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Enflasyon, yatırımcılar için birinci derecede 
önemli bir endişe kaynağı olarak ortaya 
çıkmıştır.1 Her şey göz önüne alındığında, ABD 
enflasyonunun ‘rahatsız edici derecede yüksek’ 
olduğuna dair argümanlar, en azından yakın 
dönemde karşı çıkanlardan daha fazla 
görünmektedir.2 Böyle bir riskin doğal bir 
sonucu olarak, yatırımcıların buna karşı koruma 
aramasıdır. 
Altın, enflasyona karşı kanıtlanmış, uzun vadeli 
bir riskten korunma yöntemidir ancak kısa 
vadedeki performansı daha az ikna edicidir. 
Buna rağmen analizimiz, altının enflasyon 
odaklı bir yatırım ürünleri sepetinin değerli bir 
bileşeni olabileceğini göstermektedir. 
Altının uzun vadede, satın alma gücünü, mal ve 
hizmet fiyatından daha fazlasına karşı 
koruduğunu da vurguluyoruz. Para arzını takip 
ederken, altın yatırımcıların potansiyel olarak 
aşırı yüksek varlık fiyatı enflasyonuna ve döviz 
değer düşüklüğüne karşı korunmasına 
yardımcı olabilir. 

Enflasyon şu anda neden bir 
endişe kaynağıdır 
Küresel ekonomi ve finansal piyasalar COVID-19 
pandemisinden toparlanmaya başlarken birçok yatırımcı için 
başlıca endişe, özellikle otuz yıldan uzun bir süredir düşük 
enflasyon seviyelerine alıştıkları ABD'deki 'yüksek' enflasyon 
beklentisidir. 

Hem üretim açığı hem de işsizlik oranının yüksek olması, hızlı 
ekonomik toparlanmaya rağmen birçok arz alanını daraltmıştır. 
Emtia fiyatları, nakliye oranları ve işletmelerin stok verileri bu 
durumu yansıtmaktadır. Buna ek olarak küresel bazda 
hükümetlerin borçlarındaki muazzam artışın yanı sıra merkez 
bankasının eğer teşvik 3 niteliğinde değilse daha yüksek 
enflasyon oranlarını kabul etmesi, risklerin denge eğrisinde 
yukarı yönde olduğunu göstermektedir. Hem Main Street hem 
de Wall Street bu konuda dikkat çekmiştir (Grafik 1). 

Grafik 1: Piyasa beklentileri ve enflasyon faizinin en yüksek 
seviyelerde olduğu yıllar 
ABD 5 yıllık başa baş getirisi ve Google Trendleri enflasyona 
dikkat çekiyor 

Getiri, % Trend düzeyi 

Wall Street* Main Street** 

31 Mart 2021 itibariyle veriler * ABD 5 yıllık başa baş getirisi ** Google 
Trends "enflasyon" için yapılan aramalar. 
Kaynak: Bloomberg, trends.google.com, Dünya Altın Konseyi 

1 BOFA küresel fon yöneticilerinin anket sonuçları. 
2  'Yüksek' enflasyonun resmî bir tanımı yoktur. Federal Rezervin (Fed) 

2021 için %2,4'ü kabul etmesiyle, Fed'in enflasyonu azaltma kabiliyetini 
veya istekliliğinin sorgulanmaya başlanması -- potansiyel olarak 
beklentilerin oynak hale gelme riski  

bundan daha yüksek bir oran veya daha uzun bir süre haklı olarak 
rahatsız edici olarak nitelendirilebilir. 

3  Federal Rezerv basın açıklaması, 17 Mart 2021."[FOMC1 Komitesi bir süre 
için enflasyonu %2'nin orta derecede üzerinde tutmayı hedefleyecektir". 

http://www.gold.org/
https://www.pionline.com/money-management/inflation-not-virus-now-tops-investor-concerns-survey
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20210317a1.pdf
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20210317a1.pdf
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20210317a1.pdf
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Altın ve ABD TÜFE enflasyonu: 
doğrusal olmayan bir ilişki 
ABD doları ve faiz oranlarının hegemonyası, enflasyonla ilgili 
yaygın görüşün her zaman ABD tüketici fiyat endeksine (TÜFE) 
odaklanması anlamına gelir. 
Altın hakkında enflasyon riskinden korunma amaçlı tüm görüşler 
göz önüne alındığında, altının ABD TÜFE'sindeki değişikliklerle 
ilişkisi şaşırtıcı derecede zayıftır (Grafik 2). 
Altın getirileri ve TÜFE’deki değişimler tarihsel olarak zayıf, 
bir doğrusal ilişkiye sahiptir 
1971 yılından bu yana altın fiyatlarındaki değişimin sadece 
%16'sı TÜFE enflasyonundaki değişikliklerle açıklanabilir.4 
1970'lerden 1980'lerin başlarına kadar olan bir dönemde hem 
güçlü altın getirileri hem de hiper enflasyon yaşanırken (mor 
noktalar, Grafik 2), bu durum, kısmen enflasyonun çok daha 
düşük olması ve altın ile TÜFE arasındaki ilişkinin daha zayıf 
olması nedeniyle tekrarlanmamıştır. 
Grafik 2: Altın ve ABD TÜFE'si: 1970'lerden sonra zayıf 
korelasyon 
Altın ABD Dolarındaki yıldan yıla % değişimi ile ABD TÜFE’si 
arasındaki korelasyon 

Altın, yıldan yıla % 

1971'in 1. çeyreğinden 2020'nin 4. çeyreğine kadar olan veriler. Renkli noktalar, 
yıldan yıla 'yüksek' TÜFE ve yüksek altın getirileri dönemlerini ifade eder. Mor 
noktalar, 1973’ün 2. çeyreği ve 1980’in 3. çeyreği arasındaki oluşumları, yeşil 
noktalar ise 2007’nin 4. çeyreği ve 2008’in 2. çeyreği arasındaki oluşumları ifade 
eder. 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

Çeyrekten çeyreğe %4 değişimlerini ölçersek bu rakam %5'tir. 5   Bunun bir açıklaması altının enflasyona karşı duyarlılığının doğrusal 
olmaması ve/veya zamana bağlı olmasıdır. Basit modelimiz sabit bir ilişki 
varsaymaktadır. 

 Yatırım Güncellemesi I TÜFE'nin ötesinde: Stratejik enflasyon riskinden korunma olarak altın 

Aslında, 1980'lerin başından bu yana, sağlam altın getirileri 
arasında 'rahatsız edici’ yüksek TÜFE enflasyonunun (+%4) 
sürdüğü tek dönem, Küresel Finansal Krizin (GFC) derinliği 
sırasında 2007'nin 4. çeyreğinden 2008'in 2. çeyreğine kadar 
devam etmiştir (yeşil noktalar, Grafik 2). 

Altın getirileri yüksek olmasına rağmen, enflasyon veya 
enflasyon beklentileri kısa vadeli altın getirileri modelimizin 
önerdiği gibi önemli faktörler olarak görünmemektedir (Grafik 
3).5 

Grafik 3: Son 'rahatsız edici derecede yüksek' enflasyon 
hesaplamalarının altın getirilerini arttırdığı görülmemiştir 
Kısa vadeli altın getirisi modeli özelliği* 

altın getirisine 
zımni 
enflasyon 
katkısı 

Diğer Dolar Kurları Enflasyon Altın USD/oz 

*Kısa dönem altın getirisi regresyon modelimiz 15 açıklayıcı değişkenden 
oluşmaktadır. Bir değişkenin her dönemin getirisi üzerindeki etkisine 
dayanabilmektedir ve gruplandırılmış bir etkiyi hesaplamak için değişkenlerin 
herhangi bir kombinasyonunu toplayabiliriz. Bu örnekte, değişken niteliklerini 
grafikteki dört yeni kategoride gruplandırdık. Enflasyon, Brent ham petrolünün yanı 
sıra ABD'nin 10 yıllık başa baş getirisi, cari ve gecikmeli toplamıdır. 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

Bu, daha düşük oranlı enflasyon sırasındaki yüksek getiri 
dönemlerini ve daha çarpıcı bir şekilde yüksek enflasyon 
ortamındaki düşük getiri dönemlerini gösteren Grafik 1'deki gri 
nokta koleksiyonunu geride bırakır. Buradan kesin bir sonuç 
çıkarmak zordur. Bu dönemlerde enflasyonun önemli beklenti 
etmenini kaçırıyor veya diğer değişkenleri kontrol edemiyor 
olabiliriz. Bunu test ederken (bkz. Ek A), enflasyon 
beklentilerinde bazı açıklayıcı etmenler bulduk ancak ABD doları 
ve tahvil getirilerini kontrol ederken dahi TÜFE getirileri 
açıklamakta 40 yıllık bir süre boyunca yetersiz kalmaktadır. 

https://www.gold.org/goldhub/data/short-term-gold-price-drivers
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Olumlu bir ortamda altının TÜFE’ye duyarlılığı ve diğer 
korunmalara erişimi 
Bu sonuç getirmeyen doğrusal ilişki, altının bir korunma olarak 
kullanılmasını engellemez. Bunun yerine, yalnızca ABD 
TÜFE'sinin altının fiyatını yukarı veya aşağı çekmek için 
genellikle yetersiz olduğunu göstermektedir. 
ABD dışında, yatırımcıların kötücül enflasyondan korunmak için 
altın satın aldıklarına dair iyi kanıtlarımız var, bu belki de 
ABD'dekinden daha fazladır.6 
Altın, enflasyona karşı tek korunma aracı değildir ve altının 
enflasyona duyarlılığı ile yatırımcının merkez bankası politikası 
veya finansal veya reel varlıklar gibi diğer enflasyon koruma 
biçimlerine erişimi arasında bir bağlantı olması gerektiğini 
düşündürmektedir. Gelişmiş piyasalarda bu tür ürünler giderek 
yatırımcıların erişimi dahiline girmektedir. 
Hassasiyetin daha düşük olmasının bir diğer nedeni de son 40 
yılda yaşanan iyi huylu enflasyon ortamıdır. Kırk yıldır kalıcı bir 
enflasyon dönemi yaşanmamıştır ve bu, hassasiyetimizin bir 
kısmının azaldığını gösterebilir. Ancak daha düşük hassasiyet, 
iyimserliğe yol açmamalıdır. İyi planlanmış bir enflasyon stratejisi 
hayati önem taşır ve altın bu stratejinin bir bileşeni olmalıdır. 

Enflasyondan korunan bir 
portföy kapsamında altın 
Araştırmalarımızın çoğunda gösterdiğimiz gibi altının en güçlü 
özelliği, enflasyon konusunda biraz körleşmiş bir araç gibi 
görünse de, portföye yaptığı katkıdır. Ancak varlık çeşitliliği 
içeren bir sepete eklendiğinde, performansı parlamaya başlar. 
Ruff ve Childers (2011) tarafından neredeyse on yıl önce 
yazılmış bir eser hâlâ ses getirmeye devam ediyor. Bu eser, 
enflasyon riskinden korunmanın etkinliğini belirleyen üç temel 
faktör olduğunu savunuyor: duyarlılık, güvenilirlik ve maliyet.7 
İlave önemli hususlar olarak likidite ve çeşitlendirmeyi 
ekleyeceğiz. Altının duyarlılığı ve güvenilirliği, doğrudan TÜFE'ye 
bağlı olan Enflasyon Korunan Hazine bonoları (TIPS) ve TÜFE'ye 
önemli girdileri olan enerji emtiası gibi doğrudan finansal riskten 
korunma araçları tarafından gölgede bırakılabilir. Ancak altın, bu 
tür emtianın döngüselliğine ve TIPS’in göreceli likiditesine karşı 
koymada başarılı göstermektedir.8 

Ruff ve Childers, 1965'ten 2009'a olan süreçteki çeşitli 
korunmaların performansına baktı. Altının,  1970'lerde 
gerçekleşecek olan enflasyona karşı en yüksek duyarlılığa sahip 
olmasına rağmen, daha düşük güvenilirliğe ve en kötü maliyete 
sahip olduğu bulundu.9 Analizleri, enflasyonist olsun veya 
olmasın, tüm yılları dikkate almıştır. 
Analizi tamamlamak ve güncellemek için, altın da dahil olmak 
üzere çeşitli enflasyondan korunma araçları için puan kartları 
oluştururken benzer bir yaklaşım benimsedik ancak analizimizi 
'enflasyona ait' olarak kabul edilebilecek dönemlerle 
sınırlandırdık. Dönem içinde enflasyonun 'yüksek' olmaması ve 
örneklem büyüklüğünün az olması, analizimizin sadece 
gösterge olarak alınması gerektiği anlamına gelmektedir. 
İlk olarak enflasyon aşamalarını bir yatırım portföyünü 
etkileyebilecek iki şekilde tanımladık: 1) TÜFE'de hem tahvil 
portföyünü hem de büyüme hissesi odaklı bir portföyü 
baltalayabilecek sürekli10 bir artış ve 2) beklentileri ve para 
politikasını sınırlayabilecek ortalama %2'nin üzerinde kalıcı bir 
enflasyon dönemi.11 
Daha sonra dört metriğe odaklanarak varlıkların bu aşamalarda 
nasıl performans gösterdiğini inceledik: dönemin yıllık 
performansını yansıtan duyarlılık, varlıkların ne sıklıkta pozitif bir 
getiri bıraktığını izleyen tutarlılık, enflasyonist dönemler 
dışındaki zamanlarda söz konusu varlıklardan elde edilen getiri 
kaynaklı maliyet ve son olarak, bu varlıkların tam gözlem 
penceresi boyunca 60/40 hisse senedi ve tahvili portföyüne olan 
korelasyonunu detaylandıran portföy etkisi. 
Ek B’deki Grafik 9 ve Grafik 10 seçilen çeşitli dönem 
aralıklarını detaylandırmaktadır. Seçilen varlıklar, 'gerçek' 
varlıklar oldukları ve değerlerinin çoğu finansal varlığı etkileyen 
kırdırma yoluyla otomatik olarak aşınmadığı veya GYO'lar ve 
TIPS’lerde olduğu gibi enflasyon yükseldiğinde teorik olarak hızlı 
bir şekilde yeniden fiyatlandırılmadığı göz önüne alındığında, 
yaygın olarak enflasyon riskinden korunma aracı olarak 
tanınmaktadır. Ancak hem daha yüksek potansiyel enflasyon 
duyarlılığı hem de çeşitlendirme özellikleri getirmek için basit bir 
finansal varlık stratejisi sunuyoruz: uzun sürede değerlenen 
ucuz hisse senetleri ve kısa sürede değerlenen pahalı hisse 
senetleri.12 

10  Bu sürelerden biri hariç hepsi bir takvim yılını aşarak olumlu bir şekilde 
sürmüştür. Seçilen dönemlerin detayları Ek B’de verilmiştir. 

11  1990'ların ortalarından bu yana ve 2012'den sonra, %2'si Federal Rezerv (ve 
diğer merkez bankaları) tarafından fiyat istikrarı ve tam istihdam için sırasıyla 
örtülü ve açık bir hedef olmuştur. Fed’in Enflasyon Hedefi. Neden 
%2? 

12 Değer yatırımı hisseleri genellikle daha hızlı nakit akışlarına sahiptir ve bu 
nedenle enflasyona karşı daha az hassastır. Nakit akışları gelecekte daha da 
ileriye giden büyüme hisse senetleri enflasyona karşı daha hassastır. Bir 
yatırımcı uzun/kısa bir strateji kullanarak piyasaya direk olarak maruz kalmayı 
da azaltır ve bu nedenle strateji genel portföy ile daha az ilişkili olmalıdır. 

6 Global Retail Insights: Hindistan'ın altın piyasası: evrim ve yenilik | Dünya 
Altın Konseyi. 

7 Ruff, J, Childers, V. Bir Sonraki Çarpışmada Savaşmak (Fighting the Next 
Battle): Enflasyonla korunan portföyün yeniden tanımlanması. Journal of 
Portfolio Management. İlkbahar 2011. Cilt 37, no. 3. 

8 SIFMA, enflasyona bağlı menkul kıymetler için 2020 ortalama hacminin 182,7 
milyar USD/gün olan altın ortalamasına kıyasla 19,4 milyar USD/gün 
olduğunu bildirmiştir. 

9 Maliyet ölçümleri, bir varlığın hem fırsat maliyetini hem de potansiyel vergi 
yükümlülüğünü içeriyordu. Kuşkusuz 1980'lerdeki zayıf altın ortamı, daha 
küçük bir toplu portföy tutmanın getirisine katkıda bulunmuş olurdu. 
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https://www.gold.org/goldhub/data/trading-volumes
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Sonuçlar, altının bu metriklerde ve bu ortamda yüksek 
sıralarda olduğunu göstermektedir. 
 Tablo 1 ve Tablo 2'deki sonuçlarımız, Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklıklarının (GYO) ve TIPS’in enflasyona karşı en tutarlı 
riskten korunma aracı olduğunu ve en yüksek ortalama getiriyi 
sağladığını göstermektedir. Altın yükselen ortamlarda üçüncü, 
kalıcı yüksek ortamlarda ikinci sırada yer almaktadır. Altın tüm 
bireysel kategorilerde üst sıralarda olmasa da toplu olarak 
sepette kullanıldığında oldukça başarılı olmaktadır. Tüm 
metriklerin ortalamasını alan altın, hangi enflasyon ortamını 
seçtiğimize bağlı olarak birinci veya müşterek ikinci olarak, 
tutarlı bir şekilde yüksek sırada konuşlanmaktadır. 

Tablo 1:TÜFE'nin sürdürülebilir olarak yükseldiği 
dönemlerde enflasyon sepeti aktif performansı 
Yedi varlığın dört enflasyon sepeti özelliğiyle 
karşılaştırılması 

Çekirdek TÜFE, yükselen Hassasiyet Tutarlılık Maliyet P o r t f ö y  Genel 
 değer derece değer derece değer derece değer derece derece 

DM gayrimenkul endeksi 
         

GSCI enerji endeksi          

GSCI metaller endeksi 
    

    
 

GSCI tarım endeksi          

Hisse senedilar: 
D ğ /Bü ü           

ABD 10y TIPS          

Altın, USD/oz 
  

 
      

Hassasiyet: Faz sırasında yıllık ortalama getiriler. Tutarlılık = pozitif faz 
getirilerinin isabet oranı; Maliyet = enflasyon fazları dışında yıllık getiriler; Portföy 
= tüm pencere boyunca 60/40 portföy ile korelasyon. 
Trafik ışıkları, her metrik için yeşil en iyi ve kırmızı en kötü olmak üzere sıralamayı 
gösterir. Ocak 1998'den Aralık 2020'ye kadar aylık verilerin analizi. 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

Tablo 2: TÜFE'nin sürdürülebilir dönemlerinde 
enflasyon sepeti aktif performansı %2 hedefinin 
üzerinde 
Yedi varlığın dört enflasyon sepeti özelliğiyle 
karşılaştırılması 

Çekirdek TÜFE %2'nin üzerinde Hassasiyet Tutarlılık Maliyet Portföy Genel 
 değer derece değer derece değer derece değer derece derece 

DM gayrimenkul endeksi          

GSCI enerji endeksi 
         

GSCI metaller endeksi 
         

GSCI tarım endeksi 
         

Hisse senedilar: 
Değer/Büyüme   

 
      

ABD 10y TIPS 
         

Altın, USD/oz 
         

Tanımlar için bkz. Tablo 1. 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

13 Lucey, B.M. Sharma, S.S. Vigne, S.A. Altın ve enflasyon(lar) - Zamana bağlı 
bir ilişki, Ekonomik Modelleme, 67, 2016, 88-101. 

14 Bullard, 2018, "ABD ekonomisinin genişlemesini genişletmek için en iyi 
strateji nedir", Goodfriend, 2004, "Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon 
hedeflemesi".  

15  Profesyonel Tahminciler Anketinin Kullanımı 1991'den itibaren 10 yıllık 
enflasyon beklentileri ve bundan önce Livingston 10 yıllık enflasyon beklentileri. 
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Altının para arzına 
uzun vadeli bağlantısı 
Altın ve enflasyon arasındaki uzun vadeli ilişkiye bakarak, 
benzer sonuçlar çıkarabiliriz 
Altın ve enflasyon arasındaki kısa vadeli ilişkiyi kapsayan ve 
son 50 yıldaki tutarsızlığını ortaya koyan analiz sonrası uzun 
vadeli ilişkiye yöneliyoruz. 
Lucey, Sharma ve Vigne (2016)13 tarafından yayınlanan 
akademik çalışmalardan edindiğimiz sonuç, altının TÜFE ile 
ilişkisinin aslında tutarsız ve zamana bağlı ve sonuç olarak 
1971'den beri bütünüyle önemsiz olduğudur. 
1990'ların ortalarında Federal Rezervin enflasyon 
politikasında önemli bir değişim yaşandı ve enflasyona 
bağlı tahvillerin piyasaya sürülmesi müjdelendi 
Grafik 4, 1990'ların ortalarının hem para politikası hem de 
enflasyon beklentilerindeki bir değişiklik için nasıl önemli 
olduğunu göstermektedir. 
1995 yılında, ABD Federal Rezervi (Fed) Başkanı Alan 
Greenspan, tam istihdamı ve fiyat istikrarını sağlamak için  
%2lik örtülü hedefiyle14 yeni bir enflasyon politikası çağını 
başlattı. Ocak 1997'de TIPS’ler ilk kez açık arttırmaya çıkarıldı. 
Yaklaşık aynı zamanlarda uzun vadeli enflasyon 
beklentilerinin istikrar kazandığı görüldü. 15 Bu olurken bir 
başka önemli gelişmeyi de gözlemledik:  Lucey ve diğerlerinin 
analizine göre altın ve ABD TÜFE'si arasındaki uzun vadeli 
ilişkide,  2008 GFC'sine kadar sürecek bir kırılma Bu dönemde 
uzun vadeli enflasyon beklentilerinin sabitlenmesi, 
enflasyondan korunma ihtiyacının azalmasıyla aynı 
doğrultuda hareket etmiş olabilir. 

https://www.stlouisfed.org/%7E/media/Files/PDFs/Bullard/remarks/2018/Bullard_CFA_Chicago_12_Sept_2018.pdf?la=en
https://www.stlouisfed.org/%7E/media/Files/PDFs/Bullard/remarks/2018/Bullard_CFA_Chicago_12_Sept_2018.pdf?la=en
https://www.stlouisfed.org/%7E/media/Files/PDFs/Bullard/remarks/2018/Bullard_CFA_Chicago_12_Sept_2018.pdf?la=en
https://www.stlouisfed.org/%7E/media/Files/PDFs/Bullard/remarks/2018/Bullard_CFA_Chicago_12_Sept_2018.pdf?la=en
https://www.nber.org/system/files/chapters/c9563/c9563.pdf
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Grafik 4: Para politikası değiştikçe ve TIPS dağıtıldıkça, 
altın ve TÜFE arasındaki ilişki 1990'larda önemsiz hale 
geldi 
Altın ve ABD TÜFE'si arasındaki ilişkinin önemi, 10 yıllık ABD 
enflasyon beklentileri ve Fed politika kayması (gri alan) 

Altın ve 
TÜFE 

bağlantılı
dır 

Fed, %2'lik örtük 
enflasyon hedefi getirdi 

ve ABD TIPS 
dağıtılmaya başlandı 

Altın ve 
TÜFE 

bağlantılı 
değildir 

Altın ve 
TÜFE 

bağlantıl
ıdır 

Enflasyon beklentilerinin 
istikrarlı hale gelmesi 

Uzun vadeli enflasyon beklentileri 

Hassaslık, Johansen'in ABD TÜFE'si için test istatistiğinin %5 kritik değeri ile 
ölçeklendirilmiş rekursif grafiğini yansıtmaktadır. Enflasyon beklentileri Livingston 
ve SPF'nin 10 yıllık enflasyon beklentilerinin bir bileşimidir. 
Kaynak: Bloomberg, Lucey ve diğerleri (2016), Dünya Altın Konseyi 

TÜFE'den daha geniş bir metrik, gerçek enflasyonu ölçmek 
için daha yeterli bir ölçek olabilir 
Öte yandan, TÜFE'den daha geniş bir ölçek kullanırsak, kanıtlar 
daha güçlü ve daha tutarlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. 
Bunun iki önemli sonucu vardır: Altın, küresel bir varlık ve 
yalnızca mal ve hizmet fiyatına karşı değil, aynı zamanda genel 
olarak satın alma gücünün zayıflamasına karşı, TÜFE 
endekslerinden hariç tutulan mülk, tahsilat veya finansal 
varlıklara karşı da bir korunmadır. Aynı zamanda arz arttıkça o 
para biriminin değerinin yavaş yavaş tüketilmesi durumunda 
para biriminin değersizleştirilmesine karşı bir korunmadır. Buna 
ek olarak, talebin büyük bir kısmının tüketici odaklı olduğunu ve 
uzun vadede fiyatları etkilediğini yansıtmaktadır. Para arzı, 
nominal GPD büyümesi ile yakından bağlantılıdır ve enflasyon 
dinamiğinin yanı sıra bu önemli tüketim dinamiğini de 
yansıtmaktadır. 
TIPS ve emtia gibi daha doğrudan TÜFE riskinden korunma 
araçları, gelecekteki mal ve hizmet harcamaları açısından 
yatırımcıları koruyabilir ancak para arzındaki bir artışı takiben 
satın alma gücünün zayıflamasına veya aşırı yüksek aktif 
reflasyonu potansiyeline karşı koruma sağlayacakları anlamına 
gelmez. 

16 Yardeni: Toplam Ana Merkez Bankası Varlıkları. 
17 Balatti, Mirco ve Brooks, Chris ve Clements, Michael P. ve Kappou, 

Konstantina, Kantitatif Yatıştırma Sadece Hisse Senedi Fiyatlarını mı 
Şişirdi (Did Quantitative Easing Only Inflate Stock Prices)? ABD ve 
İngiltere'den Makroekonomik Kanıtlar (13 Eylül 2016). Erişim adresi: 
https://ssrn.com/abstract=2838128 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2838128 

18 Merkez Bankaları Nasıl Yatırım Yapar? 
19 M2, M1 (Para birimi ve sikkeler, çek edilebilir mevduatlar ve seyahat 

çekleri) artı tasarruf mevduatları, küçük vadeli mevduatlar ve perakende 
para piyasası yatırım fonlarındaki hisseler dahil olmak üzere geniş bir para 
stoku ölçüsüdür. 

20  M2'ye benzer ancak küçük vadeli mevduatları hariç tutar ve kurumsal para 
piyasası fonlarını içerir (MZM artık durdurulmuştur) 
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M2 ve MZM açıklamaları için 19. ve 20. dipnotlara bakınız. 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

Bütün para nereye gitti? 
Merkez bankası bilançolarındaki muazzam şişmelere rağmen 
son on yılda TÜFE sayesinde enflasyonun var olmaması 
karışıklığın bir kaynağıdır.16 Bu durum Japonya, Çin ve Avro 
Bölgesi ile ABD için de geçerlidir. Hane halkı giderlerine karşı 
artan para arzını beslemek amacıyla oluşan geçiş mekanizması 
bozulmuş görünüyordu. Paranın çoğunun faiz oranlarını ve 
dolayısıyla borç alma maliyetlerini düşük tutarak varlıkları 
şişirmeye; bunun uzantısı olarak dada risk varlıklarını 
desteklemeye hizmet ettiği savunulmuştur. Buna ek olarak, 
piyasa istikrarsızlığına karşı koruma olarak algılanan merkez 
bankası, tartışmalı bir şekilde fiyatların çok düşmesi durumunda 
devreye giren risk varlıkları üzerinde bir satın alma opsiyonu 
olarak görülmüştür.17 Aynı şekilde, finansal varlıkların merkezi 
otorite tarafından satın alınması yoluyla risk varlıkları üzerinde 
doğrudan etkiler bulunmaktadır.18 
Ancak etki, şimdi MPE'ye filtreleme belirtileri göstermektedir; 
özellikle M219, GFC sırasında tanık olmadığımız en son yapılan 
sermaye enjeksiyonlarıyla hayata geçirilmiştir (Grafik 5). 
Lucey ve diğerleri TÜFE'ye ek olarak, para miktarındaki artışın 
hem tüketici hem de yatırımcıların altın talebini olumlu yönde 
etkilediğini savunarak altının para arzı ile ilişkisini incelemiştir. 
Yazarlar, altın ve TÜFE arasındaki genel olarak zayıf ve zamanla 
değişen ilişkinin aksine, örneklem genelinde para arzı ile güçlü ve 
tutarlı bir ilişki bulmuşlardır (Grafik 6). 
Grafik 5: ABD'nin 2020'deki M2 artışı, enflasyonu 
2009'dakinden daha fazla tehdit ediyor 
ABD MZM20 ve M2 para arz endeksleri 

ABD M2, yıldan yıla % ABD MZM, yıldan yıla % 

https://www.yardeni.com/pub/peacockfedecbassets.pdf
https://www.yardeni.com/pub/peacockfedecbassets.pdf
https://ssrn.com/abstract=2838128
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2838128
https://www.ssga.com/library-content/pdfs/ic/how-do-central-banks-invest.pdf
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Grafik 6: Altının TÜFE ile eş bütünleşmesi değişebilir ancak 
para arzı ile istikrarlıdır 
Altın ve para arzının yanı sıra altın ve TÜFE arasındaki eş 
bütünleşme ilişkisinin önemi 

Önem 

p-değeri 

Sıfırın üzerinde = anlamlı değil 
Sıfırın altında = anlamlı 

ABD TÜFE ABD Para Arzı 

ABD TÜFE'sinin ve ABD MZM'sinin (sıfır para) %5 kritik değeri ile ölçeklendirilmiş 
Johansen iz istatistiğinin rekursif grafiği. Kaynak: "Altın ve enflasyon - Zamana 
bağlı bir ilişki". Seri sıfır çizgisinin üzerinde olduğunda ilişki %5 anlamlılık 
düzeyinde anlamsız, altında ise bu düzeyde anlamlıdır. 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

Analizimiz altın ile ABD M2 arasında güçlü bir bağ olduğunu 
göstermektedir. 
Lucey ve diğerlerinin bulgularına tamamlayıcı bir eş bütünleşme 
tekniği (tanım için bkz. Ek C) kullanarak ve pencereyi 2020'ye 
uzatarak yaptığımız kendi analizimiz, altın fiyatının 1971'den 
2020'ye kadar kapsamlı bakıldığında ABD TÜFE ile önemli 
ölçüde eş bütünleşmediği bulgularını desteklemektedir. Lucey ve 
diğerlerine benzer şekilde, altın fiyatı ve para arzı arasında eş 
bütünleşme kanıtları bulduk. 
ABD TÜFE'si, ABD M2, küresel M2 ve talep ağırlıklı bir para arzı 
endeksi, TÜFE ve ÜFE arasındaki eş bütünleşmeyi test ettik. 
Gerekçemiz, altının hem küresel doğasını hem de kullanım 
çeşitliliğini yakalamak ve para arzının hem yatırım talebini hem 
de tüketim talebini arttırabileceğini göstermekti; burada yatırım, 
artan enflasyon riskini ve tüketim, para arzının ekonomik 
genişlemeye olan bağlantısını yansıtmaktadır. Para arzı, TÜFE 
ve ÜFE'ye talep kaynaklı ağırlıklar uyguluyoruz. 

21  Ghosh, D. Levin, E.J. Macmillan, P. ve Wright, R.E. (2004), "Enflasyondan Korunma 
Olarak Altın?" Studies in Economics and Finance, Sayı 22 No. 1, s. 1-25. 
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Grafik 7: 1971-2020 yılları arasındaki altın ve 
enflasyon-ölçüm ilişkisinin önemi 
Eş bütünleşme testlerinden test istatistiği için p-değeri 

%10 anlamlılık * 

%5 anlamlılık ** 

%1 anlamlılık *** 

ABD TÜFE Dünya M2 Bileşik 
Endeks 

ABD M2 

p değerleri, iki serinin eş bütünleşik olmadığına dair sıfır hipotezi göz önüne 
alındığında sonuçların elde edilme olasılığını göstermektedir. Yıldız işareti, önemi 
belirtmek için ortak alternatif yollardır ve açıklama amacıyla buraya dahil edilmiştir. 
Kaynak: Bileşik endeks = M2, TÜFE ve ÜFE'nin talep ağırlıklı endeksi. Ayrıntılar için 
bkz. Ek C. 

Tüm sonuçlar Ek C'deki Tablo 4'te sunulmaktadır. 1971'den 
2020'ye kadar tam örneklemi kapsayan, altın ve ABD TÜFE'sinin 
Lucey ve diğerlerinin bulgularını destekleyici eş bütünleşme kanıtı 
göstermediğini tespit ettik. Bununla birlikte, altın ve ABD M2 
arasında güçlü eş bütünleşme kanıtları bulduk (Grafik 7). 
Bileşik endeks için sonuçlar yeterince kesin değildir ancak altın 
talebinin küresel doğasını uygun şekilde yakalayan bir bileşim 
bulmak için daha fazla araştırma yapılmasını teşvik etmektedir. 
Yatırım, özellikle kısa vadede altın fiyatlarındaki salınımların en 
önemli faktörü iken, tüketici talebinin altını destekleyici bir 
değerdir ve zaman zaman yatırımları dengeleme görevi görebilir. 
Buradaki en önemli sonuçlardan biri, altının özetle uzun vadede,  
TÜFE enflasyon riskinden korunma yöntemi olduğu ve fiyatının, 
diğer emtia gibi, yaygın olarak algılanan, sıfır reel getiri ile bu 
trendi takip edeceği kavrayışına tezat oluşturmaktadır.21 
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Grafik 8: Altın, para arzı ve TÜFE 
Altın USD/oz, ABD M2, ABD TÜFE endeksli: 1971 1. çeyrek = 100 

%8,1 CAGR 

%7 CAGR 

%3,9 CAGR 

Altın, USD/oz ABD TÜFE ABD M2 

1971 1. çeyrek endeksli tüm seriler = 100. Altın fiyatı LBMA PM fiyatıdır. 
Kaynak: Refinitiv Datastream, Dünya Altın Konseyi 

Altının finansal varlık durumu ve tasarruf aracı olarak değeri, 
yapılması gereken daha çok fazla iş olmasına rağmen, altını 
uzun vadede sadece TÜFE'den ziyade ekonomik ve para arzı 
büyümesine daha yakın bağladığı ve uzun vadeli getirisinin reel 
açıdan olumlu olması gerektiği argümanını ortaya 
çıkarmaktadır. Grafik 8 altın, TÜFE ve M2’nin birleştirilmiş 
getirilerini detaylandırmaktadır. Uzun vadeli getiri n ve 
değerleme perspektifinden bakıldığında, M2'nin altının 
'enflasyon’ referanslarının yanı sıra TÜFE tarafından 
yansıtılmayan ekonomik büyüme ve riskle olan bağlarını daha 
iyi yansıttığına inanıyoruz. 

Peki, bu uzun vadeli getirinin ne olmasını bekleyebiliriz? Getiri 
ve başlangıç tarihlerinin çeşitli özet ölçümleri önemli 
olduğundan, orta noktalara başvuruyoruz. Altının 1971'in 1. 
çeyreğinden bu yana getirisi %8,1 (Yıllık Bileşik büyüme oranı - 
CAGR) ile %10,3 (yıllık ortalama) arasında değişmektedir; bu, 
aynı dönemde TÜFE için yaklaşık %3,9 ile karşılaştırılmaktadır 
(her iki önlem de kullanım olarak benzerdir). Bununla birlikte, bu 
altın için aşırı derecede iyimser bir varsayım olabilir. 1980'in 3. 
çeyreğinde altını göz ardı ederek, altın fiyatının bir önceki 
zirvesinden başlarsak, altın için %2,6 ile %3,8 CAGR ve TÜFE 
için %2,9 CAGR elde ederiz. Yani, gerçek muhtemelen ortada 
bir yerde yatıyor; başlangıç noktalarının ve hesaplama 
yöntemlerinin ortalamasını alırsak, %2,0 ile %3,6 arasında bir 
reel getiri aralığı görürüz. Bu, para arzı ile uyumludur. Qaurum 
modelimizle tahmin ettiğimiz 30 yıllık getiri ile tutarlıdır ve servet 
arttıkça büyüyen bir yatırım ve tüketim varlığı olarak altın 
kavramı ile de tutarlıdır. 

Odak 1: Qaurum'un 2021 ve sonrası için 
altın ve enflasyon hakkında bize 
söyleyebilecekleri 
Bu ve gelecek yıla baktığımızda, altının nereye gidebileceği ve 
o noktaya ulaşmasına neyin yardımcı olacağı hakkında bir fikir 
edinmek için Qaurum modelimizi kullanabiliriz. Oxford 
Economics'in bize sağladığı temel senaryo, 2021'de altının 
getirisini %14,4 olarak öngörüyor. Modelin uygulanması, bu 
getirinin %4'ünün küresel TÜFE'deki (%2,8'den %3,2'ye), itici 
güçler olan külçe ve altın para talebinin daha yüksek 
olmasından kaynaklandığını göstermektedir. Yüksek 
enflasyon senaryosunda enflasyon dengelenir ve dünya 
TÜFE'si %4'e yükselir ve altın fiyatındaki artışa %7 katkıda 
bulunur. Bununla birlikte, agresif para politikası ve tahvil 
getirilerindeki daha dik artışlar, Borsa Fonları (ETF'ler) ve 
Borsa Dışı (OTC) yatırımcılarının daha düşük seviyede altın 
talep etmesine neden olmakta, kazançları dengelemekte ve 
bu senaryoda getiri, 2021'de %10,7 olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Sonuç 
Enflasyon birinci sıradaki önemde bir risk olarak küresel 
pandeminin yerini almıştır. Ancak bu enflasyonist durumun 
gerçekleşip gerçekleşmediği, geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu 
konusu halen belirsizliğini korumaktadır. 
Kısa ömürlü bir durumdan daha fazlasıysa, enflasyonla korunan 
bir portföy, fayda sağlamak için altın içermelidir. Qaurum 
modelimiz enflasyonun hem talep, arz hem de fiyat üzerindeki 
zımni etkisi hakkında rehberlik sunabilir (Bkz. Odak 1). 
Uzun vadede, altın sadece çeşitlendirme faydaları için değil, aynı 
zamanda getirileri için de birçok portföyde güçlü bir stratejik 
bileşen olarak hizmet verebilmektedir. Altının para arzı ile olan 
ilişkisi, belki de 1971'den beri yaşadığımız güçlü getirilerin 
anormal olmadığını göstermektedir. Altının genel fiyat 
seviyesindeki artışlardan daha fazlasına karşı koruma yeteneği, 
uzun vadeli reel getirilerinin de olumlu olması gerektiğini 
göstermektedir, bu da mevcut ortamda uzun vadeli portföylerin 
başarmakta zorlanabileceği bir durumdur. 
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DÜNYA 
ALTIN 
KONSEYİ 

Ekler 
Ek A 
1982-2020 yılları arasında enflasyon ve enflasyon beklentilerinin 
etkisini, altın fiyatındaki değişikliklerin enflasyon veya enflasyon 
beklentilerindeki değişikliklerin yanı sıra geniş bir USD endeksi 
ve 10 yıllık ABD Hazine bonosu getirilerindeki değişiklikleri 
zamanda geri giderek(regresyon analizi) analiz ettik. 
Örneklemimiz kullanılabilir anket verileriyle sınırlandırılmıştır. 

Tablo 3: Altının enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki 
değişimlere duyarlılığı 
Bağımlı değişken Başlangıç 
tarihi Bitiş tarihi Gözlemler 

log altın USD/oz 
30/06/1982 
31/12/2020 157 
kats. (s.e) kats. (s.e) kats. (s.e) kats. (s.e) kats. (s.e) 

Sabit 0,26 (0,82) 0,93 (0,52) * 0,93 (0,52) * 0,92 (0,52) * 0,90 (0,51) * 
ABD 10 Yıllık Hazine Getirisi -1,84 (0,90) ** -2,55 (1,20) ** -2,05 (1,17) * -1,35 (0,93) -2,29 (0,89) ** 
log USD endeksi -55,91 (11,74) *** -57,67 (11,63) *** -57,28 (11,68) *** -58,51 (11,78) *** -52,50 (11,61) *** 
ABD TÜFE 96,88 (92,53)     

Cleveland Fed 10y enf  gen   3,54 (2,98)    

Cleveland Fed 5y enf. gen.   
1,57 (2,52)   

Cleveland Fed 1y enf. gen.    -0,58 (0,92)  

Michigan 1y enf. gen. 
    

2,58 (1,01) ** 
Aylık altın getirilerinin çeşitli enflasyon ve enflasyon beklentileri ölçütlerine 
regresyonu, bir USD endeksi ve ABD 10 Yıllık Hazine Getirisi Kaynak: Her bir 
sütun, parantez içinde standart hataların ve duyarlılık düzeyleri aşağıdaki gibi olan 
dahil edilen değişkenler için regresyon katsayılarını göstermektedir: %1 ***, %5 **, 
%10 *. 

Beş farklı enflasyon araştırması kullanarak ve temelde ABD 
ticaret ağırlıklı dolar endeksi ve 10 yıllık Hazine getirilerindeki 
değişiklikleri kontrol ederek, yatırım talebinin iki temel itici gücü,  
bir yıllık tüketici beklentileri dışında, açıklayıcı enflasyon 
değişkenlerinin hiçbirinin %10'luk bir önem seviyesinde bile 
anlamlı olmadığı enflasyon faktörleri ve altın arasında bağlantı 
olduğuna dair önemli bir kanıt bulamadık-Michigan Fed (Tablo 
3). Sonuçlar, tüketicilerin ve profesyonel yatırımcıların 
beklentileri arasında neyin tutarsız olabileceğini 
vurgulamaktadır. 
Ek B 
Altının enflasyondan korunma portföy sepetine katkısını analiz 
ederken, ilk olarak enflasyon dönemlerini tanımlamamız 
gerekiyordu. Grafik 9 enflasyondaki sürekli yükselişler 
dönemine işaret etmektedir. ‘’sürekli’’ kelimesini 10 aydan fazla 
sürmesi ve en az üç çeyrek içeren süreçler için tanımladık. 
Grafik 10 Fed'in örtülü ve 2012'den sonra net %2 hedefinin 
üzerinde çekirdek enflasyonun sürdürüldüğü dönemlere işaret 
etmektedir. Yine 10 aylık dönemi, bir süreç için sona erme 
zaman referansı olarak kullanıyoruz. 

Grafik 9: Enflasyon: yükselen çekirdek TÜFE'nin 
sürdürülen dönemleri 
ABD çekirdek TÜFE'si ve merkezli 12 aylık hareketli ortalama 

başlangıç bitiş ABD çekirdek TÜFE 

Başlangıç ve bitiş noktalarını seçmek için bir rehber olarak merkezi hareketli 
ortalama ile 10 aydan fazla süren dönemler seçildi. 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 

Grafik 10: Enflasyon: çekirdek TÜFE'nin %2 'nin üzerinde 
sürdürülen dönemleri' hedef '(bkz. dipnot 11) 
ABD çekirdek TÜFE'si ve merkezli 12 aylık hareketli ortalama 

başlangıç bitiş ABD çekirdek TÜFE 

Başlangıç ve bitiş noktalarını seçmek için bir rehber olarak merkezi hareketli 
ortalama ile on aydan fazla süren dönemler seçildi. 
Kaynak: Bloomberg, Dünya Altın Konseyi 
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Ek C 
Lucey ve diğerleri tarafından yapılan analize dayanarak, iki seri 
arasında eş bütünleşik bir ilişkinin varlığını test etmek için 
tamamlayıcı bir yaklaşım benimsedik. Bu, iki serinin istatistiksel 
olarak birlikte hareket edip etmediğinin belirlenmesini 
içermektedir ve ikisi arasındaki farkın durağan olup olmadığının 
(zaman içindeki ortalama dönüşleri) belirlenmesiyle hesaplanır. 
Farklı vadelerdeki tahviller gibi arbitraj ilişkisi olan finansal 
varlıkları göz önünde bulundurduk. Biri diğerinden çok fazla 
saparsa, arbitraj kuvvetleri onları tekrar birleştirmeye 
başlayacaktır. Bu tür seriler genellikle güçlü bir şekilde eş 
bütünleşmektedir. 
Eş bütünleşmeyi test etmek için Engle Granger22 yaklaşımını 
kullandık, çünkü bu iki değişkenli bir ortamda (iki değişken) ve 
nedensellik yönünün daha belirgin olduğu durumlarda iyi 
sonuçlar vermektedir. Bizim durumumuzda, enflasyon ve/veya 
para arzının altını etkilediğinden eminiz ancak bunun tam tersi 
geçerli değildir. 
Bu testin öncelikle serilerin kendi başlarına durağan 
olmadıklarını, farklılıklarının potansiyel olarak durağan olmasının 
bir koşulunu belirlemesi gerekir. Daha sonra seriler arasındaki 
hataların durağan olup olmadığının bir testi gelir. Boş hipotez, 
öyle olmadıklarıdır. Bu boş hipotezi önceden belirlenmiş bir 
yanılgı düzeyinde, tipik olarak %5'te reddedebilip 
reddedemeyeceğimizi belirlemek için genişletilmiş Dickey-Fuller 
testi kullanıyoruz. Grafik 7’de yaygın olarak kullanılan üç yanılgı 
düzeyini vurguladık: %10, %5 ve %1. 
Altın ve dört ayrı enflasyon ve para arzı ölçütü arasındaki eş 
bütünleşmeyi test ettik: ABD TÜFE'si, ABD M2, Dünya M2 ve bir 
bileşik endeks. 
Artık kullanılmayan MZM veya M1 veya baz para gibi diğer daha 
dar önlemler yerine, M2'yi sadece paranın yaratılmasını değil, 
aynı zamanda kredi yaratılmasını da yansıtan geniş bir ölçüt 
olarak test ettik. Bu nedenle, nominal ekonomik büyüme ile daha 
güçlü bir bağlantıya sahiptir.23 
Dünya M2 için, Refinitiv Datastream aracılığıyla sağlanan Oxford 
Ekonomi veri tabanında yer alan bir ülke nüfusundan alınan M2 
ölçümlerinin dolar değerini topladık. Serileri 1980'de 
başlamaktadır; böylece verileri 1971'e göre doldurmak için 
1980'de en büyük katkıda bulunanlar için mevcut seriler, 1971'e 
kadar küresel M2 için bir referans sağlamak için tedarik edildi. Bu 
ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, Fransa, 
İtalya, Kanada, Avustralya ve Hollanda'dır. 
Son olarak, Lucey ve diğerlerinin analizine dayanan bir para arzı 
endeksi, TÜFE ve ÜFE (üretici fiyat endeksi) oluşturduk. 

Bu nihai endeks, altın talebi içinde algılanan çeşitli enflasyon 
hassasiyetlerini yansıtmaktadır. Lucey ve diğerleri tarafından 
ortaya atıldığı gibi, altın talebi genel olarak üç gruba ayrılabilir: 
yatırım, tüketim ve endüstriyel; her biri için farklı enflasyon 
önlemleri geçerli olacaktır. Yatırımcılar büyük olasılıkla para 
arzındaki değişikliklerden endişe duyuyorlar çünkü bunlar, satın 
alma gücünün zayıflaması, mali tedbirsizlik, para güdümlü 
enflasyon veya varlık balonları potansiyeli yoluyla borçtaki artışa 
dönüşebilir. ÜFE sonuçta endeksin çok küçük bir bileşeni 
olmasına rağmen TÜFE tüketicilerle ve ÜFE endüstriyel 
kullanıcılarla ilgilidir. 
Bu endeks eşit ağırlıkta para arzı (ABD M2), TÜFE (ABD, Avro 
bölgesi, Çin ve Hindistan) ve eşit ağırlıkta ÜFE (ABD, Çin, 
Hindistan ve Japonya) kullanılarak oluşturulmuştur. Bu üç 
ağırlıklandırılmamış seri daha sonra 1971'den 2020'ye kadar her 
yıl için, her biri o yıl için karşılık gelen talep paylarına göre 
ağırlıklandırılarak birleştirildi. 
Örneğin, külçe ve altın para, ETF'ler, merkez bankaları ve OTC 
yatırım ve hisse senedi akışlarını bir araya getirerek talebin para 
arzına duyarlı payının bir benzerini oluşturduk. Mücevher TÜFE'yi, 
Teknoloji ise ÜFE'yi temsil ediyordu. 2019 yılında bu ağırlıklar 
sırasıyla %49, %44 ve %7 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı endeks 
değerini oluşturmak için M2'deki değişimi %49, TÜFE bileşiğindeki 
değişimi %44 ve ÜFE bileşiğindeki değişimi %7 ile çarparak 
%3,6'lık bir endeks değişimine ulaştık. 
Tablo 4, eş bütünleşik regresyon hatalarına ilişkin birim kök 
testlerinin sonuçlarını detaylandırmaktadır (gayri resmî olarak: 
seriler arasındaki farklılıklarda durağanlık testi). Birim kökler için 
bireysel test sonuçlarını göz ardı ediyoruz; tüm serilerin I(1) ila 
2019 arasında olduğunu ancak 2020'yi dahil ederken geçen yılki 
para arzındaki artışı yansıtan I(2) olarak göründüğünü söylemek 
yeterlidir. Bütünlük için tüm denklemleri sırasıyla seviyeler ve 
loglarda ve 2019 ve 2020'de test ettik. 
Denklem sütunu, denklemin bir sabit ve trende (CT) sahip olup 
olmadığını, sadece bir sabit (C) veya hiç sabit (NC) olup 
olmadığını detaylandırır. Bunların herhangi biri, bir trend veya 
sabit (kesen) olarak eş bütünleşik bir ilişkinin trend veya anlam 
giderme yoluyla giderilebileceğini düşündürmektedir. 
Sonuçlarımız, özellikle loglarda USD/oz ve ABD M2 cinsinden 
altın arasında yüksek düzeyde önem göstermektedir. Altın ve 
bileşik endeksimiz arasında bir ilişki olduğuna dair bazı kanıtlar 
bulunmaktadır. 

22  Stephanie Glen. StatisticsHowTo.com'dan "Engle Granger Testi": 
Geri kalanımız için Temel İstatistik! 
https://www.statisticshowto.com/engle-granger-test/ 

23 https://www.federalreserve.gov/faqs/money_12845.htm 
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Tablo 4: Altın USD/oz ve dört enflasyon/para arzı ölçümü arasındaki Engle Granger eş bütünleşme sonuçları 
Eş bütünleşik regresyonlardan arta kalan değerler üzerinde genişletilmiş Dickey Fuller testinden p-değeri (yanılma ) 

    p-değeri   

Değişken 1 Değişken 2 Denklem** 1971 - 2020 sig. 1971 - 2019 sig. 
Altın, USD/oz ABD TÜFE Endeksi CT 0,870 

 
 

0,730 
 

Altın, USD/oz ABD TÜFE Endeksi C 0,730 
 

 

0.540 
 

Altın, USD/oz ABD TÜFE Endeksi NC 0,620 
 

 

0,360 
 

log Altın, USD/oz 
log ABD TÜFE 
Endeksi CT 0,860 

 
 0.450 

 

log Altın, USD/oz 
log ABD TÜFE 
Endeksi C 0,680 

 
 0.750 

 

log Altın, USD/oz 
log ABD TÜFE 
Endeksi NC 0,290 

 
 0.450 

 

Altın, USD/oz ABD M2 endeksi CT 0,150  
 

0,150  

Altın, USD/oz ABD M2 Endeksi C 0,070 
* 

 

0,080 
* 

Altın, USD/oz ABD M2 Endeksi NC 0,020 ** 
 

0,020 ** 

log Altın, USD/oz log ABD M2 Endeksi CT 0,130 
 

 

0.670 
 

log Altın, USD/oz log ABD M2 Endeksi C 0,080 * 
 

0,080 * 

log Altın, USD/oz log ABD M2 Endeksi NC 0,010 *** 
 

0,010 *** 
Altın, USD/oz Dünya M2 Endeksi CT 0,230  

 

0,290  

Altın, USD/oz Dünya M2 Endeksi C 0,120 
 

 

0.160 
 

Altın, USD/oz Dünya M2 Endeksi NC 0,150 
 

 

0.200 
 

log Altın, USD/oz log Dünya M2 Endeksi CT 0,900 
 

 

0,900 
 

log Altın, USD/oz log Dünya M2 Endeksi C 0,640 
 

 

0,620 
 

JP9. - Altın, USD/oz log Dünya M2 Endeksi NC 0,360 
 

 

0,360 
 

Altın, USD/oz Bileşik endeks CT 0,330  
 

0.370  

Altın, USD/oz Bileşik endeks C 0,310 
 

 

0,290 
 

Altın, USD/oz Bileşik endeks NC 0,120 
 

 

0.100 * 

log Altın, USD/oz log Bileşik Endeks CT 0,300 
 

 

0,290 
 

log Altın, USD/oz log Bileşik Endeks C 0,240 
 

 

0.220 
 

log Altın, USD/oz log Bileşik Endeks NC 0,080 * 
 

0,080 * 

Birim kökler için bireysel test sonuçlarını çıkarıyoruz. Değişken 1, enflasyon/para arzından altına tek yönlü bir etki varsaydığımız için bağımlı değişkenimizdir. 
Değişken 2, seviye ve log biçimindeki bağımsız değişkenimizdir. Denklem sütunu, denklemin bir sabit ve trende (CT) sahip olup olmadığını, sadece bir sabit (C) veya 
hiç sabit (NC) olup olmadığını detaylandırır. Bunların herhangi biri, bir trend veya sabit (kesen) olarak eş bütünleşik bir ilişkinin trend veya anlam giderme yoluyla 
giderilebileceğini düşündürmektedir. Son iki sütun eş bütünleşik regresyon artıkları üzerinde genişletilmiş Dickey Fuller testi için Mackinnon kritik değerlerinden 
p-değerlerini göstermektedir. %5'in altındaki bir p-değeri, eş bütünleşik bir ilişkinin hatalarında ve kanıtlarında durağanlığı reddetme konusundaki güveni 
göstermektedir. Veriler, 1971'den 2020'ye kadar yıllıktır. Altın fiyatı USD/oz cinsinden LBMA PM fiyatıdır. 
Kaynak: Refinitiv Datastream, Dünya Altın Konseyi 
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