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ABD Dolar Endeks� (DXY)

Amerikan Doları, uluslararası ödemelerde
en çok kullanılan para birimi olmasının
yanında diğer para birimlerine göre
rezervi en fazla olan para birimi unvanını
taşımaktadır.  Amerikan Doları'nın bu
özelliklerine istinaden Dolar endeksi
(DYX), diğer majör para birimlerinin
geometrik ortalamasının dolar
karşısındaki değerini gösterebilme
ihtiyacından ortaya çıkmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri'nin serbest
ekonomi modeline geçmesiyle birlikte
1973 yılında Amerika Merkez Bankası
(FED) kurulmuştur. FED ABD Doları'nın
değerini ölçebilmek adına Dolar
endeksini oluşturmuştur.  Dolar endeksi
baz olan 1973 yılında 100 değeri ile
hesaplanmaya başlanmıştır. 
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Dolar endeksi hesaplanırken ise aşağıdaki
yer alan formül kullanılmaktadır. 

DXY = 50.14348112 x EUR/USD^ (-0.576) x
USD/JPY^(0.136) x GBP/USD’(-0.119) x
USD/CAD^(0.091) x USD/SEK’(0.042) x
USDCHF^(0.036)

ABD Doları Endeksi, Euro, İsviçre Frangı,
Japon Yeni, Kanada Doları, İngiliz Sterlini
ve İsveç Kronu olarak toplamda 6 majör
para biriminden oluşan bir sepete karşı
doların değerini ölçmek için
kullanılmaktadır.

Endeks hesaplanırken, bu 6 para
biriminden bir sepet oluşturulmuştur,
sepetteki her para biriminin ağrlığı ise
farklılık göstermektedir. Sepetteki en
yüksek ağırlığa sahip olan para birimi ise
Euro'dur. 
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B�tco�n (BTC)

Bitcoin, 2008 yılında Satashi Nakamoto
takma isimli kişi ya da kişiler tarafından
yazılan "Bitcon: A Peer-to-Peer Electronic
Cash System"  isimli makale ile ortaya
çıkmıştır. Bitcoin ile ortaya çıkan
blokzincir teknolojisi merkeziyetsiz bir
finans sisteminin temellerini atmıştır. 

2008 yılından günümüze dek blokzincir
teknolojisinin gelişimi ile  bir çok altcoin
de kripto varlık ekosistemine katılmıştır.
Altcoin, ekosistemin en değerli para
birimi olan Bitcoin'e alternatif olarak
ortaya çıkmış kripto para birimlerine
verilen isimdir. 

Piyasada bulunan Bitcoin rezervleri
azaldıkça, Bitcoin piyasa değerinin
yükseldiğini görmekteyiz. Bu veriye
dayanarak, rezervler ve piyasa değeri
arasında ters orantılı bir ilişki olduğu
sonucuna ulaşılmaktadır. 

B�tco�n Ethereum 
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Bitcoin kripto varlık piyasasının açık ara
lideri konumundadır. 2021 itibariyla piyasa
değeri 1.2 Trilyon dolar seviyesine
ulaşmıştır, 542 Milyar dolar ile Bitcoin'den
sonra en yüksek piyasa değerine sahip olan
kripto varlık Ethereum'dur. 

P�yasa Değer� (BTC, ETH)
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Dolar Endeks� (DXY) & B�tco�n 

Değişim aracı 
Hesap birimi 
Değer saklama aracı 

Bir ödeme aracının para olarak kabul
görebilmesi için üç fonksiyonu yerine
getirmek zorundadır. Bu fonksiyonlar
paranın; 

olma fonksiyonlarıdır. Başka bir deyişle
herhangi bir ödeme aracının para olarak
kullanıma girmesi için bu koşulları
sağlaması gerekmektedir. 

Paranın kabul görme fonksiyonlarını ele
aldığımızda, kripto varlık birimlerinin
değişim aracı, hesap birimi ve değer
saklama aracı olma özelliklerini
taşıdıklarını görmekteyiz. 

Zamanla evrimleşen ve değişen para
kavramı, teknolojik gelişmeler sayesinde
ödeme sistemleri de değişmiştir. Bir
ödeme aracı olarak kullanılabiliyor olma
ve toplum tarafından kabul görme para
tanımı için yeterli ölçütlerdir. Bu yüzden
para olarak kullanılan aracın kağıt
olmasının yanı sıra, elektronik ortamda
bir karta yüklenmiş değer ya da bir
bilgisayara yüklenmiş bir yazılım olması
da mümkün olmuştur. 

Amerikan Doları, uluslararası ödemelerde
en çok kullanılan para birimi olarak
bilinirken, Bitcoin ise kripto varlık
ekosisteminin en değerli ve en çok kabul
gören para birimi olmuştur. Bitcoin'in
2021 yılı itibarıyla dolaşımdaki arzı 18.8
Milyon BTC'dir, piyasa değeri ise 1.2
Trilyon dolar seviyesine ulaşmıştır. 

Çalışmamızda baz aldığımız 2017, 2018,
2019 ve 2020 yıllarına ait verilere
dayanarak, Dolar endeksindeki artış ve
azalışların Bitcoin fiyatlarına ne yönde
yansıdığını inceleyeceğiz. Bu çalışmada,
Dolar endeksinde değişim yaratan
Amerikan Merkez Bankası'nın (FED)
açıklamış olduğu faiz kararları ve Amerika
Birleşik Devletleri'ne ait enflasyon oranları
verilerinden yararlanılacaktır. 

Dolar endeksini etkileyen faktörlerden
olan; ülkenin faiz oranında yapılan
değişikler o ülkenin para biriminin değer
kazanması ve değer kaybetmesinde rol
oynayacaktır. Bir ülkenin faiz oranlarını
yükseltmesi, ülkenin para birimine olan
talebi arttırarak, değer kazandıracak,
harcama eğilimini azaltarak, enflasyonu
yükselmesini durduracaktır. Ancak ülkenin
enflasyonu düşürmek için uyguladığı bu
yöntem, ülkenin büyüme grafiğini aşağı
çekecektir, toplumun harcama eğilimi
düştükçe yatırımlar azalacak dolayısıyla
istihdam oranı da düşecektir. Genel olarak
bir ülkenin Merkez Bankasınca uygulanan
faiz kararları, ülkenin enflasyon tehditleri
ve yatırım oranlarına bağlı olarak
değişmektedir. 

Öncesinde de bahsettiğimiz üzere,
Amerikan Doları uluslararası piyasada en
çok işlem gören para birimidir, dolayısıyla
bir ülkenin Dolar endeksine oranla para
birimi değeri büyük önem arz etmektedir.
Öte yandan kripto varlık piyasası içerisinde
en çok işlem gören varlık olan Bitcoin ise
ekosistemin belirleyicisi görevindedir. 
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2017  Yılı İncelemes�

2017 Şubat ayı ortalama Bitcoin fiyatı
$1,063 seviyelerindeyken, Mart ayı itibarıyla
$1,129 seviyesine yükselmiştir. 2017 Şubat
ayı ortalama Dolar endeksi 100,7
oranındayken, FED kararı sonrası 99,93
seviyesine inmiş ve Bitcoin fiyatı ise %1.03
oranında artmıştır.

14 Haziran 2017 tarihinde FED tarafından
faiz kararı açıklanmış ve faiz oranı 1 - 1,25
aralığına çıkartılmıştır. Mart ayında 0,75 - 1
aralığında olan faiz oranında 0,25 puanlık
bir artış yapılmıştır. Mayıs ayında 1,8% olan
enflasyon, faiz arttırma kararı ile 1,6%
seviyesine inmiştir. Dolar endeksi Haziran
ayı ortalaması ise 96,94 seviyesindedir. 2017
Mayıs ayı ortalama Bitcoin fiyatı $1,881
seviyelerindeyken, Haziran ayı itibarıyla
$2,449 seviyesine yükselmiştir. 2017 Mayıs
ayı ortalama Dolar endeksi 98,24
oranındayken, Haziran itibarıyla 96,94
seviyesine inmiş ve Bitcoin fiyatı ise %1.3
oranında artmıştır. 

13 Aralık 2017 tarihinde FED tarafından faiz
kararı açıklanmış ve faiz oranı 1,50
seviyesine çıkartılmıştır. Haziran ayından
bu yana, 0,25 puanlık bir artış yapılmıştır.
Aralık ayı itibarıyla, enflasyon oranı 2,1%
seviyesine yükselmiştir. Dolar endeksi
Aralık ayı ortalaması ise 93,33
seviyesindedir. Aralık 2017'de Bitcoin
$19,700 seviyesindeki ATH (All Time High)
noktasına ulaşmıştır, Aralık ayındaki
ortalama fiyat seviyesi ise $10,889'dır. Mart
ayından Aralık ayına kadar, Dolar endeksi
1,07% oranında değer kaybederken Bitcoin
ise 9,64% değer kazanmıştır. 

2017 DXY Verileri

03.2017 99,93

06.2017 96,94

12.2017 93,33

Paranın kabul görme fonksiyonlarını ele
aldığımızda, kripto varlık birimlerinin
mübadele aracı, hesap birimi ve değer
saklama aracı olma özelliklerini
taşıdıklarını görmekteyiz. 

16 Mart 2017 tarihinde FED tarafından faiz
kararı açıklanmış ve faiz oranı 0,75 - 1
aralığına çıkartılmıştır.

Fed Faiz Kararları

Aralık 2016'da 0,5 - 0,75 aralığında olan
faiz oranında 0,25 puanlık bir artış
yapılmıştır. Dolar endeksi 16 Mart faiz
kararı öncesi ortalama olarak 101,52
seviyesindeyken, 16 Mart sonrasında
endeks ortalaması 99,93 seviyelerine
inmiştir. Mart 2017 yılına ait ABD
enflasyon oranı ise 2,4% seviyesindedir. 

16 Mart 0,75 - 1,00

14 Haziran 1,00 - 1,25

13 Aralık 1,50
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2018  Yılı İncelemes�

Mart 2018 yılına ait ABD enflasyon oranı ise
2,4% seviyesindedir. 2018 Şubat ayı
ortalama Bitcoin fiyatı $9,418
seviyelerindeyken, Mart ayı itibarıyla $9,028
seviyesine gerilemiştir. 2017 Şubat ayı
ortalama Dolar endeksi 89,69
oranındayken, FED kararı sonrası 89,88
seviyesine gelmiş ve Bitcoin fiyatı ise %1.04
oranında azalmıştır. 

14 Haziran 2018 tarihinde FED tarafından
faiz kararı açıklanmış ve faiz oranı 2 - 2,25
bandına çekilmiştir. Dolar endeksi Haziran
ayı ortalaması ise 94,37 seviyesindedir. 2018
Mayıs ayı ortalama Bitcoin fiyatı $8,434
seviyelerindeyken, Haziran ayı itibarıyla
$6,780 seviyesine gerilemiştir. 2018 Mayıs
ayı ortalama Dolar endeksi 93,34
oranındayken, Haziran itibarıyla 94,37
seviyesine çıkmış ve Bitcoin fiyatı ise %1.24
oranında azalmıştır. 

Eylül ve Aralık aylarında ise FED tarafından
açıklanan iki farklı faiz kararı
bulunmaktadır. Eylül'de açıklanan kararla
birlikte faiz oranı 0,25 puan düşürülmüş,
enflasyon oranı ise 2,3% seviyesine
çıkmıştır. Eylül ayında Dolar endeksi, 94,76
seviyesindeyken, BTC fiyatı ise $6.593
seviyesindedir. Aralık ayına geldiğimizde
FED tarafından faiz oranının 0.25 puan
daha indirildiğini görmekteyiz. Enflasyon
oranı 1,9% seviyesine inerken, Dolar
endeksi 96,87 seviyesine çıkmış, BTC fiyatı
ise Eylül ayından Aralık ayına kadar %1.77
oranında değer kaybetmiştir. 

2018 yılında Dolar endeksi değişkenleri
olarak alacağımız, Amerikan Merkez
Bankası (FED) tarafından açıklanmış dört
faiz kararı ve bu dört döneme denk gelen
enflasyon rakamları aşağıda yer
almaktadır.

22 Mart 2018 tarihinde FED tarafından faiz
kararı açıklanmış ve faiz oranı 2,25 - 2,50
aralığına çıkartılmıştır.

Fed Faiz Kararları

Aralık 2017'de 1,50 seviyesinde olan faiz
oranında Mart 2018 itibarıyla 0,75 puanlık
bir artış yapılmıştır. Dolar endeksi
verilerine baktığımızda, 22 Mart faiz kararı
öncesi endeksin ortalama olarak 89,88
seviyesinde olduğunu görmekteyiz. 

22 Mart 2,25 - 2,50

14 Haziran 2,00 - 2,25

27 Eylül 1,75 - 2,00

20 Aralık 1,50 - 1,75

2018 DXY Verileri

03.2018 89,88

06.2018 94,37

09.2018 94,76

12.2018 96,87
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2019  Yılı İncelemes�

2019 yılında Dolar endeksi değişkenleri
olarak alacağımız, Amerikan Merkez
Bankası (FED) tarafından açıklanmış üç
faiz kararı ve bu üç döneme denk gelen
enflasyon rakamları aşağıda yer
almaktadır.

1 Ağustos 2019 tarihinde FED tarafından
faiz kararı açıklanmış ve faiz oranı 2,00 -
2,25 aralığına çekilmiştir.

Fed Faiz Kararları

1 Ağustos tarihinde açıklanan FED faiz
kararı sonrasında, Temmuz ayında 97,34
seviyesinde olan Dolar endeksi, 98,00
seviyesine yükselmiştir. Temmuz ayında
1,8% olan enflasyon oranı ise Ağustos ayı
itibarıyla 1,7% seviyesine inmiştir. 2019
Temmuz ayı ortalama Bitcoin fiyatı
$10,667 seviyelerindeyken, Ağustos ayı
itibarıyla $10,614 seviyesine inmiştir. 

1 Ağustos 2,25 - 2,50

19 Eylül

31 Ekim 1,50 - 1,75

2019 DXY Verileri

08.2019 98,00

09.2019 98,61

10.2019 98,17

1,75 - 2,00

31 Ekim 2019 tarihinde FED tarafından faiz
kararı açıklanmış ve faiz oranı 0,25 puan
düşürülmüş, 1,50 - 1,75 seviyesine
indirilmiştir. Ekim ayı itibarıyla, enflasyon
oranı 1,8% seviyesine yükselmiştir. Dolar
endeksi Ekim ayı ortalaması ise 98,17
seviyesindedir. Ağustos ayından Ekim ayına
kadar, Dolar endeksi 0,18% oranında değer
kazanırken Bitcoin ise 1,26% oranında
değer kaybı yaşamıştır. 

ABD Enflasyon Oranları

Ağustos 1,7%

Eylül

Ekim

1,7%

19 Eylül 2019 tarihinde FED tarafından faiz
kararı açıklanmış ve faiz oranı 1,75 - 2,00
aralığına çekilmiştir. Dolar endeksi Eylül ayı
ortalaması ise 98,61 seviyesindedir. 2019
Ağustos ayı ortalama Bitcoin fiyatı $10,614
seviyelerindeyken, Eylül ayı itibarıyla $9,792
seviyesine inmiştir. 

Bitcoin (BTC)

Ağustos 10.614 USD

Eylül

Ekim 8.368 USD

9.792 USD

1,8%
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2020  Yılı İncelemes�

2020 yılında Dolar endeksi değişkenleri
olarak alacağımız, Amerikan Merkez
Bankası (FED) tarafından açıklanmış iki
faiz kararı ve bu iki döneme denk gelen
enflasyon rakamları aşağıda yer
almaktadır.

1 Ağustos 2020 tarihinde FED tarafından
faiz kararı açıklanmış ve faiz oranı 0 - 0,25
aralığına çekilmiştir.

Fed Faiz Kararları

2020 yılında tüm dünyayı etkisine alan
Covid-19 pandemisi ile birlikte ülkelerin
ekonomilerine koruma hamlelerine
gittiğini görmekteyiz. Pandemi etkisiyle
yatırımların ve büyümenin azaldığı bir
döneme girilmiştir, dolayısıyla enflasyon
tehdidine karşı her ülke ekonomik
önlemler almaya başlamıştır. Bu
hamlelerden olan FED tarafından 0 - 0,25
oranına sabitlenen faiz kararı da
pandeminin ABD ekonomisi üzerindeki
negatif etkileri en aza indirebilmek adına
alınmıştır. 

1 Ağustos 0 - 0,25

19 Eylül

2019 DXY Verileri

08.2020 89,88

09.2020 94,37

1,00 - 1,25
Ağustos ayı enflasyon oranı ise 1,3%
seviyesindeyken, Eylül ayına ait enflasyon
oranı 1,4% seviyesindedir. Dolar endeksinin
yaklaşık 5 puan arttığı Eylül ayında, Bitcoin
$11,638 seviyesinden $10,674 seviyesine
gerilemiştir. 

ABD Enflasyon Oranları

Ağustos 1,3%

Eylül 1,4%

1 Eylül 2020 tarihinde FED tarafından faiz
kararı açıklanmış ve faiz oranı 1 - 1,25
aralığına çıkartılmıştır. Ağustos ayına ait
ortalama Dolar endeksi 89,88
seviyesindeyken, Eylül ayına ait ortalama
Dolar endeksi 94,87 seviyesine çıkmıştır.

Bitcoin (BTC)

Ağustos 11.638 USD

Eylül 10.674 USD
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2021  Yılı İncelemes�

Federal fon oranı hedef aralığı ise 0,00 ile
0,25 arasında tutulmasına karar verilidiği
açıklanmıştır. 

2021 Kasım itibarıyla açıklanmış olan son
FED faiz kararı ise değişmemiş 0,00 - 0,25
bandında sabit tutulmuştur. Kasım ayında
6,2% seviyelerine yükselen enflasyon oranı
ise son 31 yılın en yüksek seviyesine
çıkmıştır. Başkan Jerome Powell dahil
olmak üzere Fed yetkilileri, yükselen
enflasyonu tedarik zinciri sıkıntılarına ve
pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte
gerçekleşen talep artışlarına bağlı
olduğunu açıklamıştır. 

Nisan ayında 91,65 seviyesinde olan Dolar
endeksi, Haziran itibarıyla 91,04, Eylül
ayında 92,97, Kasım ayında ise 94,72
seviyesindedir. Bitcoin ise Ekim 2021
itibarıyla tüm zamanların en yüksek
seviyesi olan $66,691 seviyesine yükselerek
rekor kırmıştır. 

2021 yılında Dolar endeksi değişkenleri
olarak alacağımız, Amerikan Merkez
Bankası (FED) tarafından açıklanmış dört
faiz kararı ve bu üç döneme denk gelen
enflasyon rakamları aşağıda yer
almaktadır.

28 Nisan 2021 tarihinde FED tarafından
faiz kararı açıklanmış ve faiz oranı 0,00 -
0,25 aralığına çekilmiştir.

Fed Faiz Kararları

2021 yılı itibarıyla, Covid-19 pandemisi
ülkelerin ekonomileri üzerinde etkisini
arttırmaya devam etmektedir. Enflasyon
öngörülerine dayanarak, Amerika Merkez
Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'in
açıklamasına göre; ABD ekonomisi yılın
ilk çeyreğinde 6,6% büyüme sağlamıştır. 

28 Nisan 0,00 - 0,25

17 Haziran

23 Eylül

3 Kasım

2021 DXY Verileri

04.2021 91,65

06.2021 91,04

09.2021 92,97

11.2021 94,72

0,00 - 0,25

0,00 - 0,25

0,00 - 0,25

Bitcoin (BTC)

Nisan 57.126 USD

Haziran

Eylül

Kasım

35.900 USD

46.043 USD

60.572 USD
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Çalıșmanın Ver� Set�

Çalışmamızda kullanılan veri seti soldaki tabloda
yer almaktadır. Tablo; 2017 - 2021 yılları arası aylık
Bitcoin fiyatı, Dolar endeksi ve Amerika Birleşik
Devletleri enflasyon oranlarını içermektedir.
Veriler, investing.com'dan alınmıştır. 

Çalıșmanın Ver� Set�

DXY - BTC Graf�ğ�

Yukarıdaki grafikte çalışmanın gerçekleştirildiği
tarihler itibarıyla Bitcoin fiyatı, aşağıda ise DXY
grafiği bulunmaktadır. Bitcoin fiyat grafiği ile
DXY'yi incelediğimizde gözle görülür bir negatif
ilişki olduğu belirlenmektedir.
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Bulgular & Sonuç

Analiz sonucu elde edilen bulgular
incelendiğinde ABD enflasyon verisinin P-
Değerinin %5'ten büyük olduğu
görülmüştür. Bu sebeple analiz sonucuna
ABD enflasyon verisi dahil edilmemiştir. 

Toplamda 59 gözlemimizin bulunduğu
DXY & Bitcoin fiyat analizinde ABD Dolar
Endeksi ile Bitcoin fiyatları arasında
incelenen dönem içerisinde negatif bir
ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmanın sonucu olarak DXY ile Bitcoin fiyatları arasında negatif bir ilişkinin olduğu, DXY
artarken Bitcoin fiyatlarının düşüş eğilimi gösterdiği görülmüştür. 

ABD enflasyon oranlarının ise Bitcoin fiyatına anlamlı düzeyde bir etkisinin olmadığı elde
edilen sonuçlar arasında yer almaktadır.

Yapılan çalışma yalnızca DXY'nin Bitcoin fiyatına olan etkisini göstermekle birlikte veri
setindeki tarihlerle sınırlıdır. Gerçekleştirilebilecek farklı çalışmalarda sonuçlar değişiklik
gösterebilmektedir. Geçmiş verilerin geleceği yansıtmayabileceği unutulmamalıdır.
Çalışmada yer alan hiçbir bilgi kesinlikle YATIRIM TAVSİYESİ İÇERMEMEKTEDİR.

Negatif ilişkiyi nedensellik açısından değerlendirdiğimizde ABD Doları'nın güçlü olması
Bitcoin gibi alternatif yatırım araçlarının değerinin azalmasına sebep olabilmektedir.
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