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2014 Senesinde Altın Fiyatları—2015’e Bakış
Sene başından 17 Mart’a kadar mevcut jeopolitik risklerin güvenli yatırım aracı olarak öne çıkarması sebebiyle 13.39% artış kaydederek senenin en yükseği olan USD 1,392 seviyesini test eden altın fiyatları; ardından piyasaların jeopolitik risklere alışması;
bunun yanı sıra Çin ve Hindistan gibi altın talebinde önemli pay sahibi ülkelerde talebin düşük seyretmesi; Amerika’nın büyüme
konusunda olumlu bir görüntü çizmesi ve ayrıca FED’in parasal genişlemeyi bitirmesinin ardından faiz artırımının da hızlıca geleceği yönündeki beklenti gibi sebeplerle Ekim ayında kazancı sıfırlayarak düşüşe başladı.
Temmuz ayından itibaren düşüş trendinde olan altın fiyatları Ekim ayı başında IMF’nin küresel büyüme beklentilerini düşürmesi
ve FOMC tutanaklarının küresel düşük büyüme beklentisinin Amerikan ekonomisini de etkileyebileceğini belirtmesinin ardından
Ekim ayında %2.15 yükseldi. Ardından yön arayışı içerisinde olan altın fiyatları dönemsel olarak fiziksel talep artışı veya oluşan
jeopolitik risklerin güvenli liman arayışını arttırması gibi sebeplerle yüksek volatilite sergileyerek, 7 Kasım’da 2014 senesinin en
düşük seviyesi olan USD 1,132 seviyesini test etti. Seneyi USD 1,205 seviyesinden açan altın seneyi USD 1,184 seviyesinden %
1.74 kayıp ile kapattı.
FED’in varlık alım programını bitirmesi ve faiz artırımı için makroekonomik verilerin takip edilmeye devam edileceğinin altını çizmesi, jeopolitik risklerin ve global ekonomik risklerin yüksek seviyede olması da altın fiyatlarında sene boyunca volatiliteyi arttıran
sebeplerdendi. Ardından Haziran ayından beri düşüşte olan ve neredeyse %50 kayıp kaydeden petrol fiyatlarının enflasyon beklentileri vasıtasıyla altın üzerindeki talebi azaltıcı etkisi ve Hindistan ve Çin kaynaklı fiziksel talebin değişken olması da altının oldukça hareketli bir sene geçirmesine sebep oldu.
Altın fiyatlarını belirleyen temel faktörler olarak arz-talep dengesi dinamikleri; yatırımcıların tercihleri, jeopolitik riskler ve ABD ekonomisi
ile olan ilişkisi tanımlanabilir.
Altın güvenli liman olarak tanımlandığından jeopolitik risklerin yüksek olduğu dönemlerde yatırımcıların tercih ettiği yatırım aracı
olması sebebiyle yukarı yönlü hareketler görülmesi muhtemel oluyor. Ayrıca düşük küresel büyüme beklentileri altını güvenli
liman olarak öne çıkaran bir diğer faktör, zira bu ortamda faizler de düşük seyrediyor.
Altın ayrıca Amerikan ekonomisinin gidişatı ve Amerikan Dolarının değeri üzerinden fiyatlanıyor. FED’den beklenen sıkılaştırıcı
adımlar altını senenin ortalarında aşağı yönlü baskılarken, FED’den net söylemlerin gelmemesi ve ABD makroekonomik verilerinin
dönem dönem karışık bir görüntü oluşturması da altını geçtiğimiz aylarda yön arayışına iten sebep.
2015 senesinde altın fiyatlarında ABD ekonomisindeki toparlanma ile ilişkili olarak aşağı yönlü baskının devamı bekleniyor. Goldman Sachs, Société Générale gibi kurumlar önümüzdeki yıl altında düşüşün devam edeceği yönünde görüş bildirdiler. Geçtiğimiz
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haftalarda Morgan Stanley de altını, en az tercih edilen emtialar listesine alarak 2015 sene-sinde de düşüşüne devam edeceğini
belirtmişti. Goldman Sachs’e göre külçe altın önümüzdeki sene 1050 dolar Société Générale’e göre ise 1000 dolara inecek.

Küresel Büyüme Beklentilerindeki Düşüklük ve ABD Ekonomisindeki Toparlanmanın Etkisi
Ekim ayı sonunda FED’in varlık alımı bitirip ekonomik verilerdeki toparlanmaya bağlı olarak faiz artırımının zamanının belli olacağını belirtmesinin ardından, Japonya’da ve Avrupa Bölgesi’nde ek genişleme paketleri açıklanmasıyla birlikte piyasada ABD ekonomisindeki toparlanmaya güven pekişmiş oldu. 2014’ün son FOMC toplantısında ise faiz artırımına ilişkin kayda değer zaman söyleminin FED söylemlerinden çıkarılması FOMC üyelerinin sadece bir kısmı tarafından desteklenirken, istihdam piyasasına dair
toparlanmanın devam ettiği ancak konut piyasasında toparlanmanın istenen seviyede olmadığının altı çizildi. Enflasyon beklentilerinin de yakından izlenmeye devam edileceği bir kez daha dile getirildi. Kısacası FED bazı söylemlerini tekrarladı ve faiz artırımının
ekonomik verilerle bağlantılı olarak belirleneceğini yinelemiş oldu. Tutanaklarda ayrıca küresel büyüme görünümündeki olumsuz
belirtilere değinilerek ABD’de orta vadede büyümenin risk altında olduğundan bahsedildi.
6 Ekim’de IMF’nin küresel büyüme beklentisini 2014 senesi için 3.8%’ten 3.3%’e; 2015 senesi için ise 3.1%’ten 3.0%’e indirmesinin
ve FOMC toplantı tutanaklarında bahsedilen küresel büyümede düşüklük sebebiyle ABD ekonomisinin de büyüme konusunda
sıkıntı yaşayabileceği ve güçlü doların ABD ekonomisine olumsuz etkisi olabileceği yönündeki söylemler ile piyasada panik artmış,
ardından ABD’den ve Çin’den gelen beklentiler üzerindeki büyüme verileri bir miktar rahatlama yaratmıştı. Ancak Euro Bölgesi,
Çin ve Japonya kaynaklı büyüme riskleri ve FED’in faiz artırımı sonrası gelişmekte olan ülkelerde sıkıntıların artacağı beklentileri
devam ediyor. IMF’nin ardından OECD de küresel büyüme potansiyelinin yavaşladığını ve 2014 için %3.3, 2015 için %3.7 ve 2016
için %3.9 büyüme beklediğini açıkladı. OECD ABD ve Çin için de büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmişti.
Dünya genelinde Avrupa, Japonya ve Çin kaynaklı riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Avrupa’da ek teşvik paketlerine ihtiyaç
ve petrol fiyatlarındaki düşüklüğün düşük seyreden enflasyonda aşağı yönlü baskıyı arttırıyor olması sebebiyle deflasyon riski
devam ederken, Nisan’da uygulamaya konulan satış vergisinin ardından üst üste ikinci çeyreklik daralmasını kaydeden Japonya’da
ise resesyona girildi ve aynı zamanda erken seçimlere gidildi. Japonya’da resesyon ve Çin’de Konut Fiyatlarının düşüşü ile emlak
sektörüne dair sıkıntıların tekrardan dile getirilmesi büyüme konusundaki endişeleri güçlendirdi. OECD Japonya için büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti. OECD dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya’nın bu sene %0.4, önümüzdeki sene ise %0.8
büyümesini bekliyor. OECD’den gelen açıklamalarda ayrıca Euro Bölgesi’nde aşağı yönlü risklerin mevcut olduğu ve küresel büyüme için en önemli risk olduğundan da bahsedildi.
Çin’deki %7.5’lik Büyüme hedefi ve Çin’in bu hedefleri tutturabilme olasılığı bir süredir ihracat görünümündeki toparlanmaya rağmen sene başından beri sürmekte olan büyümedeki ve üretim PMI’larında görülen düşüklük sebebi ile sorgulanan konulardan
biri. Özellikle gayrimenkul sektöründe yaşanan problemler ve kredi sıkıntıları sebebiyle Çin’e dair durgunluk belirtisi kabul edilen
veriler görülüyor. Dünya Bankası Ekim ayı başında Çin ekonomisi için Büyüme tahminlerini 2014 senesinde Çin’in hedef seviyesi
olan %7.5’ten %7.4’e, 2015 senesi için %7.2’ye, 2016 için ise %7.1’e indirdi. Çin için özellikle gayrimenkul sektöründe riskler tanımlanırken, Üretim PMI’larında Ağustos ayında Şubat’tan beri görülen ilk düşük rakamlardan bahsedilmişti. Ancak Dünya Bankası
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Çin’de görülen durgunluk belirtilerine dair ülke içi problemlerin yanı sıra pozitif görünen ihracat görünümünden tahmin edildiği
seviyede faydalanılamayacağına, zira güçlenmekte olan Amerikan ekonomisinin ve Amerikan dolarının Güneydoğu Asya’daki diğer
ekonomileri destekler nitelikte olduğuna da dikkat çekilmişti. Dünya Bankası’ndan sonra Uluslararası Para Fonu ise Çin’e dair
Büyüme beklentilerini sabit tuttu ancak tahminleri zaten Çin’in hedeflerinden düşük seviyede. IMF 2014 için Çin’de %7.4, 2015’te
ise %7.2 olarak tahmin ediyor. IMF Temmuz ayında Çin büyüme tahminlerini Çin’in hedefi olan %7.5’ten %7.4’e, 2015 için ise %
7.3’e indirmişti. IMF de aynı şekilde gayrimenkul sektörüne dikkat çekerken, kısa vadede büyüme risklerinin görünür olduğundan
bahsetti.

ABD ekonomisi ise büyüme konusundaki görünümü ile diğer ekonomilerden ayrışıyor. Dünya genelinde Merkez Bankları politikaları arasındaki ayrışma da ABD’deki toparlanmayı daha da öne çıkarıyor. İlk çeyrekte kötü hava koşulları sebebiyle %2.9 daralan
ikinci çeyrekte ise %4.6 büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte ise %5 büyüme kaydetti. ABD’de 3. Çeyrek Büyüme verisi son
11 yılın en yükseği olan %5 seviyesinde gerçekleşerek ABD’de toparlanmaya olan güveni pekiştirdi ve küresel düşük büyüme beklentilerinin hakim olduğu global piyasada ABD ekonomisini ayrıştırdı. Bir önceki çeyreğin %4.6 olan büyüme verisinin ardından %
5.0 olarak açıklanan bu veri ile 2003 senesinden beri art arda gerçekleşen en güçlü iki çeyreklik büyüme verileri olarak kaydedildi.
Ayrıca toparlanmakta olan istihdam piyasası ve düşük petrol fiyatları sebebiyle tüketici harcamalarında kaydedilen artış da olumlu
görünümü pekiştiriyor.
FED’in faiz artırımının zamanlaması tartışılırken, son FOMC toplantısı sonunda en büyük sürpriz para politikası sürecine dair normalleşme kelimesinin ilk defa FOMC tarafından kullanılmasıydı. Yellen’ın ve tutanakların defalarca kullandığı ‘kayda değer zaman’
ifadesi ise metinden çıkarılmasa da odak noktasının bu toplantıda ilk defa kullanılan sabır kelimesine kaydığını gördük. Kısacası
Yellen son toplantı öncesinde makroekonomik verilerin izlenmeye devam edileceğini ve faiz artırımı için ‘kayda değer’ bir süre
daha bekleneceğini tekrarlarken, bu toplantıda ekonomik verilerin izlenmeye devam edileceğini ve faiz artırımı konusunda sabırlı
davranılacağından bahsederek piyasalara bir kez daha faiz artırımına dair net bir açıklama yapmadı. Yellen’ın konuşmasında faiz
artırımının 1-2 toplantı içerisinde gerçekleşebileceği yönünde bir söylem bulunurken, net bir zamanlamaya yine rastlanmadı.
Ancak düşük petrol fiyatlarının ABD’de enflasyonu aşağı yönlü baskıladığı ve bu baskının devam edeceği yönünde görüş vardı.
Toplantı öncesinde de ABD TÜFE verilerinin beklentileri karşılamadığını ve TÜFE’nin Kasım ayında yıllık bazda Şubat ayından beri
en düşük seviyede (%1.3) artış gösterdiğini gördük. Unutmayalım ki ABD’nin %2’lik enflasyon hedeflemesini tutturması faiz artırımı için takip edilen en önemli verilerden biri.
FOMC toplantısında ayrıca istihdam piyasasındaki toparlanmadan oldukça memnun olunduğu yönünde açıklamalar da yer aldı.
Yellen para politikasını istihdam piyasasındaki toparlanmanın gidişatı ile sıkı ilişki içerisinde yönettiğini defalarca belirmişti. Ancak
Yellen’ın piyasayı değerlendirmek için kullandığı liste 9 parametreden oluşuyor. Bu parametreler İşten Çıkarma Oranı, Tarım Dışı
İstihdam, İşsizlik Oranı, U-6 İşsizlik Oranı, İş Bırakma Oranı, İşe Alma Oranı, İş Gücüne Katılım Oranı, Açık Pozisyonlar ve Uzun Dönem İşsizlik Oranı. Amerikan İstihdam piyasası sağlıklı incelendiğinde bu parametrelerden sadece 3’ünün kriz öncesi seviyelere
ulaştığı görülüyor. Kısacası toparlanma devam ederken, tam toparlanmadan bahsetmek için henüz erken olduğunu belirtmekte
fayda var. ABD’de U-3 İşsizlik Oranının kriz öncesi seviyelere oldukça yaklaştığı görülmekte. ABD’de İşsizlik Oranı verisi bir önceki
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dönemde %5.8 ile son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. U-6 İşsizlik Oranında, yani eksik istihdam oranında da aynı şekilde
toparlanma görülüyor ancak bu oran hala %10 seviyesinin üzerinde. ABD’de İşsizlik Oranında görülen gerilemeye rağmen, İşgücüne Katılım Oranında da gerileme var. Dolayısıyla istihdam piyasasında toparlanmanın takip edilmesi gerekiyor.
Özet olarak, ABD’de veriler genel anlamda olumlu, ancak faiz artırımı için küresel ekonomideki yavaşlığın FED tarafından da göz ardı
edilemediği görülüyor. ABD’den gelecek faiz artırımı beklentisi ABD tahvillerinin getirisini de yükselteceğinden altının aşağı yönlü baskılanması bekleniyor.

2014 Senesinde Jeopolitik Riskler, 2015’e Bakış:
2014 senesinde jeopolitik risklerin önce Rusya—Kırım arasındaki gerginlik, sonra Rusya—Ukrayna arasında devam etmekte olan
gerginlik ve müteakiben Kuzey Irak ve Suriye’de IŞİD sorununun baş göstermesi ile had safhaya ulaştığını gördük. Altın fiyatları da
güvenli liman özelliği sebebiyle karışıklıkların yaşandığı dönemlerde yukarı yönlü hareketler gerçekleştirdi.
Sene başında Rusya—Ukrayna arasındaki ve devam etmekte olan gerginlikler altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi arttırmış ve
süreçte yaşanan gerginlikler küresel piyasaları etkilerken, artan jeopolitik riskler güvenli liman olarak altını öne çıkarmıştı. Altın
fiyatları 17 Mart günü USD 1,392 seviyesi ile yılın en yüksek seviyesini test etti.
Kırım Ukrayna içinde özerk bir cumhuriyet statüsüne sahip ama yasal olarak Ukrayna’nın parçası. Kendi parlamentosunu seçiyor.
Nisan ayında Rus yanlısı silahlı muhaliflerin Donestk ve Luhansk'ta hükümet binalarını ele geçirmesi ve Kiev yönetiminin katı tutumu, öncesinde Rusya’nın Ukrayna’nın doğu bölgesini işgal etmesi ve Rusya’nın militanları desteklediği iddiaları ile de birleşerek
bölgede gerilimi yüksek tutmaya devam etti. Ukrayna’nın Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in devrilmesinin ardından
Ukrayna karşıtı yoğun gösterilerin yapıldığı Kırım’da 16 Mart tarihinde gerçekleşen referandum ile nüfusunun çoğunluğu Rus olan
Kırım halkı %95.5 evet oyu ile Ukrayna’dan ayrılarak Rusya’ya katılma kararı aldı. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik 2015 senesinde de devam edecek.
Haziran ayında Musul’u ele geçiren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Orta Doğu’da ve özellikle Kuzey Irak’ta gerginlikleri arttırarak jeopolitik risklere bir yenisini ekledi. Irak ve Suriye’de önemli noktaları ele geçiren IŞİD’in özellikle Kuzey Irak halkları ile savaşı devam
ediyor. IŞİD gerginliği Orta Doğu’da 2015 senesinde de jeopolitik riskleri yüksek seviyede tutmaya devam ediyor.

2015 senesinde Rusya—Ukrayna arasındaki gerginlik ve Orta Doğu’daki IŞİD kaynaklı gerginliklerinde dışında Çin ve Japonya arasında Diaoyü adaları üzerindeki egemenlik konusunda yaşanan gerginliklerin de devam etmesi ve jeopolitik riskleri arttırması
beklenebilir. Doğu Çin Denizi'nde Çin'de "Diaoyü", Japonya'da ise "Senkaku" olarak bilinen ihtilaflı insansız ada parçacıkları nedeniyle Pekin ve Tokyo arasında egemenlik tartışmaları yaşanıyor. Adalardan bazılarını Japonya'nın önceki yıl kamulaştırma kararı
almasının ardından gerginlikler tırmanmış ve devam etmişti.
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Kuzey ve Güney Kore arasında geçtiğimiz sene yaşanan gerginliğin devam etmesi muhtemel olabilir. Ekim ayında Kuzey Kore'ye
ait askeri bir geminin Güney Kore’nin deniz sınırını ihlal etmesi nedeniyle iki ülke arasında karşılıklı ateş açılmış, benzer olaylarla
artan çatışmalar sonucunda Güney Kore Savunma Bakanı Kuzey Kore’yi provokasyonlarla gerilimi yükseltmekle suçlamıştı. İki ülke
arasında Kore Savaşı’ndan günümüze süregelen anlaşmazlığın önümüzdeki sene jeopolitik riskleri arttıran faktörlerden biri olması bekleniyor.
Altın fiyatlarında 2015 senesinde yaşanması beklenen jeopolitik riskler sebebiyle volatilitenin artması ve güvenli liman olarak öne
çıkması beklenebilir.

Arz – Talep Dengeleri:
Çin ve Hindistan’ın toplam altın talebi küresel altın talebinin %50’sinden fazlasını oluşturuyor. 2013 senesinde küresel talebin
28%’ini Çin, 25%’ini ise Hindistan oluşturmuştu, dolayısıyla Çin veya Hindistan’daki talep dengeleri küresel talebi de etkileyebiliyor.
Dünya Altın Konseyi 2014 Ağustos’ta yayınladığı raporunda Çin ve Hindistan’da yaşanan talep düşüklüğü öncülüğünde ikinci çeyrekte küresel altın talebinin %16 düşüş gösterdiğini kaydetmişti. Dünya Altın Konseyi’nin 3. çeyrek raporuna göre ise altın talebi
üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %2 düşüş gösterirken, arz ise %7 düşüş gösterdi. Toplam arz 3,147.4 ton
olarak gerçekleşirken toplam altın talebi 929.3 ton olarak kaydedildi. Merkez Bankaları ise toplam 92.8 ton altın alımı yaptı. Altın
talebi 2009 son çeyreğinden beri en düşük seviyede gerçekleşti.
Ancak 2014’ün 4. çeyreğinde fiziksel altın talebinde Asya kaynaklı artış görüldü. Hindistan’da yüksek seviyede olan altın talebi hükümetin altın ithalatına dair kotaları kaldırmasının ardından sert şekilde yükseldi. Altın Hindistan’ın ithalat listesinde ikinci büyük
kalemi oluşturuyor. Geçen sene Hindistan cari açıkta genişlemeyi engellemek amacıyla ithal altına 10% vergi uygulanmıştı. Ayrıca
alıcılar kargo ücretlerinin %20’sini karşılamak zorunda idi. Ardından Dünya Altın Konseyi verilerine göre talepte 2014’ün ilk yarısında %34 (394.4 tona) düşüş görülmesine rağmen; kaçakçılık sorunu baş gösterince yurt dışından külçe altın satın alınmasına
izin verilmişti. Hindistan’ın altın ithalatı vergi uygulamasının ardından sert düşüş göstermiş ardından tekrar artışa geçmişti. Yani
vergi uygulaması dahi Hindistan’da altın talebini azaltamamıştı. Çoğunluğu ithal olan külçe altın satışlarındaki artış cari açık konusunda endişeleri arttırıyordu. Hindistan Merkez Bankası sürpriz bir şekilde önceki hafta altın ithalatçılarına satın aldıkları altının %
20’sini mücevher satıcılarına tekrar ihraç edilmesi için satma zorunluluğunu kaldırdı.
Düzenlemenin ardından Kasım ayında Hindistan’ın altın ithalatı yıllık %571 artış ile 5.61 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Önceki aydan da %38’lik bir artış kaydedilmişti. Altın ithalatı 2014 Nisan-Kasım döneminde 719 ton olarak gerçekleşirken, 2013’teki
toplam 640 ton olan seviyenin de üzerinde idi. Yeni düzenlemelerin ardından hem Hindistan hükümeti hem de Dünya Altın Konseyi Hindistan’ın altına dair politikalarını revize etmesi gerektiği yönünde söylemlerde bulundu. Altın ticaretini düzenlemek için
uygulanabilecek politikalar arasında Merkez Bankası’nın likidite rezervi olarak altın bulundurmasını serbestleştirmek de bir seçenek olarak öneriliyor. Hindistan Altın Konseyine göre de ithalat sınırlamalarındansa altın talebini kontrol altında tutmanın yöntemi
ülke içinde var olan stokları değerlendirmek.
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Grafik 1: Hindistan Altın Rezervleri

Grafik 2: Hindistan Altın İthalatı

Önümüzdeki sene fizik altın talebinin yeni düzenlemelerin ardından Hindistan’da daha da artması ya da yüksek seviyelerde kalması,
ancak Çin’de ise azalması veya stabil kalması bekleniyor.
2013 senesinde toplam küresel altın talebinin %28’ini oluşturan ve üçüncü çeyrekte altın talebi %37 azalışla toplam 181.7 ton
olarak gerçekleşen Çin’de de Hindistan’ın ardından benzer uygulamalar yapılabileceği ve altın ithalatındaki sınırlamaların kaldırılabileceği yönünde spekülasyonlar oluştu. Shanghai’daki serbest ticaret bölgesine bazı uluslararası kuruluşları yuan bazlı altın kontratlarına erişimini sağlayarak hem küresel piyasada altın fiyatları üzerindeki etkisini arttırmayı hem de para birimini güçlendirmeyi
hedefliyor olabilir. Shanghai’daki altın ticaret hacmi Ekim ayından geçen yılın toplam hacmini geçmiş durumda. 2013 yılındaki
toplam kontratlar 11,614 ton iken, bu senenin Ekim ayı sonuna kadar toplamı 12,077 ton olarak kaydedilmiş.
Çin’de 2014 Ocak-Kasım ayları arasında 692 ton olarak tahmin edilen altın ithalatı bir önceki senenin aynı dönemine göre %32
düşüş gösterdi. 2013 senesindeki düşük altın fiyatlarından sonra Çin’de 2014 senesinde altın ve mücevher talebi hem fiyatlardaki düşüşün devamının gelmemesi hem de anti-yolsuzluk kampanyaları sebebiyle uygulanan ekstra denetimlerin de etkisi ile mücevher alışverişinin hacminin azalması sonucu bu sene ilk yarıda 52% düşüş göstererek 192.5 milyon ton seviyesinde gerçekleşmişti. Buna rağmen 2013 sene sonu rakamlarına göre ise altın talebinde Çin Hindistan’ı geçerek lider altın tüketicisi olmuştu.
Çin’de altın/mücevher ticaretinde kayıt dışılık veya yolsuzluk konusunda hala problem olabileceği endişeleri 2014 senesinde halen devam ediyordu. Çin hükümeti Çin’in güney bölgelerinden Guangdong’a bir önceki yıl 1.39 milyar dolar civarında olan mücevher siparişlerinin bu sene Eylül ayında 10.8 milyar dolara yükselmesinin ardından bölgeye bir denetçi grubu göndermişti. Yine
Haziran ayında ülke genelinde 10 milyar dolarlık kayıtsız ticaret yapıldığının fark edilmesinin ardından mücevher ticaretinin yoğunlukla gerçekleştirildiği bazı bölgelere denetçiler gönderilmişti.
Çin’in altın talebi ve ticareti ile ilgili verilerle ilgili bir sıkıntı Çin’in toplam altın ithalatı verisini yayınlamıyor olması. Çin’in Altın ticaretine dair veriler Hong Kong’dan alınıyor ve Hong Kong’un derlediği veriler Çin’de gerçekleşen bütün altın ithalatını kapsamıyor
olabilir.
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Grafik 3: Çin’de Altın Rezervleri
Fiziksel talepteki dalgalanmalar altın fiyatlarında dönemsel olarak volatiliteyi arttırabilecek bir faktör. Özellikle
Hindistan’da festival ve düğün sezonunda oldukça artan
altın ve mücevher talebi altın fiyatlarını yukarı yönlü baskıladığı görülüyor. Dolayısıyla fiziksel talebi etkileyebilecek düzenlemeler altın fiyatlarının gidişatı için takip edilmeli.
2015’te Hindistan ve Çin’de altın ithalatına yönelik düzenlemeler altın fiyatları üzerinde etkili olabilir.
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Özetle;
Sene başından 17 Mart’a kadar mevcut jeopolitik risklerin güvenli yatırım aracı olarak öne çıkarması sebebiyle 13.39% artış kaydederek senenin en yükseği olan USD 1,392 seviyesini test eden altın fiyatları; ardından piyasaların jeopolitik risklere alışması;
bunun yanı sıra Çin ve Hindistan gibi altın talebinde önemli pay sahibi ülkelerde talebin düşük seyretmesi; Amerika’nın büyüme
konusunda olumlu bir görüntü çizmesi ve ayrıca FED’in parasal genişlemeyi bitirmesinin ardından faiz artırımının da hızlıca geleceği yönündeki beklenti gibi sebeplerle Ekim ayında kazancı sıfırlayarak senelik bazda düşüşe başladı.
Temmuz ayından itibaren düşüş trendinde olan altın fiyatları Ekim ayı başında IMF’nin küresel büyüme beklentilerini düşürmesi
ve FOMC tutanaklarının küresel düşük büyüme beklentisinin Amerikan ekonomisini de etkileyebileceğini belirtmesinin ardından
Ekim ayında %2.15 yükseldi. Ardından yön arayışı içerisinde olan altın fiyatları dönemsel olarak fiziksel talep artışı veya oluşan
jeopolitik risklerin güvenli liman arayışını arttırması gibi sebeplerle yüksek volatilite sergileyerek, 7 Kasım’da 2014 senesinin en
düşük seviyesi olan USD 1,132 seviyesini test etti. Seneyi USD 1,205 seviyesinden açan altın seneyi USD 1,184 seviyesinden %
1.74 kayıp ile kapattı.

Sonuç olarak;
2015 senesinde altın fiyatlarında ABD ekonomisindeki toparlanma ile ilişkili olarak aşağı yönlü baskının devamı bekleniyor. Ancak
jeopolitik riskler ve fiziksel talepte olası artış altında dönemsel olarak yukarı yönlü baskı yaratabilir. Küresel büyüme beklentilerindeki düşüklük piyasalarda güvensizlik ortamı yaratarak altını güvenli liman özelliği sebebiyle önce çıkararak yukarı yönlü hareketine sebep olabilecek bir başka başka etken olarak göz önünde bulundurulmalı.

Altın fiyatlarında önümüzdeki sene kurum olarak beklentimiz USD 950—1,250 aralığı.
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Appendix 1: Merkez Bankalarının Altın Rezervleri—İsviçre Altın Referandumu
Merkez Bankalarının enflasyonu hedge etmek amacıyla rezervde tuttuğu altın miktarı 2013 senesi sonunda toplam altın varlığının
beşte birine denk gelen 30,500 ton civarı idi. 1999 senesinde Euro bir para birimi olarak ortaya çıktığında Euro’ya güveni henüz
oluşturamadan Avrupalı yatırımcıların güvenli liman olarak altına aşırı yönelmelerini önlemek adına ECB ve 20 diğer Avrupa ülkesi
merkez bankalarının yükse oranlarda altın satmamak üzere imzaladığı anlaşma 27 Eylül 2014 tarihinde üçüncüye yenilendi. Dolayısıyla Merkez Bankaları önümüzdeki beş sene içerisinde alışılmışın dışında miktarlarda altın satmayacaklar. Değişen bir durum
olmadığı için merkez bankalarında tutulan altın rezervleri altın fiyatlarında dalgalanmaya sebep olmayacaktır. Ancak küresel ekonomik sıkıntılar ve düşük büyüme beklentileri sebebiyle altının güvenli liman olarak öne çıkabileceği ve dönem dönem alternatif
yatırım aracı olarak öne çıkabileceği bir gerçek. Dünya Altın Konseyi dünya genelinde merkez bankalarının rezervlerine altın eklediğine ve bu yıl toplam artışın 400-500 ton civarı tahmin edildiği yönünde açıklamaları oldu.
Geçtiğimiz sene altın piyasasına dair yaşanan bir diğer önemli olay da İsviçre’de 30 Kasım’da gerçekleşen Altın Referandumu idi.
Merkez Bankası’nın rezervlerinin %20’sinin altın olarak bulundurulmasının oylandığı 30 Kasım’da İsviçre’de gerçekleşen Altın Referandumunda hayır sonucu alındı.
Altın fiyatları referandum öncesinde yüksek volatilite sergiledi, zira ‘Evet’ sonucunun çıkması durumunda İsviçre Merkez Bankası
1500 tonluk (yıllık dünya üretiminin yarısı kadar) altın alımı yapmak zorunda kalacaktı. Toplamda bu günkü fiyatlarla 56 milyar
dolarlık bir harcama gerektirecek alımların senelik 300 ton olarak 2019 senesine kadar tamamlanması beklenirken, Bank of America’ya göre senelik global altın talebinin %7’sine denk gelen bu alımlar altın fiyatlarında %18’lik bir ralliye sebep olabilirdi.
Sınırsız miktarda yabancı para satın alarak frank için uyguladığı 1.20’lik Euro tabanını korumayı politika edinmiş durumda olan
İsviçre Merkez Bankası için referandumdan alınacak evet sonucu bu politikayı oldukça zorlaştıracak olduğundan referandum
öncesinde karşılıklı kampanyalar yürütüldüğü görüldü.
Referandumdan hayır sonucunun alınması ile referandum günü USD 1,142—USD 1,221 gibi geniş bir bantta hareket eden altın
fiyatları bir miktar stabilize oldu.
Grafik 4: Referandum Öncesi ve Sonrası Altın Fiyatları:
Merkez Bankaları küresel riskler
sebebiyle Dünya Altın Konseyi’nin de belirttiği gibi artan altın
alımları yapabilir. Ancak 27 Eylül’de yenilenen anlaşma sebebiyle yüksek miktarlarda altın
satmayı yasaklayan anlaşma
geçerliliğini koruyor. Dolayısıyla
2015’te satışların etkisi sınırlı
olacaktır.
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Appendix 2: 2014 Senesinde Altın Fiyatları
Sene başında altının jeopolitik riskler üzerinden fiyatlandığını gördük. Özellikle Ukrayna bölgesindeki gerginlikler altında volatiliteyi arttıran faktördü. Ayrıca ABD ekonomisinin kötü hava koşulları sebebiyle büyüme konusunda sıkıntılar yaşaması ve Dolar Endeksi’nin de düşüşte olması altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi güçlendirmişti. 17 Mart’a kadar yükselen altın fiyatlarının senenin en yüksek seviyesi olan USD 1,392 seviyesini test ettiğini gördük. Ardından 18-19 Mart’ta gerçekleşen FOMC toplantısında,
FED varlık alım programını beklentiler dahilinde azaltırken, özellikle konut sektöründeki sıkıntılara değinerek enflasyondaki görünümde de beklenen gelişimin gerçekleşmediğine değinerek genişlemeci para politikasına devam edeceğini belirtti.
Haziran ayına kadar düşüşte olan altın fiyatları sonrasında yönünü yukarı çevirse de jeopolitik risklerin kalıcı olmaması ve ABD
ekonomisindeki toparlanmanın özellikle iyi gelen istihdam verileriyle desteklenmesi sebebiyle Temmuz ayından itibaren düşüşe
geçti. Ekim ayının başında 17-18 Eylül’de gerçekleşen FOMC toplantısının tutanakları olumlu bir görüntü çizmedi, tutanaklar küresel ekonominin kötüye gittiği ve IMF’den gelen küresel büyümeye yönelik aşağı yönlü revizelerin ardından ABD ekonomisinin büyümesini de etkilenebileceği yönünde hemfikir olurlarken; Doların bütün pariteler karşısında kazandığı değerin potansiyel bir risk
olduğunu belirttiler. Bu toplantının ardından Dolar Endeksi’ndeki geri çekilmeyle bağlantılı olarak altın fiyatlarında yukarı yönlü
hareket görülmüş olsa da 28-29 Ekim’de gerçekleşen FOMC toplantısında varlık alım programının sonlandırılması ile FED’den
gelecek sıkılaştırıcı adımlar ve faiz artırımı beklentileri sonucunda altında sert düşüşler gerçekleşti ve 7 Kasım’da altın USD 1,132
seviyesi ile yılın en düşük seviyesini test etti. Sonrasında altın fiyatlarının yön arayışı içerisinde olduğunu ve dönemsel jeopolitik
riskler ve güvenli liman olma özelliği ile fiyatlandığını gördük.
FED’in kısa vadeli faiz hadlerindeki yukarı yönlü olası tasarrufu uzun vadeli faizleri yukarı çekecekken, Altın fiyatına aşağı yönlü
baskı uygulayacaktır. Ancak bu faiz hareketinin zamanlaması henüz açık değil.
2014 Senesi Altın Fiyatları
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Appendix 3: Grafikler: ABD Ekonomisinde Toparlanma
İstihdam Piyasası: ABD İstihdam Piyasasında toparlanma hızla devam ediyor. İşsizlik Oranı kriz öncesi seviyelerde. Büyüme ise
istenen ivmede.

Grafik 1: ABD İşsizlik Oranı

Grafik 2: ABD Büyüme

Grafik 3: ABD 10 Yıllık Tahviller vs. Altın Fiyatları:
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