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Amaç – Bu çalışma ile ekonomi güven endeksi ile yatırım araçları arasındaki nedensellik ilişkisinin 
varlığının araştırılması amaçlanmaktadır. 

Yöntem – Çalışmada Ocak 2007-Haziran 2019 dönemlerine ilişkin aylık veriler kullanılarak, 
ekonomik güven endeksi ile BİST 100, dolar ve altın fiyatları arasındaki ilişkinin varlığı ve yönü 
Toda-Yamamoto yaklaşımı ile incelenmektedir. 

Bulgular – Çalışma sonucunda, BİST100 endeksinden ekonomik güven endeksine doğru bir 
nedensellik ilişkisinin olmadığı, ekonomik güven endeksinden BİST100 endeksine doğru tek yönlü 
bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan USD/TL kurundan ekonomik güven endeksine 
doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi gözlemlenirken, altın fiyatları ile ekonomik güven endeksi 
arasında nedensellik ilişkisinin olmadığı ortaya konulmuştur. 

Tartışma – Ekonomik güven endeksi, gerek tüketicilerin gerekse üreticilerin ekonomik duruma 
ilişkin değerlendirmeleri ve beklentileri hakkında önemli bilgiler sunmakta ve bu yönü ile önemli 
bir öncü gösterge olarak düşünülmektedir. Çalışma bulguları, ekonomik güven endeksinin 
BİST100 endeksindeki dalgalanmaları tahmin etmek için bir gösterge olarak kullanılabileceğini, 
fakat altın fiyatları ve USD/TL kurundaki değişimlerin öngörülmesinde bir tahminci olarak 
kullanılamayacağını ortaya koymaktadır.  Bunun yanı sıra USD/TL kurundaki değişimlerin 
üreticilerin ve tüketicilerin ekonomik görünüme yönelik beklentileri üzerinde önemli rol 
oynadığını göstermektedir. 
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Purpose – The purpose of this paper is to investigate the causality between the economic 
confidence index and investment instruments. 

Design/methodology/approach – In this study, using the monthly data for January 2007-June 2019 
period, the existence and direction of the relationship between the economic confidence index and 
BIST 100, USD/TL exchange rate and gold prices is examined by Toda-Yamamoto approach. 

Findings: As a result of the study, it is determined that there is no causality relationship from 
BİST100 index to economic confidence index and there is a one way relationship from BİST100 
index to economic confidence index. Conversely, while the one-way causality relationship is 
observed from USD / TL exchange rate to economic confidence index, it is observed that there is no 
causality relationship between gold prices and economic confidence index. 

Discussion – The economic confidence index provides important information about the 
evaluations and expectations of both consumers and producers regarding the economic situation 
and is considered as an important leading indicator. The findings of the study suggest that the 
economic confidence index can be used as an indicator to predict fluctuations in the BIST100 index, 
but it cannot be used as a predictor for predicting changes in gold prices and USD / TL exchange 
rates. In addition, changes in the USD / TL exchange rate play an important role in the expectations 
and evaluations of producers and consumers regarding the economic outlook. 

 

 

 
1 6.Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
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