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Bu çalışmanın amacı, uluslararası altın fiyatlarına, enflasyon oranının ve döviz kurunun olası etkisini 

incelemektir. Ocak 1973 - Temmuz 2013 dönemine ait aylık verilerin kullanıldığı modelde, enflasyon 

oranının ve döviz kurunun altın fiyatları ile uzun dönemli ilişkisi eşbütünleşme yöntemi ile analiz 

edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde, altın fiyatlarının her iki değişkenle uzun dönemli ilişkisi tespit 

edilmiştir. İlişkinin yönünü ve gücünü tespit edebilmek için kurulan regresyon sonuçlarına göre hem 

enflasyon oranının hem de döviz kurunun altın fiyatlarını etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca enflasyon 

oranının pozitif, döviz kurunun ise negatif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
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THE IMPACT OF INFLATION AND THE EXCHANGE RATE ON GOLD PRICES 

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the potential impact of the inflation rate and the exchange rate 

on international gold prices. Utilizing a model of monthly data between the periods of January 1973 - 

July 2013 in this study, the long-term relationship of the inflation rate and exchange rate with the gold 

prices was analyzed by cointegration method. As a result of the analysis, gold prices have been 

identified to have long-term relationships with both of the two variables. To estimate the direction and 

strength of the relationship based on the established results of regression, both the exchange rate and 

the inflation rate have been found to affect gold prices. Also, it has been concluded that the inflation 

rate affects positively and the exchange rate affects negatively.

Keywords: Gold, gold price, inflation, exchange rate.

JEL Classification: E31, F31, G12.

* Doç.Dr.Bekir ELMAS, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, belmas@atauni.edu.tr
** Yrd.Doç.Dr.Fatih KAPLAN, Mersin Üniversitesi, Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, 
fth_kaplan@yahoo.com
*** Arş.Gör.Müslüm POLAT, Bingöl Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, muslimpolat@gmail.com

134

mailto:belmas@atauni.edu.tr
mailto:fth_kaplan@yahoo.com
mailto:muslimpolat@gmail.com


2nd International Symposium on Accounting and Finance
ISAF 2014

1. GİRİŞ

Altın, milattan önce 5000 yıllarında kullanılmaya başlanıp, o zamandan günümüze kadar değerini 

korumuş nadir bir metaldir. Doğada az bulunması, üretiminin sınırlı olması, oksitlenmemesi, 

paslanmaması ve özellikle uzun zamanda değerini kaybetmemesi gibi nedenlerle altın, asırlar boyunca 

bir değer saklama aracı olarak kullanılmıştır. Bunun yanı sıra kolay şekil alabilmesi, kimyasal 

maddelere karşı dayanıklı olması, ısı ve elektriği iyi iletmesi vb. gibi özelliklerinden dolayı değer 

saklama aracından başka endüstride de aranan bir metal olmuştur.

Altın fiyatlarının serbest piyasada talep ve arza göre belirlenmeye başlanmasından sonra hangi 

faktörlerin bu fiyatları etkilediği önem kazanmıştır. Yaşanan ekonomik krizler ve savaşlar da güvenli 

bir liman olarak görülen altına ilgiyi arttırmıştır. Bunun neticesi olarak yatırımcılar, ekonomistler ve 

akademisyenler altını etkileyen faktörleri araştırmaya başlamışlardır.

Bu çalışmada ABD enflasyon oranının ve döviz kurunun Londra Borsasında işlem gören altın 

fiyatlarına olan etkisi incelenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada öncelikle dünya altın 

fiyatlarında meydana gelen değişmeler özetlenmekte, konuyla ilgili uluslararası literatürde yer alan 

belli başlı çalışmalar, ulaşılan sonuçlar itibariyle incelenmektedir. Daha sonra, araştırmada kullanılan 

yöntem ve veriler tanıtılmakta, son kısımda ise uygulama sonucu ulaşılan bulgular verilmektedir. 

Çalışma genel bir değerlendirmenin yapıldığı sonuç bölümüyle sona ermektedir.

2. ALTIN

Parasal değeri itibariyle platin kadar değerli olmamasına rağmen, altın yüzyıllardır insanları peşinden 

koşturmuş ve her zaman değerli bir maden olarak kabul edilmiştir (Çıtak, 2004: 13).

Dünyada altın için kullanılan ağırlık ölçü birimi Ons’tur. Standart olarak 1 Ons (31,1038079) 

Gram’dır. Altının saflık derecesini ölçen birim ise ayar (kırat) ve milyemdir. Altının 24 ayar olması 

1000 milyem saflığı ifade etmektedir. Ticarette kullanılan külçe altının saflığı 995 milyem ve üstüdür 

(Baş, 2010: 58).

M.Ö. 5000 yıllarında bakır ile doğal bir alaşım halinde Mısır’da toprak altından çıkarılan ve M.Ö. 

3900 yıllarında geliştirilen ısıtma teknikleri ile eritilip işlenebilecek hale getirilen altın (Sağlam, 1993: 

4), para icat edilmeden önce üzerine damga ve marka basılan bazı külçe ve levhalar şeklinde paranın 

ilk öncülüğünü yapmıştır (Pekcan, 1998: 17).

Dünya para tarihindeki yeri çok önemli olan altın, M.Ö. 6. asırdan 19. asra kadar para birimi olarak 

kullanılmıştır. Altın, 1870-1930 yılları arasında Altın Para Sistemi’nde sistemin temelini oluşturmuş, 

1944-1973 yılları arasında ise Bretton Woods Sistemi’nde Dolara karşılık saklama aracı olarak 

kullanılmıştır (Güvenç, 2006: 4).
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Bretton Woods Sistemi’nin çökmesinden sonra altının likidite özelliğinin sona ermesi ve değerinin 

serbest piyasada arz ve talebe göre belirlenmeye başlanması hükümetlerin, iş çevrelerinin ve 

akademisyenlerin altın fiyatlarına olan ilgisini arttırmaya sebep olmuştur. Dünyada görülen her yeni 

kriz de bu ilgiyi arttırmış ve ekonomistleri, altın fiyatlarındaki değişiklikleri açıklamaya sevk etmiştir. 

Özellikle ABD Doları, petrol fiyatları, enflasyon, alternatif yatırım araçları ve gümüş fiyatlarının altın 

fiyatına etkisi üzerine çok ekonometrik araştırma yapılmıştır (Booth, Kaen ve Koveos, 1982: 85).

Altın fiyatları dünyanın önemli mali piyasalarında her gün belirlenmektedir. Bu piyasaların en 

önemlisi Londra Altın Piyasası’dır. Londra Altın Piyasası’nda günlük fiyat sabitleme işlemleri 

yapılmaktadır. Dünyanın farklı yerlerinden büyük miktarda altın alıcısı ve satıcılarının katılımıyla 

gerçekleşen bu sabit altın fiyatları, altın ticareti yapan kişi ve kuruluşlarca günlük altın alış - satış 

işlemlerinde kullanılmaktadır (Aslan, 1999: 24).

1935 yılından 1971 yılına kadar devam eden Bretton Woods Sistemi’nde altının onsu 35 ABD 

Doları’na sabitlenmiştir. Bu sistemin sona ermesinden sonra altın fiyatları hızlı bir şekilde yükselmeye 

başlamış ve 1972 yılında onsu 70 ABD Doları’na ulaşmıştır. 1973 yılında ise tamamen serbest altın 

piyasası ortaya çıkmıştır (Güvenç, 2006: 10-12).

Altın fiyatlarının 43 yıllık seyrinin görüldüğü Tablo 1’de görüldüğü gibi altın fiyatları 1971 yılından 

itibaren yükselmeye başlamıştır. 1975 yılına kadar yükselerek 160 USD/Ons seviyesine kadar çıkan 

altın fiyatları daha sonraki yıl tekrar düşmüş ve 120 Dolar ons seviyesini görmüştür. Daha sonra 600 

Dolar/ons seviyesini gördüğü 1980 yılına kadar tırmanışını devam ettirmiştir. Bu tırmanışta; petrol 

üreticisi ülkelerin altın piyasasına ilgilerinin artması, ABD enflasyonunun artması, döviz 

piyasalarındaki istikrarsızlık ile İran, Irak ve Afganistan’daki siyasi gerginliğin etkili olduğu 

söylenebilir (Güvenç, 2006: 14-15).

1980’den sonra 1982 yılına kadar düşüşe geçen altın fiyatları 380 Dolar/ons seviyelerine kadar düşüşe 

devam etmiştir. 1988 yılına kadar iniş ve çıkışlar yaşayan altın fiyatları, bu yıldan sonra 2000’li yıllara 

kadar bazen bir miktar yükselse de daha çok durağan ve düşüş trendinin hâkim olduğu bir döneme 

girmiştir. 2002 yılından itibaren tekrar yükselişe geçen altının ons fiyatları 2006 yılında 690’ları, 2010 

yılında ise 1200’leri görmüş ve tırmanışa devam ederek 2012 yılında 1650’lere kadar yükselmiştir.

Altın fiyatının 1969 yılından 2012 yılına kadarki yıllık ortalama fiyatları Tablo 1’de görülmektedir.
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Tablo 1: Altın Fiyatları (USD/ONS)

Yıllar Fiyat Yıllar Fiyat Yıllar Fiyat
1969 41,100 1984 360,655 1999 278,863
1970 35,964 1985 317,425 2000 279,290
1971 40,795 1986 368,198 2001 271,190
1972 58,174 1987 446,837 2002 310,076
1973 97,117 1988 436,784 2003 363,832
1974 158,764 1989 381,268 2004 409,532
1975 160,866 1990 383,733 2005 444,988
1976 124,802 1991 362,341 2006 604,338
1977 147,838 1992 343,869 2007 696,431
1978 193,574 1993 360,047 2008 872,372
1979 307,009 1994 384,159 2009 973,658
1980 614,753 1995 384,071 2010 1226,665
1981 459,163 1996 387,735 2011 1573,160
1982 376,108 1997 330,997 2012 1668,857
1983 423,376 1998 294,122

Kaynak:http://research.stlouisfed.org/fred2/series/GOLDPMGBD228NLBM/downloaddata?cid=32217 Erişim Tarihi: 15

Mayıs 2013

3. LİTERATÜR TARAMASI

Sjaastad ve Scaccıavıllam (1996) çalışmalarında altın fiyatları ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır. 1982-1990 yılları arasındaki 108 aylık veri kullanılarak yapılan inceleme sonucunda 

altın fiyatları ile döviz kuru arasında kuvvetli bir ilişkisi bulunduğunu tespit etmişlerdir.

Ghosh vd. (2004) çalışmalarında, altın fiyatlarının; dünya enflasyonu, ABD enflasyonu, dünya geliri, 

ABD Doları ve altın fiyatlarını etkileyen rassal şoklar gibi değişkenlerden etkilenip etkilenmediğini 

incelemişlerdir. Ocak 1976-Aralık 1999 dönemindeki aylık verilere VAR analizi uygulamışlardır. 

Sonuç olarak; altın fiyatlarının ABD enflasyon oranı, faiz oranı ve dolar döviz kurundan etkilendiğini 

belirlemişlerdir. Ayrıca, yapılan esbütünleşme testi sonucunda; altın fiyatları ile ABD tüketici fiyatları 

endeksi arasında uzun dönemli ilişki olduğu ve altın fiyatlarının uzun vadede enflasyona karşı 

koruduğunu tespit etmişlerdir.

Forrest vd. (2005) çalışmalarında altın fiyatları ile Sterlin - Dolar ve Yen - Dolar döviz kurlarının 

arasındaki ilişki araştırılarak altının döviz kuru riskine karşı koruyucu olup - olmadığı tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Ocak 1971 yılından Şubat 2004 yılları arasındaki 1728 haftalık verinin analizi için 

GARCH modeli kullanılmıştır. Sonuç olarak altın fiyatları ile adı geçen döviz kurları arasında her 

zaman aynı kuvvette olmamakla birlikte güçlü bir ilişkinin varlığı tespit edilmiş ve altının döviz kuru 

riskine karşı yatırımcılarını koruyabileceği anlaşılmıştır.

Poyraz ve Didin’in (2008) çalışmalarında Türkiye altın fiyatlarının döviz kuru, döviz rezervi ve petrol 

fiyatlarındaki değişime ne derece bağımlı olduğu zaman serileri analizi modeli yardımıyla tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Regresyonun yapıldığı dönem 1996- 2005 yılları arasıdır. Sonuç olarak, altın 

fiyatları üzerinde döviz kurunun, petrol fiyatlarının ve döviz rezervlerin etkili olduğu tespit edilmiştir.
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Topçu (2010) çalışmasında Dow Jones Sanayi Endeksi, ABD dolar kuru, petrol fiyatı, enflasyon oranı, 

faiz oranı, kriz ve global para arzının altın fiyatına etkisini araştırmak için zaman serileri yöntemiyle 

bir analiz yapmıştır. Veriler aylık bazda olup Ocak 1995- Eylül 2009 dönemine aittir. Sonuç olarak 

Dow Jones Sanayi Endeksi ve dolar getirileri, altın getirilerini negatif yönde, global para arzı ile krizin 

ise pozitif yönde etkilediğini tespit etmiştir. Petrol fiyatları, faiz ve enflasyonun altın fiyatları ile 

pozitif yönlü ilişkisi tespit edilmesine rağmen, ilişkinin gücü istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır.

Toraman, Başarır ve Bayramoğlu’nun (2011) çalışmalarında altın fiyatlarını etkileyen faktörler 

araştırılmıştır. Ocak 1992 - Mart 2010 dönemine ait aylık veriler üzerinden altın fiyatları ile petrol 

fiyatları, ABD Dolar kuru, Dow Jones Sanayi Endeksi, ABD enflasyon oranı, ABD reel faiz oranları 

arasında ilişki olup - olmadığını MGARCH modelleri yardımıyla analiz edilmiştir. Model’den elde 

edilen koşullu korelasyon sonuçlarına göre en yüksek korelasyon negatif yönde olmak üzere ABD 

dolar kuruna, ikinci en yüksek değer ise pozitif yönde olmak üzere petrol fiyatlarına ait olduğu 

görülmüştür. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, sadece altın getirisi ile dolar getirisi arasında 

anlamlı bir doğrusal ilişkinin olduğu, diğer değişkenlerin ise altın getirileri ile anlamlı bir doğrusal 

ilişkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir.

Wang ve Chueh (2013) çalışmalarında altın fiyatı, petrol fiyatı, ABD Dolar’ı ve faiz oranları 

arasındaki uzun ve kısa vadeli etkileşimi araştırmışlardır. 2 Ocak 1989 - 20 Aralık 2007 dönemindeki 

günlük verilerin kullanıldığı çalışmada altın fiyatı ile petrol fiyatının birbirini pozitif yönde etkilediği, 

faiz oranları ve ABD Doları’nın ise altın fiyatlarını negatif etkilediği sonucuna varmışlardır.

Aksoy ve Topçu’nun (2013) çalışmalarında bir yatırım aracı olarak altın ile hisse senedi, devlet iç 

borçlanma senetleri, tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi arasında kısa ve uzun dönemli bir 

ilişkinin olup - olmadığı analiz edilmiştir. Aylık veriler kullanılarak yapılan analizin gerçekleştirildiği 

dönem, Ocak 2003 ve Aralık 2011 tarih aralığıdır. Sonuç olarak altının hisse senetlerine karşı koruma 

amaçlı kullanılabileceği, enflasyona karşı değerini koruduğundan, güvenli bir yatırım aracı olduğu 

sonucuna varılmıştır.

Ciner, Gurdgiev ve Lucey (2013) çalışmalarında ABD ve İngiltere’ye ait Ocak 1990 - Haziran 2010 

tarihleri arasındaki günlük verileri kullanılarak altın fiyatı, petrol fiyatı, döviz kuru, tahvil ve hisse 

senedi arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Sonuç olarak bu değişkenlerin birbirlerine karşı korunma 

sağladığını tespit etmişlerdir. Ayrıca altının döviz kuruna karşı güvenli bir liman olduğu sonucunu 

elde etmişlerdir.

4. VERİ SETİ VE YÖNTEM

Bu bölümde, literatüre uygun olarak, uluslararası altın fiyatları ile enflasyon ve döviz kuru arasındaki 

ilişki ekonometrik yöntemler kullanılarak tespit edilmiştir.

Uygulamada, Ocak 1973 - Temmuz 2013 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan aylık veriler 

kullanılmıştır. Seçilen dönemde, altın fiyatları bağımlı değişkeni ifade ederken, enflasyon ve döviz
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kuru bağımsız değişkenleri ifade etmektedir. Uygulamada kullanılan değişkenler aşağıda 

tanımlanmıştır.

Altın Fiyatları (ALT): Londra Altın Piyasası’nda Londra saatiyle saat 10:30’da belirlenen 1 Ons 

altının ABD doları cinsinden aylık ortalama fiyatını ifade etmektedir. Londra Altın Piyasası’nda 

belirlenen fiyat tüm dünya tarafından gösterge niteliği taşıyan bir fiyat seviyesi olduğu için tercih 

edilmiştir.

Döviz Kuru (RDK): ABD Doları’nın Euro Bölgesi, Kanada, Meksika, Çin, İngiltere, Tayvan, Kore, 

Singapur, Hong Kong, Malezya, Brezilya, İsviçre, Tayland, Filipinler, Avustralya, Endonezya, 

Hindistan, İsrail, Suudi Arabistan, Rusya, İsveç, Arjantin, Venezüella, Şili ve Kolombiya paralarına 

oranının aylık ortalamasını ifade etmektedir. Dolar’ın sadece bir ülke parasıyla arasındaki kura 

bakmak bazen yanıltıcı olabilmektedir. Ticaret Ağırlıklı ABD Dolar’ı Endeksi olarak da bilinen bu 

kur, ABD Doları’nın diğer paralara karşı değerini ölçmede daha güvenilir bir endeks olduğu için ele 

alınmıştır.

Enflasyon Oranı (ENF): ABD’ye ait aylık enflasyon oranını ifade etmektedir. ABD’de 

enflasyonundaki küçük bir değişim diğer ülke enflasyonlarını önemli oranda etkilediği için bu ülkeye 

ait enflasyon oranı kullanılmıştır. Veriler ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’ndan alınmıştır.

Tüm veriler St. Louis Federal Rezerv Bankası’na ait internet sitesinden alınmıştır.

Modelde üç serinin de Denklem 1 yardımı ile aylık değişim oranları kullanılmıştır.

^ * 1  0  0  ( 1)

Korelasyon katsayısı, değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve gücün tespit etmede kullanılır (Güriş, 

Çağlayan ve Güriş, 2011: 149). Bu amaçla öncelikle değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı 

hesaplanmıştır.

Zaman serisi analizlerinde, verilerin durağan olması gerekmektedir (Gujarati, 2009:713). Serilerin 

durağan olması durumunda, söz konusu seriler geçmişe ilişkin çok az bilgi taşıyacaklardır (Enders, 

1995: 239). Genişletilmiş Dickey ve Fuller testinde tüm adımlarda, hata payları arasında korelâsyon 

olmadığı varsayımına dayanmaktadır. Dickey-Fuller hata payları arasında korelâsyon problemi olduğu 

takdirde, bu sorunu aşmak için bağımlı değişkenin gecikeli değerinin (değerleri) eşitliğin sağ tarafında 

yer alacağı bir test geliştirmişlerdir (Bozkurt, 2007: 39). ADF testi Denklem 2’de verilmiştir.

AYt = /?xt  +  /?2t  +  ö Yt_ ! + £  ™x aı A Yt_ ı + et (2)
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Denklem 2’de, (<5)’nın sıfıra eşit olup olmadığı test edilir6. Bu eşitlik sayesinde serinin birim kök 

içerip içermediğine karar verilir.

Phillips-Perron, Dickey-Fuller tarafından ileri sürülen birim kök testini genelleştirerek yeni bir birim 

kök testi meydana getirmişlerdir ( Elmas, 2012: 47). Bu nedenle değişkenlerin durağanlık analizleri 

Genişletilmiş Dickey ve Fuller (ADF) (1981) ile Phillips-Perron (PP) (1998) birim kök testi ile 

yapılmıştır.

Eşbütünleşme analizi, aynı sırada bütünleşik zaman serileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin mevcut 

olup olmadığını ortaya çıkarmak için geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu yöntem, düzey değerinde durağan 

olmayan ancak aynı dereceden farkları alındığı zaman durağan hale gelen değişkenlerin, orijinal 

değerlerinin analizde kullanılmasına imkan tanımaktadır (Işık, Acar ve Işık, 2004: 332). Değişken 

trendlere sahip iki ya da daha fazla zaman serisinin uzun dönemde birbirine çok yakın hareket 

etmeleri, yani ortak trende sahip olmaları bu serilerin eşbütümleşik olduğunu gösterir (Stock ve 

Watson, 2011: 663-664).

Değişkenler arasındaki ilişkinin içsel ya da dışsal olduğu her zaman bilinmeyebilir. Granger (1969) ve 

Sims (1972), değişkenler arasında karşılıklı olabilecek ilişkilerden yola çıkarak nedensellik ilişkilerini 

ele almışlardır. Bunun neticesinde değişkenler arasındaki ilişkilerin yönünün ve gecikme yapısının 

belirlendiği teste Granger Nedensellik Testi denmektedir. Bu teste amaç; modelde yer alan birden 

fazla değişken arasındaki iki yönlü veya tek yönlü ilişki olup olmadığını tespit etmektir (Bozkurt, 

2007: 91-92). Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini test etmek için Granger nedensellik analizi 

yapılmıştır.

Altın fiyatları ile enflasyon ve döviz kuru arasındaki ilişkinin araştırıldığı model, Denklem 3’de 

verilmiştir.

(3)

5. ANALİZ SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME

Öncelikle serilerin normal dağılım gösterip - göstermediğini ve oynaklığın derecesini öğrenmek için 

seriler hakkında tanımlayıcı bilgilere Tablo 2’de yer verilmiştir.

Günlük kullanımda oynaklık bir olayda zaman içinde meydana gelen dalgalanmaları ifade ederken, 

ekonomi literatüründe daha resmi bir ifade kazanmakta ve zaman serilerinin rastsallığında gözlenen 

değişimi, standart sapmayı, betimlemektedir (Elmas, 2011: 11). Tablo 2’de tanımlayıcı istatistikleri 

verilen seriler incelendiğinde oynaklığın en fazla altın fiyatlarında en az ise enflasyon oranında olduğu 

görülmektedir. Jargue-Bera test istatistiğine göre %1 önem düzeyinde bütün seriler normal dağılım 

göstermektedir.
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6 ADF testinde uygun gecikme sayısı gecikme kriterlerine göre yapılır. Örneğin Akaike Bilgi Kriteri, Schwartz 
Kriteri gibi.
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Tablo 2: Değişkenlerin Tanımlayıcı İstatistikleri

ALT ENF RDK
Ortalama 0,7512 0,3509 0,2350

Maks. 45,4884 1,8099 6,6346
Min. -16,7620 -1,7705 -4,0890

Std. Sap. 5,3051 0,3455 1,3129
Çarpıklık 1,8039 0,0890 0,2729
Basıklık 14,4818 7,0115 4,2247

Jargue-Bera 2939,2050 327,1769 36,4787
Olasılık 0,0000 0,0000 0,0000
Gözlem 487 487 487

Not: ALT: Altın fiyatlarını, ENF: Enflasyon oranını ve RDK: Döviz kurunu ifade etmektedir.

Bu çalışmada yer alan modelde çoklu doğrusal bağlantı hatası bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmak 

için öncelikle seriler arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmıştır.

Tablo 3’de korelâsyon matrisi oluşturulmuştur. İstatiksel olarak korelâsyon katsayısı 1 ile -1 arasında 

bir değerdir. Değişkenler arasındaki korelâsyon katsayısının işareti ilişkinin yönünü, mutlak değerinin 

1 ’e yakın olması ilişkinin güçlü olduğunu, 0 ’a yakın olması ise ilişkinin zayıf olduğunu ifade 

etmektedir (Şentürk ve Aşan, 2007: 151).

Tablo 3: Seriler Arasındaki Korelâsyon

Değişkenler ALT ENF RDK

ALT 1
ENF 0,1948 1
RDK -0,3449 -0,0561 1

Tablo 3’de görüldüğü gibi altın fiyatlarının enflasyon ile pozitif, döviz kuru ile negatif bir ilişkisinin 

bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca enflasyon ile döviz kuru arasındaki ilişkinin çok zayıf olduğu ve 

çoklu doğrusal bağlantı hatasına sebep olmayacağı belirlenmiştir.

Zaman serileri analizinde doğru sonuca ulaşabilmek için serilerin durağan olması gerekmektedir. 

Durağan olamayan verilerle tahmin edilen modeller, genellikle sahte regresyona neden olmaktadır. 

Regresyonun gerçek bir ilişkiyi yansıtabilmesi zaman serilerinin durağan olmasıyla yakından ilişkilidir 

(Elmas ve Temurlenk, 2010: 6-7).

Tablo 4: Birim Kök Testleri

Değişkenler
ADF Birim Kök Testi PP Birim Kök Testi
Sabitli Sabitli ve 

Trendli
Sabitli Sabitli ve 

Trendli
ALT -15,0984a -15,1169a -16,3584a -16,3819a
ENF -5,59709a -12,7391a -11,6434a -13,3533a
RDK -14,7048a -14,8193a -14,6319a -14,8193a

a: -3,4436 a: -3,9771 a: -3,4436 a: -3,9771

b: -2,8673 b: -3,4191 b: -2,8673 b: -3,4190

c: -2,5699 c: -3,1321 c: -2,5699 c: -3,1321

Not: a: %1 önem düzeyi, b: %5 önem düzeyi, c: %10 önem düzeyini ifade etmektedir.

141



Bu çalışmada altın getiri fonksiyonunda yer alan üç değişkene ait serilerin durağan olup - olmadıkları 

Geliştirilmiş Dickey- Fuller (ADF) ve Phillips Peron (PP) birim kök testleri ile analiz edilmiştir.

Tablo 4’te verilen sonuçlarda açıkça görüldüğü gibi altın fiyatları, enflasyon oranı ve döviz kuruna ait 

birim kök değerlerinin mutlak değerleri %1 önem seviyesini ifade eden değerlerden daha büyüktür. Bu 

da üç serinin de % 1  önem düzeyinde durağan olduğunu ifade etmektedir.

Johansen eşbütünleşme analizine başlamadan önce uygun gecikme sayısının belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan kriterlerden birisi olan Akaike, Schwarz ve Hannan-Quinn Bilgi 

Kriterleri ile uygun gecikme sayısı tespit edilmiştir. Maksimum gecikme sayısı 12 olmak üzere her bir 

gecikme için hesaplanan Bilgi Kriteri değerleri Tablo 5’te sunulmuştur.

Tablo 5’te görüldüğü gibi Akaike Bilgi Kriteri’ne göre 12, Schwarz ve Hannan-Quinn Bilgi 

Kriterleri’ne göre 1 gecikme için minimum değerin elde edildiği gözlenmiştir. Dolayısıyla Johansen 

Eşbütünleşme Testi için 1 gecikme sayısı kullanılmıştır.

Tablo 5: Uygun Gecikme Sayısının Belirlenmesi
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Akaike Bilgi 
K riteri

Schw arz Bilgi 
K riteri

H annan-Q uinn 
Bilgi K riteri

0 9,98677 10,01307 9,99711
1 9,22867 9,33385* 9,27004*
2 9,23170 9,41577 9,30409
3 9,19744 9,46038 9,30084
4 9,19511 9,53694 9,32953
5 9,18274 9,60346 9,34819
6 9,18646 9,68605 9,38292
7 9,18789 9,76637 9,41538
8 9,18744 9,84481 9,44595
9 9,18271 9,91896 9,47224
10 9,19713 10,01227 9,51768
11 9,18646 10,08048 9,53803
12 9,18268* 10,15559 9,56528

Değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığı Johansen Eşbütünleşme Testi ile tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Seriler arasında eşbütünleşik vektör veya vektörler olup olmadığının test 

edilmesiyle ilgili hipotezler şu şekilde formüle edilmiştir:

Tablo 6 : Johansen Eşbütünleşme Testi (Altın - Enflasyon)

Eigen Değeri Trace istatistiği % 5 K ritik  değer Olasılık
0,3297 262,5826 15,4947 0,0001
0,1318 68,5685 3,8415 0,0000

Eigen Değeri M ax. Eigen 
İstatis.

% 5 K ritik  Değer Olasılık

0,3297 194,0140 14,2646 0,0001
0,1318 68,5685 3,8415 0,0000

Tablo 6 ’da görüldüğü gibi Trace ve Maximum Eigen test istatistikleri, altın ve enflasyon arasında 

uzun dönem ilişkisinin var olduğunu göstermektedir. Test istatistikleri hem %5 hem de%1 önem
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seviyesindeki kritik değerleri aştığı altın fiyatı ile enflasyon arasında bir eşbütünleşik denklem olduğu 

tespit edilmiştir.

Tablo 7: Johansen Eşbütünleşme Testi (Altın - Döviz Kuru)

Eigen Değeri T race istatistiği % 5 K ritik  değer Olasılık
0,3243 340,2835 15,4947 0,0001
0,2663 150,1645 3,8415 0,0000

Eigen Değeri M ax. Eigen 
İstatis.

% 5 K ritik  
Değer

Olasılık

0,3243 190,1190 14,2646 0,0001
0,2663 150,1645 3,8415 0,0000

Trace ve Maximum Eigen test istatistiklerinden anlaşıldığı gibi altın fiyatları ile döviz kuru 

arasında uzun dönemli bir ilişki vardır. Test istatistikleri hem %5 hem de%1 önem seviyesindeki kritik 

değerleri aştığı için H0 hipotezi reddedilmiş ve altın fiyatları ile döviz kuru arasında bir eşbütünleşik 

denklem olduğu sonucuna varılmıştır (Tablo 7).

Altın fiyatı ile diğer değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki tespit edildikten sonra bunlardan 

arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü tespit etmek amacıyla En Küçük Kareler Testi uygulanmıştır.

Tablo 8 : En Küçük Kareler Testi

K atsayılar S tandart H ata t  İstatistiği Olasılık
C 0,1211 0,3211 0,37719 0,7062

ENF 2,7024 0,6446 4,1925 0,0000
RD K -1,3537 0,1696 -7,9813 0,0000

R2
Durbin-Watson

0,1498
1,5236

F-istatistiği 
F Olasılık

42,6525
0,0000

En Küçük Kareler Yöntemi ile yapılan analizde değişkenlere ait katsayılar ve işaretleri Tablo 8 ’de 

görülmektedir. Görüldüğü gibi altının enflasyon ile pozitif, döviz kuru ile negatif bir ilişkisi vardır.

Modelden elde edilen parametrelere göre; diğer değişkenler sabit kalmak koşulu ile enflasyon 

oranındaki 1 birimlik artışın altın fiyatlarında 2,70 birimlik bir artışa, döviz kurundaki 1 birimlik 

artışın 1,35 birimlik bir azalışa neden olacağı tespit edilmiştir.

Modelin F istatistiğine ait olasılık değerinden modelin %1 önem seviyesinde anlamlı olduğu 

anlaşılmaktadır.

Değişkenlerin t istatistiğine ait olasılıklara bakıldığında; iki değişkeninde %1 önem seviyesinde altın 

fiyatını açıklamada anlamlı oldukları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla altın fiyatı ile döviz kuru ve 

enflasyon oranı arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.

6 . SONUÇ

Altın bireysel bir yatırım aracı olması, merkez bankalarının rezervlerinde yer alması ve altın 

borsalarında işlem gören bir enstrüman olmasından dolayı altın fiyatlarındaki değişmeler 

akademisyenlerin, devletlerin ve yatırımcıların dikkatini çekmiştir. Krizler, ülkeler arası gerginlikler, 

terörizm vb. gibi hadiseler de insanları güvenli bir liman aramaya sevk etmiştir. Bu bağlamda altının
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güvenli bir liman olup olmadığı veya altının faize, hisse senedine, enflasyona, döviz kuruna ve bunlar 

gibi birçok faktöre karşı yatırımcısını korumada kullanılıp kullanılamayacağına dair ekonometrik 

yöntemler kullanılarak birçok çalışma yapılmış ve bulunan sonuçlar genel olarak altının güvenli bir 

liman olduğunu ispatlamıştır. Altın fiyatlarının son yıllarda çok hızlı bir şekilde yükselmesi de 

yatırımcıların altını güvenli bir liman olarak gördüğünü kanıtlar niteliktedir. Çünkü son yıllarda ABD, 

Japonya, Avrupa Birliği gibi önemli ekonomilerdeki enflasyon beklentisi, ABD Dolar’ına olan 

güvenin azalması, yaşanan geniş çaplı krizler vb. nedenlerden dolayı yatırımcılar riskli hale gelen 

alternatif yatırım araçlarından uzaklaşarak altına yönelmişlerdir. Fakat son aylarda krizin etkisinin 

azalması, enflasyonun yükseleceğine dair beklentilerin zayıflaması, ABD Merkez Bankası’nın para 

arzında daralmaya gideceğini ifade etmesi neticesinde doların yükselmesi vb. gibi sebepler 

yatırımcıları yeniden riski azalan farklı yatırım araçlarına yönlendirmiş ve altın fiyatları düşmeye 

başlamıştır.

Bu çalışmada son on yılda yaklaşık altı kat artarak son aylarda tekrar düşüş kaydeden altın fiyatlarının 

enflasyon ve döviz kurundan nasıl ve ne miktarda etkilediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Serilerin 

durağanlıkları tespit edildikten sonra eşbütünleşme analizine geçmeden önce Akaike Bilgi Kriteri 

yardımı ile uygun gecikme sayısı 1 olarak bulunmuştur. Ocak 1973 - Temmuz 2013 dönemine ait 

veriler kullanılarak yapılan Johansen Eşbütünleşme Testi ile seriler arasında uzun dönemli bir ilişki 

tespit edilmiştir. En Küçük Kareler Yöntemi ile yapılan diğer bir analizde, altın fiyatını; enflasyon 

oranının pozitif, döviz kurunun ise negatif etkiledikleri belirlenmiştir. Modelden elde edilen 

parametrelere göre; diğer değişkenler sabit kalmak koşulu ile enflasyon oranındaki 1 birimlik artışın 

altın fiyatında 2,70 birimlik bir artışa, döviz kurundaki 1 birimlik artışın 1,35 birimlik bir azalışa 

neden olacağı bulunmuştur.
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