külçeleri, altın paralar ve mücevherlere olan 
talep, yerel altın fiyatının tarihteki en büyük üç aylık düşüşünü 
kaydetmesiyle şimdiye kadarki en yüksek seviyeye yükselmiştir; 
bu da on yıllardaki en büyük üç aylık yerli altın arz açığına yol 
açmıştır.  

daha sık. Daha fazla bilgi için lütfen SGE sayfasını ve LBMA'nın iyi teslimat 
açıklamasını ziyaret edin. 

6 Yetkililer genellikle kotayı üç ayda bir belirler ancak piyasa koşullarına göre 
geçici düzenlemeler yapılabilir. 

7  Farkı hesaplamak için SGE ve LBMA Altın Fiyatı AM Au9999'un kapanışını 
kullanıyoruz, çünkü sadece bunlar en yakın işlem aralığına sahiptir ve her ikisi 
de 2002 yılına kadar uzanmanın yanı sıra aynı zamanda Çin ve Batı 
piyasalarındaki önemli benchmark spot altın fiyatlarıdır. 
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Sonuç olarak, Çin altın fiyatı primi, 2013'ün 2. çeyreğinde 
ortalama 24 USD/oz idi ve üç ayda en yüksek değere sahipti.8 
Çin'in altın talebindeki ve yerel altın fiyat marjındaki benzer 
mevsimsel değişim modelinde daha fazla kanıt tanımlanabilir 
(Odak 1). 
Şekil 2: Yerel altın talebi, fiyat marjı değişimini 
yönlendirmede açık maliyetler kadar önemlidir 

İhracat 
maliyeti 

Şangay-Londra farkındaki 
değişiklikler 

Çin'de altın 
kıtlığı 

Yerel altın talebi ve 
arzı 

Kaynak: Dünya Altın Konseyi 

Genel olarak Çin altın fiyat marjı ile yerel altın talebi ve arz 
koşulları arasında pozitif bir ilişki vardır (Grafik 3). Mantık 
basittir: diğer koşulları sabit tutarak, yerli altın arzı sıkılaştıkça 
altının kıtlığı artar, genellikle daha yüksek talep tarafından 
yönlendirilir; bu da daha yüksek bir yerel altın fiyatı farkına yol 
açar ve bunun tam tersi de geçerlidir. 

Grafik 3: Çin'in altın arzındaki fazlalık/açık genellikle Çin 
altın fiyatı priminde düşüşler/artışlar anlamına gelir* 

USD$/oz 

Yurt içi altın arzı - yerel altın talebi (ton) 

*Altın mücevher, külçeler, bozuk para ve ETF'lere yönelik üç aylık altın 
talebine göre; yurt içi arz Çin'in tüm kanallardan gelen yurt içi altın arzını ifade 
eder. 2012'nin 1. çeyreği ile 2020'nin 4. çeyreği arasındaki verilere dayalı 
hesaplama. 
Kaynak: ETF sağlayıcıları, Metals Focus, Şangay Altın Borsası, ICE Benchmark 
Administration, Dünya Altın Konseyi 

8  Au9999 ve LBMA Altın Fiyatı arasındaki farkın USD$/oz cinsinden üç aylık 
ortalamalarına göre hesaplama. 

9  Çin yerel altın fiyat marjının 2020 yılında ciddi şekilde gerilediği ve mevsimsel 
kalıpları doğru yansıtamadığı için 2010 ile 2019 yılları arasındaki ortalama verileri 
göstermeyi seçtik. 
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Odak 1: Çin'in altın talebindeki ve altın fiyatı 
primindeki tarihsel mevsimsel modeli 
Çin'in fiziksel altın talebi mevsimseldir. Bunun bir örneği, 2010 
ile 2019 yılları arasında sektörün Aralık ve Ocak aylarında 
SGE'den en yüksek altın çekme oranlarına sahip olmasıdır 
(Grafik 4). 9 2020 Çin Yeni Yılı (CNY) Festivali öncesinde 
yayınladığımız bir blogda, genellikle Ocak sonu veya Şubat 
başında gerçekleşen Çin ay takvimindeki en önemli 
festivalden önce altın ürünlerini stoklama geleneğini 
inceledik. Sonuç olarak altın ürünleri üreticileri, bu dönemde 
en yüksek altın satış sezonu için stoklama eğilimindedir ve bu 
da Aralık ve Ocak aylarında SGE'den daha yüksek fiziksel 
altın çekilmesine yol açar. 
Tarihsel veriler ayrıca, bu iki ayda ortalama aylık yerel altın 
fiyatının farkının genellikle diğer aylara göre daha yüksek 
olduğunu göstermektedir. Çin altın fiyat marjı, Aralık ve Ocak 
aylarında ortalama olarak 2010 ile 2019 yılları arasındaki yıllık 
ortalamanın %43 ve %19 üzerinde gerçekleşmiştir. Bunun 
Çin'in altın talebindeki benzer model ile açıklanabileceğine 
inanıyoruz. Çin'in fiziksel altın talebi CNY Festivali'nden önce 
yükselme eğiliminde olduğundan, yerel altın fiyat marjı da 
artar. 

Grafik 4: Tarihsel olarak fiziksel altın talebi Aralık ve 
Ocak aylarında en yüksek olmuştur. 

Ton 

Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara 
SGE'den altın çekilmesi 
Aylık Şangay-Londra altın fiyat marjı (RHS) 

*SGE'den aylık ortalama altın çekilmesi ve 2010 ile 2019 yılları arasındaki 
Şangay-Londra altın fiyat marjına dayanmaktadır. 
Kaynak: ETF sağlayıcıları, Metals Focus, Şangay Altın Borsası, ICE 
Benchmark Administration, Dünya Altın Konseyi 
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2020'deki rekor 
gerilemenin anatomisi 
Çin altın fiyat marjı 2020 yılında rekor seviyelere ulaşmıştır. 
Şubat ayında negatife dönüştükten sonra fark düşmeye devam 
etti. Ağustos ayında, bugüne kadarki en düşük fiyat olan, 69 
USD/oz ortalamasına ulaştı.10 Ağustos ayından sonra 
daralmaya başlamasına rağmen, yerel altın fiyat indirimi 
2020'nin 3. çeyreği ve 4. çeyreği boyunca devam etti. Yıllık 
bazda, yerel altın fiyat indirimi ortalaması, 2020'de 26 USD/oz, 
SGE'nin 2002'deki kuruluşundan bu yana en geniş olanıydı 
(Grafik 5). 

Grafik 5: Aylık ortalama Çin spot altın fiyat marjı gerilemesi 
2020'de rekor seviyeler gösterdi* 

*Yukarıdaki grafik, Au9999 ve LBMA Altın Fiyatı arasındaki günlük farkın Ekim 2002 
ve Aralık 2020 arasında USD/oz cinsinden aylık ortalamalarını göstermektedir. 
Kaynak: ETF sağlayıcıları, Metals Focus, Şangay Altın Borsası, ICE Benchmark 
Administration, Dünya Altın Konseyi 

2020'de Çin'in altın piyasası: önemli ölçüde zayıf talep ve 
nispeten geniş arz 
Çin'in altın tüketimi 2020'de düştü. Çin'in 1. çeyrekteki altın 
tüketimi, 2008'in 2. çeyreğinden bu yana %60'lık bir yıldan yıla 
düşüşle en zayıf olanıydı.11 Sonraki çeyreklerdeki bazı 
gelişmelere rağmen, Çinli tüketiciler 2020 boyunca 10 yılda 
görülen en düşük altın satın alımını gösterdi. Birinci çeyrekte 
COVID-19 kaynaklı sosyal aktivite kısıtlamaları, toparlanan bir 
yerel altın fiyatı ve koronavirüsün sebep olduğu ekonomik çöküş 
sırasında tüketiciler için azaltılmış gerçek harcanabilir gelir, 
Çin'in geçen yılki altın talebindeki bu zayıflığa katkıda 
bulunanlarda baştaydı. 

10  Günlük bazda, fark en düşük seviyesini 12 Ağustos 2020'de 107 USD/oz 
olarak kaydetti. 

11  Çin'deki altın tüketimi, Metals Focus'un tarihsel veri setine göre altın 
külçeleri, altın paralar, ETF ürünleri ve mücevherlere olan talebi içerir. 

12  Daha fazla bilgi için lütfen geçmiş blogumuzu ziyaret edin: COVID-19 
pandemisinin ardından Çin'in altın piyasası. 
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13  COVID-19 pandemisi 2020'de Çin'in altın tüketimine zarar verirken, bazı 
kuyumcular genişleme planları için altın ürünleri stoğunu sattı ve bazıları iflas 
ettikçe tüm stoklarını tasfiye etti. 

Ancak Çin'in 2020'deki yerli altın arzı çok fazlaydı. Büyük Çin 
altın madenciliği projelerinin %90'ından fazlası, pandeminin 
yayılmasının önemli ölçüde azalmasıyla Mart ayı ortasında 
üretime devam etti ve Çin'in maden altın arzının istikrara 
kavuşmasını sağladı.12 Bu arada yerel altın fiyatı toparlandıkça, 
birçok tüketici ve kuyumcu, geri dönüştürülmüş altın arzını 
arttırarak altın stoklarından kâr elde etti. Ek geri dönüşüm 
akışları, bazı perakendecilerden ya operasyonları genişletme 
planlarını frenlemek ya da ekonomik zorluk sırasında piyasadan 
çıkmak için geldi.13 Sonuç olarak, Çin'in 2020'deki yerli altın arzı 
2019'a benzer seviyelerde kalırken altın talebi, büyük düşüşlere 
tanık oldu (Çizelge 6). Çin'de altın kıtlığı azaldıkça, yerel altın 
fiyat marjı negatife döndü. 

Grafik 6: Çin'in yerli altın arzı daha hızlı toparlandı 

Yıldan yıla değişiklikler 

Yerel arz Altın tüketimi 

Tam yıl 
2020 

*İç arz, Çin'in maden üretimini, geri dönüştürülmüş altını ve diğer kanallardan arzı 
içerir. Altın tüketimi Çin'in altın mücevher, külçe, bozuk para ve ETF ürün talebinin 
toplamını ifade eder. 
Kaynak: ETF sağlayıcıları, Metals Focus, Dünya Altın Konseyi 

Fazlalık, yerel altın fiyat marjı üzerinde daha etkili olma 
eğilimindedir 
Çin'in altın ithalatı ve ihracatı asimetriktir. Mevcut Çin Gümrüğü 
verilerine göre, 2017 ve 2019 yılları arasındaki yıllık ortalama altın 
ithalatı ihracattan 67 kat daha yüksekti. Bu tür bir asimetri, 
yetkililerden gelen altın ihracatına daha sıkı kısıtlamalar 
getirilmesi ve Çin'in 2000'lerin başından beri altın sıkıntısı çeken 
bir ülke olması da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı 
gerçekleşebilir. 
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Çin'in yerli altın arzındaki bir eksiklik nispeten hızlı bir şekilde 
altın ithal ederek giderilebilir. Çin'in altın ithalatı üzerinde kota 
kontrolleri olmasına rağmen, otoritelerin yerel altın talebi gibi 
faktörlere dayanarak tespitlerini yaptıkları görülmektedir 
(Grafik 7). Örneğin, Çin'in altın talebi 2013'te rekor seviyeye 
yükseldiğinde altın ithalatı da rekor seviyeye yükseldi. Tarihsel 
olarak nispeten yeterli bir altın ithalat kotası tahsisi, yerel altın 
fiyat marjının istikrara kavuşturulmasına yardımcı olarak altın 
kıtlığının yayılması üzerindeki etkisini sınırlamıştır. 
Bununla birlikte, altın ihracatındaki daha sıkı kısıtlamalar 
nedeniyle, Çin'in altın fiyatındaki artı kaynaklı indirim, yalnızca 
yerel altın talebindeki iyileşme ile daraltılabilir (bu da altının 
ülkedeki kıtlığını arttırır). Çin'in altın talebindeki yavaş 
canlanma, 2020 boyunca süren yerel bir spot altın fiyat marjı 
gerilemesine yol açtı. 

Grafik 7: Tarihsel olarak, Çin'in altın ithalatı yerel altın 
talebine ve arz koşullarına bağlıdır 

Ton Ton 

Yerel altın arzı-tüketimi 

Altın ithalatı (bir çeyrek gecikmeli, RHS) 

*Verilerin mevcudiyeti nedeniyle, 2017'nin 1. çeyreği ile 2020'nin 4. çeyreği 
arasında üç aylık Çin madeni altın ve hurda arzına ve altın külçesi, bozuk para, 
mücevher ve ETF talebine dayalı hesaplamalar. Altın ithalatı, HS7108 
kapsamında Çin Gümrüğünden elde edilen mevcut verilere dayanmaktadır. 
Kaynak: ETF sağlayıcıları, Metals Focus, Çin Gümrüğü, Dünya Altın Konseyi 

Görünüm 
Yerel altın fiyat indirimi 3. çeyrekten sonra daralmaya 
başladı 
Ağustos ayında rekor seviyeye ulaştıktan sonra altın fiyat 
indirimi daralmaya başladı. Aylık ortalama bazda, indirim 
Ağustos ayında 69 USD/oz iken Aralık ayında 18 USD/oz olarak 
daralmıştır. 

14  Daha fazla bilgi için lütfen yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nın 
özetlerine bakınız. 

15  Çin tüketim uyarıcılarının Çin'in altın talebini nasıl desteklediği hakkında daha 
fazla bilgi için lütfen Çin'in altın piyasası hakkındaki geçmiş blogumuzu ziyaret 
edin. 
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Daralmanın ana itici gücü, 2020'nin ikinci yarısında ülkenin altın 
ithalatı ve ihracat politikalarında önemli bir değişiklik olmadığı 
için Çin'in altın tüketimindeki iyileşmeydi. Çin'in GSYİH büyümesi 
1. çeyrekte, -%6,8'den 4. çeyrekte %6,5'e yükseldikçe, 
tüketicilerin enflasyondan arındırılmış harcanabilir geliri de 
artmaya devam etti. Ağustos ortasından sonra nispeten daha 
düşük bir yerel altın fiyatıyla birleştiğinde, ülkenin altın talebi 3. 
çeyrek ve 4. çeyrekte büyük bir çeyrekten çeyreğe büyümesine 
tanık oldu ve yerel altın fiyat indiriminde bir daralmaya yol açtı. 
Çin altın tüketiminin 2021 yılı için görünümü: iyileştiriliyor 
ancak sınırlandırılabilir 
Çin'in 2021'deki altın tüketiminde iyileştirme için yeri var. İstikrarlı 
bir ekonomik toparlanmanın temellerini güçlendirmek için politika 
yapıcılar, Aralık 2020 sonlarında yıllık Merkezi Ekonomik 
Çalışma Konferansı'nda mali ve para politikalarının destekleyici 
olmaya devam edeceğini belirttiler. 14 Bu, 2021'de 2020'den 
daha yüksek altın tüketimine yol açabilecek tüketici harcanabilir 
gelirinde daha fazla iyileşme anlamına gelebilir (Grafik 8). Buna 
ek olarak konferansta iç tüketim teşviki 2021 için kilit bir görev 
olarak konumlandırıldı. Çeşitli Çin şehirlerinde yerel tüketimi 
teşvik etmek için benzer teşviklerin 2020'de mücevher 
tüketiminde iyileşmeye katkıda bulunduğu ve 2021'de daha fazla 
teşvikin Çin'in altın tüketimi için iyi bir işaret olacağı 
gösterilmiştir.15 

Grafik 8: Çin'in altın tüketimi genellikle yerel tüketicilerin 
gelirlerine paralel olarak artar 

Çin'in altın tüketimindeki yıldan yıla değişiklikleri 

Çinli tüketicilerin gerçek harcanabilir gelirlerindeki yıldan yıla değişimleri 

* 2011'in 4. çeyreği ile 2020'nin 4. çeyreği arasında Çin konutlarının enflasyondan 
arındırılmış harcanabilir gelirinin yanı sıra üç aylık Çin altın mücevher, külçe ve bozuk 
para talebine dayanmaktadır. 
Kaynak: Metals Focus, Ulusal İstatistik Bürosu, Dünya Altın Konseyi 
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Çin'in fiziksel altın talebinin yüksek frekanslı bir vekili olan 
Au9999'un aylık işlem hacimleri 2020 ortalamasının üzerinde 
kaldığından, fark Ocak ayında pozitife döndü. Çin'in kuyumculuk 
sektöründeki ticaret ortaklarımızdan elde edilen duyumlar da 
olumlu satış büyümesi ve 2021'e güçlü bir başlangıç olduğunu 
göstermektedir. 
Bu yıl altın tüketiminde iyileşme olasılığına rağmen, üst 
potansiyeli sınırlı olabilir. İlk olarak ekonominin 2020'nin 1. 
çeyreğinde toparlanmaya başlamasından bu yana Çin'de faiz 
oranları artmaktadır. Çin ekonomisinin daha da canlanması ve 
altın tutmanın fırsat maliyetini yükseltmesi beklendiğinden, 
Çin'deki oranlar 2021 boyunca yüksek kalabilir. İkincisi RMB'nin 
değer kazanması, ekonominin toparlanması ve COVID-19 
aşısının piyasaya sürülmesindeki ilerlemelerle, Çinli 
yatırımcıların risk iştahı artmakta ve yerel yatırımcılardan altın 
talebine ağırlık vermektedir. Örneğin, Çin Varlık Yönetimi 
Derneği'nden elde edilen veriler, hisse senedi fonlarının yönetim 
altındaki varlığı geçen yılın 1. çeyreği ile 4. çeyreği arasında 
%50 (RMB611 milyar veya 101 milyar USD) arttı.16 

Ayrıca, Çin'in altın mücevher endüstrisindeki hafif parçalar 
eğilimi, tonaj açısından yerel altın tüketimini de sınırlayabilir. 
Giderek daha fazla altın mücevher üreticisi ve perakendecisi, 
Çinli gençlerin daha şık ve hafif parçaları uygun fiyatlarla tercih 
ettiklerini fark etmiş ve bu da son yıllarda bu tür ürünlerin 
üretilmesi ve tanıtılması için çabaların artmasını sağlamıştır. 
Kuyumculuk perakendecileri, sermaye maliyetlerini düşürmek için 
stoklarında daha hafif ürünlerin yüzdesini artırmanın avantajını da 
görmüşlerdir. Birçok kuyumcunun genişleme planlarının pandemi 
ile yavaşlamasıyla, Çin'in altın mücevher tonajı talebindeki daha 
fazla geri kazanım için potansiyel alan sınırlı olabilir.17 
Özetle, 2021 yılında Çin ekonomisi için nispeten olumlu bir 
görünüm, yerel altın tüketimindeki iyileşmeyi uzatabilirken, altın 
için olası daha düşük yatırım talebi ve altın mücevherat 
sektöründeki hafif eğilimden kaynaklanan zorluklar ortaya 
çıkmaktadır. Ancak şüphesiz, Çin'in altın tüketimi Şangay-Londra 
altın fiyat marjını 2021 yılına kadar yönlendirmede önemli bir rol 
oynamaya devam edecektir. 

16  31 Mart 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde Çin hisse senedi fonlarında 
yönetim altındaki varlıklara dayalı hesaplamalar. Kullanılan USD/CNY kurları 
aynı tarihlerde Çin Döviz Ticaret Sisteminden alınmıştır. 

17  Hepsi önde gelen Çinli kuyumcularla yaptığımız konuşmalardan topladığımız 
bilgilere dayanmaktadır. 
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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. 
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