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Faiz hareketleri, son iki yılda altın 
fiyatlarına damgasını vurdu. 
Altın fiyatlarının 2020’deki düşük faiz ortamında USD bazında  
%25 oranında toparlandığı güçlü performansından sonra, altın 
2021 yılında yükselen faiz oranları ile bugüne kadar %5 
oranında azalarak çok daha zayıf bir trend izlemektedir.1 Altın 
talebi, özellikle mücevher ve külçe ve altın para pazarlarında 
toparlanmak üzereyken,2  yakın zamanda yatırımcıların 
portföylerindeki altını elden çıkarmaları büyük ölçüde, küresel 
sabit gelirli menkul kıymetler piyasalarındaki faiz oranlarının 
geçen yıl ulaştıkları rekor düşüşlere göre keskin bir şekilde 
artışından kaynaklanmıştır (Grafik 1).3 
Ekonomik koşulların iyileştirilmesi ve enflasyon beklentilerinin 
artması, kur artışlarına yol açmıştır. Kısa vadede, yükselen faiz 
oranları, altın için bir ters rüzgâr etkisi yaratsa da, aşağıdaki 
nedenlerden dolayı altının stratejik bir portföy bileşeni olarak 
kilit konumunu koruyacağına inanıyoruz: 

• Yükselen faiz ortamı her zaman altının fiyatının düşük 
performans göstermesine neden olmaz (s.1-2) 

•  Enflasyon ve/veya para arzındaki önemli bir artış, 
negatif etkiyi faiz oranlarının yükselmesi ile 
dengeleyebilir (s.2) 

• Merkez bankaları, yükselen oranların olumsuz etkisini 
sınırlamak için alternatif para politikası araçlarını 
kullanabilirler (s.3) 

•  Kısa vadeli faiz oranlarının uzun süreli etkisi, beklenen 
getirileri azaltarak ve/veya portföy riskini artırarak varlık 
tahsis stratejilerinde yapısal bir değişim yaratmaktadır 
(s.5-6). 

Grafik 1: COVID-19 hisse senedi satışlarından bu yana, altın 
performansı faiz oranlarının hakimiyeti altındadır. 
Altın fiyatı ve tersine ABD10 y getirisi* 

Altın (USD$/oz) Getiri (%) 

LBMA Altın Fiyatı PM (lhs) ABD 10y getiri (ters ölçek; rhs) 
*19 Şubat 2020 ila 31 Mart 2021 LBMA Altın Fiyat PM USD ve Bloomberg'in ABD 
Hükûmeti Genel 10 Yıllık Getiri Endeksine göre. 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

Faiz oranlarının yükselmesi, altın için kısa vadeli bir ters 
rüzgârdır 
Altın performansının dört temel faktöründen biri, altını elde 
tutmanın fırsat maliyeti ile ilgilidir.4 Yüksek faiz kuponları-veya 
alternatif olarak, büyük temettüler, özellikle sabit gelir akışına 
ihtiyaç duyan yatırımcılar için altını daha az cazip hale getirebilir. 
Ancak altının direk getiri sağlamamasının nedeni, karşı taraf riski 
taşımaması bu nedenle kimsenin taahhüdünü taşımamasıdır. 
Son birkaç yıldır faiz oranlarının düşmesiyle, altın yatırımı daha da 
güçlenmiştir. Ve son zamanlarda getirilerdeki artışa rağmen, birçok 
nominal oran ve gelişmiş ülkelerdeki tüm kamu borcu, reel olarak 
işlevsel bir şekilde negatiftir.5 

3 Altın faiz oranlarına bağlı olarak hareket ediyor. 25 Şubat 2021. 

4 Altının stratejik bir varlık olarak önemi, 16 Şubat 2021. 
5  31 Mart 2021 itibariyle G7 ülkeleri için. Bakınız: Yatırım Güncellemesi: tahvilleri 

altın ile değiştirmenin vakti gelmiş olabilir, 30 Ekim 2019. 

1  19 Nisan 2021 itibariyle LBMA Altın Fiyatına göre. 
2 Şubat’ta Hindistan'ın altın piyasası: Sağlam perakendenin ortasında Hint 

ithalatı 21 ayın zirvesine ulaştı. 18 Mart 2021 ve Şubat’ta Çin’in altın 
piyasası: altın tüketimi arttıkça yerel altın fiyatı primi daha da arttı, 10 Mart 
2021. 
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Nominal getirileri son yıllarda düştüğünden, altın yatırımının geri 
dönüşü ile faiz oranları getirisindeki değişim arasındaki 
korelasyon çoğunlukla daha olumsuz bir hal almıştır (Grafik 2).6 

Benzer şekilde, özkaynak getirisi(ROE) yüksek kıymet 
değerlemeleri arasında düştüğünden, altın fiyatları genel olarak 
toparlanmıştır. 

Grafik 2: Altının ABD Hazine getirileri ile korelasyonu zaman 
içinde düşmüş ancak son zamanlarda daha yüksek 
seyretmektedir. 
Altının 10 yıllık ABD Hazine getirisi ile 3 yıllık korelasyonunun 
izlenmesi* 

Korelasyon Getiri 

Altın/10y kor (lhs) 10y getiri (rhs) 
S&P 500 temettü getiri (rhs) 

*01 Aralık 1973 ila 31 Mart 2021 LBMA Altın Fiyat PM USD, Bloomberg'in 
ABD Hükûmeti Genel 10 Yıllık Getiri Endeksi ve S&P 500 Endeksi temettü 
getirisine göre. 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

Grafik 3: Altının faiz oranlarına karşı duyarlılığı rekor 
seviyelere yaklaştı 
2 yıllık altın betalarının izlenmesi* 

10y nominal/enflasyon 
beta Para Birimi Beta 

DM FX (lhs) 
ABD 10y Başa baş Noktası Enflasyon 

Nominal ABD 10y Getiri 

*01 Aralık 2002 ila 31 Mart 2021 
Not: DM FX: Avro ve yen dolar çiftlerinden oluşur. LBMA Altın Fiyat PM USD, 
Bloomberg ABD Hükûmeti Genel 10 Yıllık Getiri Endeksi ve ABD 10 Yıllık Başa 
baş Noktası Enflasyon Endeksine göre. 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

6 Altın Piyasası Yorumu: Faiz oranları hâkimiyetini sürdürmeye devam ediyor. 
08 Nisan 2021. 

7 Dünya Altın Konseyi'nin kısa vadeli altın fiyat yönlendiricisi modeline göre 
haftalık girdilere dayanmaktadır. 
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8 ABD 10 Yıllık Enflasyondan Korunan Menkul Kıymetler (TIPS) getirisine dayanmaktadır. 

Altının hem faiz oranlarına hem de döviz değerine karşı sergilediği 
güçlü duruş yeni bir olgu değildir.  Kısa vadeli altın getiri 
modelimizden yapılan analiz, 2000 yılından bu yana altının özellikle 
gelişmiş piyasalarda döviz satın alma gücüyle istikrarlı bir negatif 
korelasyon da olduğunu göstermektedir.7 Ayrıca, 2008, 2012 ve 
2020 gibi yüksek enflasyon beklentileriyle dikkat çeken dönemlerde 
faiz oranlarına duyarlılığı da daha yüksekti. (Grafik 3). Bu, 
piyasanın ABD Federal Rezervi (Fed) ve diğer merkez bankalarının 
aldığı pozisyonlara veya yönlendirmelerine artan ilgisiyle 
açıklanmaktadır. 
Normalleştirilmiş (daha yüksek) faiz oranlarının altın fiyatlarını 
sarsması gerekmez 
Son zamanlarda faiz oranları keskin bir şekilde yükselmiş olsa da, 
tarihsel olarak düşük ve gerçek anlamda gelişmiş piyasalarda 
çoğunlukla eksidedir. Analizimiz, ABD reel faiz oranlarının altın 
üzerinde uzun vadeli ve etkili olumsuz bir etki bırakması için 
%2,5'in üzerine çıkması gerektiğini göstermektedir (Tablo 1). Reel 
oranların şu anda sıfırın altında olmasına rağmen, %0-2,5'lik bir 
reel faiz ortamına geri dönüşü altının %6,1'lik uzun vadeli ortalama 
reel getirisinin sadece biraz altında gerçekleşmesiyle 
sonuçlanacaktır.8 Faiz oranlarının yükselmesi, altına faiz 
oranlarının düşmesinden kesinlikle daha bir güçlü ter rüzgâr 
getirecektir. Ancak altın faiz oranlarının yükseldiği ortamda bile 
hâlâ pozitif reel getiri sağlayabilir. Tarihsel olarak faizin altın fiyatları 
üzerinde kayda değer olumsuz bir etkisinin olabilmesi için reel 
olarak %2,5'in üzerinde bir faiz ortamı gerekmektedir. Son 
zamanlardaki faiz oranlarındaki değişimin sadece yüksek 
enflasyonun hemen ardından gerçekleştiği göz önüne alındığında 
faiz oranlarındaki herhangi bir normalleşmenin, ağırlıklı olarak 
sadece nominal bir önlem olacak olması olasıdır. Dahası, 
1990'ların ortalarından bu yana yaklaşık %2'lik bir hedef etrafında 
dönen Fed enflasyon politikası, özellikle bugün olduğu gibi düşük 
tabandan başlarken, nominal getirilerde olası bir kayda değer artış 
riskini büyük ölçüde azaltmıştır. 

Tablo 1: Altın, ılımlı reel ve nominal faiz ortamlarında uzun 
vadeli ortalamasının üzerine çıkmıştır  
Değişken faiz ortamlarında ortalama altın getirisi* 

 
Yıllık nominal getiriler Yıllık reel getiriler 

Mutlak oran seviyesi   

Tüm seviyeler %7,9 %3,9 
Negatif oranlar %19,3 %11,4 
Orta (%0-2,5) %9,3 %6,1 
Yüksek (%2,5'in 
üzerinde) 

%2,7 %-0,6 

Oran yönü   

Düşüş %6,86 %4,33 
Beklemede %10,54 %6,84 
Yükselme %5,07 %-1,34 

*31 Ocak 1970 ila 31 Mart 2021 ABD 10 yıllık faiz getirisine göre sınıflandırılan 
faiz ortamları. 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 
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Altın için olumlu olabilecek, faiz oranlarındaki artışın 
enflasyonun bir yan etkisi olması muhtemeldir 
On yıllardır görülmeyen enflasyon dinamiklerinde bir değişim 
olursa, faiz oranlarında yukarıda belirtilen eşiklerin ötesinde, 
sürekli bir artış gerçekleşebilir.9 Böyle bir olay, hisse senetleri 
gibi daha riskli varlıkları elde tutmak için artan bir fırsat maliyeti 
ile faiz oranlarında anlamlı değişiklikleri tetikleyecektir. Riskli 
varlıklar satıldıkça, altının portföy getirisine katkıda bulunan 
değeri, özellikle enflasyon döngüsünün birkaç ayında odak 
noktasına gelecektir. 
Yükselen enflasyon ve faiz oranlarının yanı sıra yeniden 
canlanan ekonomik büyümenin damgasını vurduğu, bugün 
gördüğümüz gibi reflasyon dönemlerinde, ilk altı ayda diğer 
büyük emtiaların altından daha iyi performans sergilediği 
görülmüştür. Ancak 1991'den bu yana altın diğer sektörleri ve 
emtiaları, ortalama olarak ikinci ve üçüncü yılda yakalamış hatta 
geride bırakmıştır (Grafik 4).10 Yükselen enflasyon ve faiz 
oranlarının yanı sıra yükselen ekonomik büyümenin de 
damgasını vurduğu bugün gördüğümüz 'reflasyon' dönemleri, 
diğer önemli emtiaların ilk altı ayda altından daha iyi performans 
gösterdiğini görmüştür. Ancak 1991 yılından bu yana ortalama 
olarak altın, ikinci ve üçüncü yıllara kadar diğer sektörleri ve 
emtiaları yakalamış ve hatta geride bırakmıştır (Grafik 4).10 
Bu 30 yıllık eğilimi incelemek, merkez bankalarının reel faiz 
oranlarını nispeten sabit tutma politikası izlediği mevcut ortamı 
değerlendirmeye yardımcı olacak şekilde muhtemel bir gösterge 
olmaktadır. Sonuç olarak yolun sonundaki belirsiz bir enflasyon 
resmi göz önüne alındığında dahi, bu getiri profili, en azından 
orta vadede enflasyondan korunma stratejisi kapsamında altın 
kullanımını desteklemektedir. 
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*01 Mart 1988 ila 29 Şubat 2020 Grafikteki her bir nokta, bir serinin yıllık getirisini 
temsil eder. Büyük noktalar, reflasyon dönemi başladıktan sonraki performansı, 
küçük noktalar ise önceki performansı gösterir. Her nokta, aynı zamanda yüksek ve 
düşük getiri aralıklarını da gösterir. USD Spot altın hariç tüm seriler S&P GSCI 
Toplam Getiri serisidir. 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

9 Bakınız yatırım Güncellemesi: Enflasyon riskinden korunma amaçlı altın, kısa 
ve uzun vadeli değerlendirmeler ve TÜFE'nin ötesinde: Enflasyon riskinden 
korunma stratejisi amaçlı altın, 21 Nisan 2021. 
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10 Bakınız Altın, emtialar ve reflasyon, 2021 Mart 26, Dünya Altın Konseyi. 

*1 Ocak 1999 ila 29 Şubat 2021 
*G4 ABD Federal Rezervi, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Bankası ve 
İngiltere Bankası'nı ifade eder. 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

G4 Bilanço Fed Bilanço 

Bilanço 
(GSYİH'nin %'si) 

Grafik 5: Bilanço büyüklükleri, merkez bankalarının faiz 
oranlarını arttırması riskini oluşturabilir 
GSYİH'nin %'si olarak G4 ve Fed bilançosu* 

Para politikası, altın fiyatlarının giderek daha önemli bir itici 
gücü haline gelmiştir 
Küresel Finansal Krizden önceki dönemde para politikası, altın 
da dahil olmak üzere finansal piyasalar üzerinde bugünkü gibi 
etkili olmamıştı. Merkez bankaların etkinliğinin daha düşük 
olması, tartışmasız altın fiyatlarının dolar hareketlerinden direk 
olarak daha fazla etkilenmesine yol açtı. Parasal Gevşeme (QE) 
modelinin ilk kez uygulanmasından bu yana altın fiyatları,   
paranın satın alma gücüne zarar veren kolay para ve genişleyen 
bilançolarla desteklenmiştir. Bu ilişki, COVID-19 pandemisinin 
başlangıcı sırasında parasal gevşeme ve mali harcamaların 
muazzam bilançolar ve sıfır-bağlı faiz oranları dahilinde yeniden 
gündeme gelmesiyle altın fiyatlarını daha da yükselterek, 
tekrardan güçlenmiştir. Geçtiğimiz aylarda, politika desteği 
değişmemiş olsa bile, enflasyon beklentilerinin yanında faiz 
oranlarının yükselişiyle beraber altının düşüş trendine girmiştir. 
GSYİH'ye göre şişen borç yükleri ve faiz oranlarını düşük tutma 
taahhüdü ile politika yönlendiricileri, beklentilerin sabit kalmasını 
sağlamak için faiz oranları eğrisinin uzun ucunda, borçları daha 
da şişirmeyi göze almak suretiyle, hareket etmek zorunda 
kalabilir (Odak 1) (Grafik 5). 
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Odak 1: Merkez bankaları getiri eğrisi kontrolüne (YCC) başladı 
Bu yıl faiz oranları yükselmeye devam etse da merkez 
bankalarının uyumlu para politikasına olan bağlılığı devam 
etmektedir. Bu, bir yandan yüksek enflasyon beklentilerine 
sahip yatırımcılar, diğer yandan yakın vadede işgücü 
piyasasının ekonomik iyileşmesine odaklanan hükümet 
yetkilileri ve şirket yöneticilerinin damga vurduğu kısa ve uzun 
vadeli faiz oranları arasındaki giderek büyüyen farkı ortaya 
çıkarmıştır. Bununla birlikte merkez bankaları, hâlâ bu daha 
uzun vadeli faiz beklentilerinin bazılarını karşılamada en son 
Avustralya'da görüldüğü gibi bir rol oynayabilir. 
Özellikle metaller olmak üzere önemli bir emtia ihracatçısı 
olarak11 Avustralya, kaynak fiyatlarındaki yıllık artıştan önemli 
ölçüde etkilenmiştir. Ülkede emtia fiyatları ve ekonomik 
değişkenler arasındaki ilişki o kadar etkilidir ki Avustralya doları, 
bir emtia para birimi olarak kabul edilir. 
Yükselen kaynak fiyatlarının yol açtığı yüksek enflasyon 
beklentileri, Mart 2020'de kolaylama döngüsünün 
başlamasından bu yana orta ve uzun vadeli 50-100 baz puanlık 
bir artışla getiri eğrisinde önemli bir dikleşmeye yol açmıştır 
(Çizelge 6). Buna yanıt olarak Şubat 2021'de Avustralya 
Rezerv Bankası (RBA), eğri boyunca artan faiz oranlarını 
yavaşlatmaya yardımcı olmak için bir getiri eğrisi kontrolü 
(YCC) formatı yürürlüğe koydu.12 

Grafik 6: Avustralya'da uzun vadeli getiriler, getiri eğrisi 
kontrolünden aylar önce artmıştır 
Avustralya egemen getiri eğrileri* 

26 Şubat 2021 

31 Mart 2020 

Vade 

*31 Mart 2021 Çarşamba itibariyle 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

Getiri (%) 

11  Bir Bakışta Ticaret ve Yatırıma Dayalı - Avustralya Hükûmeti tarafından 
hazırlanan 2019 raporu: Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı. 

12 Bakınız Avustralya'daki düşük getiri ortamı ve altının rolü, 24 Mart 2021. 

13 Federal Rezerv tarafından Vade Uzatma Programı ve Yeniden 
Yatırım Politikası, 2 Ağustos 2013. 

14 Hindistan’ın Getiri Eğrisinin Bükülmesi, 31 Aralık 2019. 
15 Yellen, 50 Yıllık ABD Hazineleri Hakkında Wall Street'i Konuşturmaya Başladı, 

19 Ocak 2021. 
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RBA, mevcut politika oranını 2024 yılına kadar sabit tutma 
niyetini teyit etmenin yanı sıra,  borçlanma maliyetlerini yakın 
gelecekte düşük tutmak için 3 yıl için %0,10'luk bir getiri hedefi 
taahhüt edeceğini duyurdu. O zamandan beri, Avustralya 
Egemen Eğrisinin ön ucu sabit kaldıkça, a merkez 
bankasından gelecek daha fazla destek ve getiri eğrisi 
kontrolü beklentisiyle 'göbek' (orta vadeli) ve uzun uç aşağı 
kaymıştır (Grafik 7). 

Grafik 7: Avustralya faiz oranlarının görünümü, getiri eğrisi 
kontrolünün uygulanmasından bu yana yatışmıştır. 
Avustralya 3 yıllık ve 10 yıllık getiri* 

Getiri % Getiri % 

1-Şub 9-Şub 17-Şub 25-Şub 5-Mar 13-Mar 21-Mar 29-Mar 

AUD 10y Getiri (rhs) AUD 3y getiri (lhs) 

*31 Mart 2021 Çarşamba itibariyle 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

Başka bir Twist Operasyonu mu? 
Avustralya eğrinin daha kısa ucunu kontrol etse de, ABD'de 
getiri eğrisi dikleşmeye devam ettikçe bu durum uzun vadeli faiz 
oranlarına odaklananmanın13 veya bir başka benzeri Twist 
Operasyonu’nun gidişatını belirleyebilir.  Hem 1960'ların 
başında hem de 2011'de yürürlüğe giren Fed varlıklarının bu 
vade uzatma programı, uzun vadeli faiz oranları üzerinde aşağı 
yönlü baskı uygulayarak bilançosunu daha da genişletmenin 
veya para arzını arttırmanın enflasyonist etkisinden kaçınırken 
parasal rahatlamanın devam etmesine hizmet etti.  Bu, aynı 
zamanda Hindistan Rezerv Bankası'nın Aralık 2019'da benzer 
şekilde getiri eğrisini daha kısa vadeli risk primleriyle 
düzleştirerek başlattığı bir politikadır.14 Ayrıca ileri getiri eğrisi 
kontrolü (YCC)’ye olanak tanıyan 50 veya 100 yıl vadeli, daha 
uzun vadeli tahvillerin eklenmesiyle ilgili tartışmalar devam etti.15 

https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2021/03/low-return-environment-australia-and-golds-role
https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2021/03/low-return-environment-australia-and-golds-role
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/maturityextensionprogram.htm
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/maturityextensionprogram.htm
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/maturityextensionprogram.htm
https://thewire.in/economy/rbi-yield-curve-twist
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-19/yellen-gets-wall-street-buzzing-about-50-year-u-s-treasuries
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-19/yellen-gets-wall-street-buzzing-about-50-year-u-s-treasuries
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-19/yellen-gets-wall-street-buzzing-about-50-year-u-s-treasuries
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Düşük faiz oranları, tahvilleri portföy performansının daha 
küçük bileşenleri haline getirmiştir 
Geleneksel 60/40 portföyü (%60 hisse senetleri, %40 tahviller), 
yatırımcılar ek sabit gelire ve alternatif varlıklara eriştikçe daha 
az öne çıkmaya başlamıştır.16 Bununla birlikte portföy içindeki 
sabit gelirli menkul kıymetlerin ayrıştırılması, son birkaç on 
yılda getirileri neyin yönlendirdiğini göstermeye yardımcı 
olacaktır. Diğer bir deyişle, son birkaç yıldır faiz oranlarının 
daha düşük olması nedeniyle analizler, en iyi portföylerin altına 
daha büyük pay vererek ne kadar fayda sağlayabileceğini 
göstermektedir. 
ABD piyasasının sabit gelirli yatırım araçlarını izole ederken 
Bağlı menkul kıymetleri, uzun vadeli menkul kıymetleri, 
kurumsal tahvilleri, toplu tahvilleri ve yüksek getirili tahvilleri 
göz önünde bulundurarak her birinin tarihsel getirilere olan 
dağılımını hesaplıyoruz. Yüksek kaliteli sabit gelirli menkul 
kıymet getirilerinin, düşük kaliteli veya daha uzun süreli sabit 
getiri menkul kıymet seviyelerine düştüğü çok açıktır.  (Grafik 
8). Bir alt varlık sınıfı düzeyinde bu durum, analizin kapsadığı 
tüm dönemde ABD Hazine getirilerinin azalmasında da 
görülmektedir. (Grafik 9). 
Genellikle genel tahvil piyasası için bir gösterge niteliğinde olan 
Bloomberg Barclays ABD Tahvil Toplam Endeksinin uzun 
vadeli ortalamasını göz önüne aldığımızda, son 20 yılda 10ar 
yıllık döngüsel bazda ortalama %5,6 oranında getiri 
sağlandığını görebiliriz. Bununla birlikte bu getiriler, ilk QE'den 
bu yana daha düşük bir faiz ortamına düşmüştür. Beş sabit 
gelirli menkul kıymet için getirileri optimize edecek olursak, 
getirilerin portföy belirsizliğini en aza indirirken tarihsel %5,6'lık 
ortalamanın en düşük değeri ile sınırlandırıldığında, portföy 
oynaklığının arttığını ve özellikle yüksek getiri olmak üzere 
kredi eğrisi üzerindeki varlıklara ayrılan payın da arttığını 
görüyoruz. (Grafik 10). 
Bu menkul kıymetlere ayrılan daha büyük paylar Küresel 
Finansal Krize kadar ABD Tahvil Toplam endeksinin altında 
kalmış en iyi durumdaki portföyün oynaklığını ve elbette 
beraberinde daha çok belirsizlik riski taşıyan varlıkların da 
portföy içindeki ağırlığını arttırmıştır. (Grafik 11). 

Grafik 8: Hazine ve kurumsal tahvil getirileri uzun vadeli 
ortalamaların altına düşerek daha riskli sabit gelir 
varlıklarına kaymalara neden olmuştur 
Döner aylık verileri kullanarak ortalama 10 yıllık getiriler* 

Yılda ortalama döner getiri 

Hazineler 
Kurumlar 

LT Hazineleri Tahvil Top 
Yüksek Getiri 

*Ocak 2000'den Aralık 2020'ye kadar olan 10 yıllık aylık döner getirilere 
dayanmaktadır. 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

Grafik 9: Düşen Hazine getirileri, yüksek kaliteli sabit 
gelir menkul kıymetlerin portföylerdeki azalan rolüne 
işaret etmektedir 
10 yıllık ABD Hazine getirileri* 

Yıllık 
Getiriler 

*Aralık 2020 itibari ile 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

16 60/40 Modeli Öldü. Ne Yapmalı? 4 Mart 2020 ve M1 Finansmanı için 
60/40 Portföy İncelemesi ve ETF PIE. 

Yatırım Güncelleme Oranlar riskli ancak altın için fırsatların önünü açıyor 

https://impactwealthmagazine.com/the-60-40-model-is-dead-what-to-do/
https://impactwealthmagazine.com/the-60-40-model-is-dead-what-to-do/
https://www.optimizedportfolio.com/60-40-portfolio/
https://www.optimizedportfolio.com/60-40-portfolio/
https://www.optimizedportfolio.com/60-40-portfolio/
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Grafik 10: Optimize edilmiş tahvil portföyleri, yüksek getiri 
ağırlıkları arttıkça, geniş sabit gelir alanına karşı daha 
düşük belirsizlikten daha yüksek belirsizlik seviyelerine 
kaymıştır. 
Toplu tahvil portföyünün optimize edilmiş sabit gelir portföyüne 
karşı yüksek getiri ağırlıklarına göre portföy standart sapma 
farkı* 

Volatilite Portföy ağr. 

Yüksek getiri ağırlığı 
Optimize portföy 

Tahvil top portföyü 

*Ocak 2000'den Aralık 2020'ye kadar olan 10 yıllık aylık döner getirilere 
dayanmaktadır. 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

Grafik 11: Yüksek getirili ve uzun vadeli hazinelere 
kaymalar, oynaklık ve süre riskini arttırmıştır 
Döner 10-yıllık belirsizlik* 

Yıllık belirsizlik hâli 

*01 Ocak 2000 ila 31 Mart 2021 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

Hazine 

Kurumlar Yüksek Getiri 

LT Hazineleri Tahvil Top 

17 Önümüzdeki 10-15 yıl boyunca beklenen piyasa getirileri ve belirsizliği için 
2021 J.P. Morgan Varlık Yönetimi Uzun Vadeli Sermaye Piyasası 
Varsayımlarını rehber olarak kullandık. 

18 Emeklilik Fonları, Ekonomik Büyüme Yavaşladıkça Yatırım Getirisi 
Hedeflerini Ayarlar, 8 Ocak 2020. 

19 Willis Towers Watson, Küresel Emeklilik Varlıkları Çalışması -- 2021, Şubat 
2021 ve Küresel Alternatifler Araştırması 2017, Temmuz 2017. 

20 Bkz. Sayfa 1'deki dipnot 4. 
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Piyasa getiri beklentileri düşük 
Birçok piyasa uzmanı, çoğu sabit getirili menkul kıymet için getiri 
varsayımlarının önümüzdeki on yıl içinde ortalama %2 ile %4 
arasında, hisse senedi getirisi beklentilerinin de tek haneli 
rakamlarda seyredeceğini önermektedir.17  Birçok emekli aylığı ve 
teberrünün %6 ile %8 arasında yükümlülük taahhüttü getirileri 
bulunmaktadır18 ve bu düşük varlık getiriş, beklentileri göz önüne 
alındığında, yatırımcıların alternatif varlıklara daha yüksek ağırlıkta 
sahip olmaları veya kaldıraçları arttırmaları gerekebilir.  Willis 
Towers Watson'dan19 elde edilen son veriler, alternatif 
yatırımlardaki artışları da göstermektedir ve araştırmamız; portföy 
riski, yani belirsizlik arttıkça, altına ayrılan optimal payın da 
modelimiz tarafından önerilen %2 ile 10 arasındaki optimal pay 
skalasının en üst limitine kadar arttığını göstermektedir.20 
Ayrıca mevcut ve beklenen piyasa ortamını da göz önünde 
bulunduruyor ve portföyleri bu beklentilere göre optimize etmeye 
çalışıyoruz. Daha önce bahsi geçen sabit gelirli menkul kıymetlerin 
S&P 500 ve altın ile birlikte 20 yıllık toplam getiri performansından 
faydalandık. 
Sabit gelir piyasası tahminlerimizi düşük tutarken beklenen getiriyi 
önemli ölçüde düşürerek ve alternatifler gibi diğer varlıklara kaldıraç 
veya ilave pay ayırmadan, %6-8 arasındaki portföy tahmin 
seviyelerine ulaşmak çok zor olabilir; gelecekteki beklenen altın 
getirilerini %5'e kadar (tarihsel ortalamasının %10'unun yarısından 
az) düşürsek bile, düşük faiz oranlı portföyün riske bağlı ayarlanmış 
getirilerini iyileştirmek de çok zor olabilir. Aynı zamanda beklenen 
tahvil getirileriyle eşleştirilmiş, tarihi altın getirileri ile optimize 
edilmiş bir portföyü analiz edersek, portföy belirsizliği veya 
kaldıracını önemli ölçüde arttırmadan, %6 ile 8 arasında beklenen 
getiriyi elde edebilir. 

Sonuç 
Son aylarda faiz oranları yükselmiş olmasına rağmen tarihsel 
olarak uzun vadeli seviyelerin ve altın getirilerini olumsuz 
etkileyecek seviyelerin çok altında kalmaktadır. Tarihsel olarak altın 
için faydalı olan enflasyonda gerçek bir artış olmazsa, faiz 
oranlarının merkez bankası müdahalesi olmadan anlamlı bir 
şekilde artmasını beklemiyoruz. Geleneksel tahvillerdeki pay 
ayrımının portföy getirilerine çok daha az katkıda bulunduğunu 
gördük; bu da birçok yatırımcıyı daha düşük kredili sabit gelirli 
menkul kıymet yatırımları ve portföy riskini arttıracak diğer alternatif 
ürünlerle ek risk almaya zorlamıştır. Bu faktörlerin hepsi, altına 
portföylerde stratejik pay verme gerekçesini güçlendirmeye devam 
etmektedir. 

https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/global/en/insights/portfolio-insights/ltcma/ltcma-full-report.pdf
https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/global/en/insights/portfolio-insights/ltcma/ltcma-full-report.pdf
https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/global/en/insights/portfolio-insights/ltcma/ltcma-full-report.pdf
https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/global/en/insights/portfolio-insights/ltcma/ltcma-full-report.pdf
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2020/01/08/pension-funds-adjust-investment-return-targets-as-economic-growth-slows
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2020/01/08/pension-funds-adjust-investment-return-targets-as-economic-growth-slows
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2020/01/08/pension-funds-adjust-investment-return-targets-as-economic-growth-slows
https://www.thinkingaheadinstitute.org/research-papers/global-pension-assets-study-2021/
https://www.willistowerswatson.com/en-US/insights/2017/07/Global-Alternatives-Survey-2017
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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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