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ÖZET
ULUSLARARASI SERMAYE VARLIKLARI FİYATLAMA MODELİ
KAPSAMINDA ÜLKE BETASI VE TÜRKİYE'DE ÜLKE BETASINI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Mustafa Can SAMIRKAŞ
Doktora Tezi, İşletme Anabilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Hatice DÜZAKIN
Haziran, 2015, 169 Sayfa
Küreselleşmeyle birlikte artan sermaye hareketleri, ülke finansal sistemlerini
birbirlerine oldukça yaklaştırmıştır. Bu durum ülke ekonomilerinin entegrasyonuna
neden olurken, finansal yatırımcılar açısından da bir çok yatırım fırsatı yaratmaktadır.
Yatırımcıların yatırım olanakları artmış, artık kendi ülkelerindeki sermaye varlıklarıyla
sınırlı kalmadan dünya piyasalarına yatırım yapma imkânı ortaya çıkmıştır. Uluslararası
yatırımcılar ve araştırmacılar için bir ülkeye ya da bir ülkenin piyasa endeksine yatırım
yapılacağı zaman bu piyasanın dünya piyasasından neden farklı getirilere sahip olduğu
ve/veya olacağı önemli bir konudur. Bu farklılık ülkenin dünya sermaye piyasalarına
olan

duyarlılığından

yani

ülke

riski

olarak

kabul

edilen

ülke

betasından

kaynaklanmaktadır.
Çalışmanın temel amacı Türkiye'nin ülke riskini etkileyen makroekonomik
değişkenlerdeki beklenmeyen değişimlerin etkisini 1998Q1-2013Q3 periyodu için tespit
etmektir. Yerel ve küresel değişkenlerin Türkiye'nin ülke riskine etkisi ülke betası
modeliyle sınanmıştır. Ülke Betası Modeli Harvey ve Zhou (1993), Erb vd. (1996),
Bekaert vd. (1996), Gangami vd.(2000) tarafından geliştirilen, temeli Uluslararası
Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeline dayanan bir modeldir. Çalışma sonucunda ülke
riskinin göreceli olarak hem yerel hem de küresel faktörlerden etkilendiği tespit
edilmiştir. Yerel faktörlerden Türkiye'nin yerel enflasyondaki,
Hasıladaki ve Türk Lirası cinsinden mevduata ödenen

Gayri Safi Yurtiçi

faizlerdeki beklenmeyen

değişimlerden, küresel bazda ise ABD'nin hazine bonosu getirisindeki, ABD'nin
enflasyonundaki, ABD'de Euro Dolar mevduat faiz oranı ile hazine bonosu getirisinin

v

farkındaki ve petrol fiyatlarındaki beklenmeyen bir değişimden etkilendiği tespit
edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Portföy yönetimi, ülke riski, ülke betası modeli, makroekonomik
değişken
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ABSTRACT

COUNTRY BETA IN THE SCOPE OF INTERNATIONAL CAPITAL
ASSETS PRICING MODEL AND THE FACTORS WHICH AFFECT
TURKEY'S COUNTRY BETA
Mustafa Can SAMIRKAŞ

Ph. D. Thesis, Business Department
Supervisor: Prof. Dr. Hatice DÜZAKIN
June, 2015, 169 Pages

The capital flows are increased by globalisation and countries financial systems
are fairly closed to each others. This situation causes the integration of economies and
creates many investment opportunities for the international investors. They have
opportunies to invest not only home country's securities but also different countries'
securities. That's why it is important topic the reasons of difference of return investee
country for the investors and researchers. This difference caused by investee country's
sensitivity to the world capital market, it means that difference caused by country's beta
which represents country risk.
The aim of this study was to investigate the impact of unexpected components of
macroeconomic variables on Turkey's country risk in the period of 1998Q1-2013Q3. In
this context, the effects of local and global variables to the Turkey's country risk have
been examined by employing Country Beta Approach which developed by Harvey and
Zhou (1993), Erb vd. (1996), Bekaert vd. (1996), Gangami vd.(2000), based on
International Capital Assets Pricing Model. It was found that both factors had relative
impacts on Turkey's country risk. As a result Turkey's country risk was affected by
unexpected components of Turkey's inflation, GDP, Turkish Lira's interest rate as local
factors and unexpected components of U.S.'s inflation, treasury rate, premium on Euro
Dollar deposit rates relative to the U.S. treasury rate and the price of oil as global
factors.

Keywords: Portfolio management, country risk, country beta model, macroeconomic
variable
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kaynağının hangi faktörler olduğu özellikle 1980'li yıllardan itibaren önemli araştırma
alanı olmuş ve finans literatüründe kendine yer bulmuştur. Bu çalışmada da ülke riskini
ülke betası olarak kabul eden Ülke Betası Modeli yardımıyla Türkiye’nin ülke betasını
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BÖLÜM I
GİRİŞ
Artan

uluslararası

ticaret

ve

sermaye

harekleri

ülke

ekonomilerinin

entegrasyonuna neden olurken, yatırımcıların diğer ülkelere yatırım yapmasının
önündeki engellerin hızlı bir şekilde ortadan kalmaya başlamıştır. Bu bağlamda
yatırımcıların yatırım olanakları artmış, artık kendi ülkelerindeki sermaye varlıklarıyla
sınırlı kalmadan dünya piyasalarına yatırım yapma imkânı ortaya çıkmıştır.
Finansal sistemin gelişmesiyle birlikte yeni pazarların ve yeni araçların ortaya
çıkması finansal yatırımcının yatırım imkanlarını artırmıştır. Bununla birlikte gelişen
bilgi ve teknoloji de gerek yatırımcılara gerekse araştırmacılara portföy yönetimiyle
ilgili alternatif yaklaşımlar deneme imkanı sağlamaktadır.
Uluslararası yatırımcılar ve araştırmacılar için bir ülkeye ya da bir ülkenin piyasa
endeksine yatırım yapılacağı zaman bu piyasanın dünya piyasasından neden farklı
getirilere sahip olduğu ve/veya olacağı önemli bir konudur. Bu farklılık ülkenin dünya
sermaye piyasalarına olan duyarlılığından yani ülke riski olarak kabul edilen ülke
betasından kaynaklanmaktadır. Yatırımcıların beklenen getirileri, makroekonomik
değişkenlerdeki beklenen değişimlere göre düzeltilmektedir. Fakat her zaman beklenen
getiri ile gerçekleşen getiri aynı olamamaktadır. Şüphesiz bunun temel nedenlerinden
birisi makroekonomik değişkenlerde beklenmeyen değişimlerin olmasıdır. Ekonominin
bir çok farklı oyuncuyu ve parametreyi içeren dinamik bir yapı olması, makroekonomik
değişkenlerin bir çok farklı etmenden etkilenmesi ve bu etmenlere farklı tepkiler
verebilmesi, bu değişkenlerle ilgili beklentilerin gerçekleşen değerlerinden farklı
olmasına neden olabilmektedir. Bu bağlamda uluslararası yatırımcıların ülke riski
değerlendirmelerinde ülke riskini oluşturan faktörlerde

yaşanan beklenmeyen

değişimlerin ülke riskini hangi düzeyde etkilediğini tespit etmek önemlidir.
Bu çalışmada da yerel ve küresel makroekonomik değişkenlerdeki beklenmeyen
değişimlerin Türkiye'nin ülke riskine etkisinin 1998Q1-2013Q3 periyodu için tespiti
amaçlanmıştır. Bu kapsamda birinci bölümde problemin tanımı, araştırmanın amacı,
önemi ve sınırlılıklarından bahsedilmiş olup, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerde
kuramsal çerçeve çizilerek, sırasıyla uluslararası portföy yönetimi, piyasa entegrasyonu,
ülke betasını tespit etmekte kullanılan varlık fiyatlama modellerinden bahsedilmiştir.
Beşinci bölümde araştırmanın uygulama kısmını da oluşturan Ülke Betası Modeli
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kapsamında Türkiye betasını etkileyen makroekonomik faktörlerin tespitine yönelik
analizler yapılmıştır. Altıncı bölümde analizlerin bulgularına yer verilip yorumlanmış,
son bölümde ise çalışmanın sonuçlarına yer verilmiştir.

1.1. Problem
Uluslarara yatırım yapabilme imkanının ortaya çıkmasıyla birlikte, özellikle
kurumsal yatırımcılar portföylerine yabancı ülke menkul kıymetleri dahil ederek
faydalarını artırma arayışına girmişlerdir. Fakat uluslarararası yatırımlar ulusal
yatırımlara kıyasla daha fazla faktörden etkilen karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle
yatırımcılar açısından yatırım yapılan ülkenin getirilerinin ve/veya risklerinin dünya
piyasasından neden farklı olduğunun tespiti, yatırımın önemli bir aşaması olarak kabul
edilmektedir. Bu farklılıklar ülkenin dünya sermaye piyasalarına olan duyarlılığından
yani ülke riski olarak kabul edilen ülke betasından kaynaklanmaktadır.
Yatırımcılar özellikle gelişmiş ülkelerle tam entegre olmayan gelişmekte olan
ülkelere yatırımlar yaparak risk azaltma yönünde yoğun çabalar sergilemektedirler ve
yatırımlarından bekledikleri getirileri, makroekonomik değişkenlerdeki beklenen
değişimlere göre düzeltmektedirler. Fakat her zaman beklenen getiri ile gerçekleşen
getiri aynı olmamaktadır. Şüphesiz bunun temel nedenlerinden birisi makroekonomik
değişkenlerde beklenmeyen değişimlerin olmasıdır. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında
gelişmekte olan ülke ekonomilerinde ekonomik dalgalanmaların ve istikrasızlıkların
daha yoğun olduğu söylenebilmektedir. Bununla birlikte ekonominin bir çok farklı
oyuncuyu ve parametreyi içeren dinamik bir yapı olması, makroekonomik değişkenlerin
bir çok farklı etmenden etkilenmesi ve bu etmenlere farklı tepkiler verebilmesi, bu
değişkenlerle ilgili beklentilerin gerçekleşen değerlerinden farklı olmasına neden
olabilmektedir. Bu bağlamda uluslararası yatırımcıların ülke riski değerlendirmelerinde,
ülke riskini oluşturan etmenlerde yaşanan beklenmeyen değişimlerin, hangi düzeyde
ülke riskini etkilediğini tespit edebilmeleri önem kazanmaktadır.
1.2. Araştırmanın Amacı
Küreselleşmeyle birlikte artan entegrasyon ve yatırımcıların farklı ülkelere yatırım
yapma alternatifleri; yatırımcıların ve ülke yönetimlerinin yoğun ilgi gösterdiği konular
arasına girmiştir. Bu çalışmada Ülke Betası Modeli kapsamında Türkiye’nin ülke
betasını etkileyen faktörlerin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede
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çalışmanın temel amacı bir uygulamalı model olarak Türkiye'nin ülke riskini etkileyen
yerel ve küresel makroekonomik değişkenlerdeki beklenmeyen değişimlerin etkisinin
1998Q1-2013Q3 periyodu için tespitidir.
1.3. Araştırmanın Önemi
Bu çalışmada Türkiye için ülke riskini etkileyen faktörler yerel ve küresel
faktörler olarak ele alınmıştır. Çalışmada ülke betası modeli Türkiye için kullanılmış
olup, burada ülke riskinin tespitinden çok ülke riskini etkileyen makroekonomik
değişkenler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmada ülke riskini etkileyen
makroekonomik değişkenlerin beklemeyen değişimleri (şokları), ülke riskine etki
edebilecek parametreler olarak kullanılmıştır. Gerek ülke riskine etki eden
makroekonomik parametrelerin beklenmeyen değişimlerinin modele dahil edilmesi,
gerekse ülke riskini etkileyen faktörler kapsamında Ülke Betası Modelinin Türkiye için
ilk defa uygulanması ve çalışma periyodunun güncelliği açısından çalışmanın finans
literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
1.4. Sınırlılıklar
Çalışmada Ülke Betası Modeli Türkiye için kullanılmış olup, yüksek betaya sahip
ülkelerden birisi olan Türkiye'nin ülke riskini etkileyen makroekonomik değişkenlerin
tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Ülke Betası Modeli kapsamında ülkenin ülke risk
priminin neden dünya risk priminden farklı olduğu beta katsayısıyla açıklanmış,
mükemmel çeşitlendirilmiş bir dünya portföyünde sadece sistematik riski içeren bir
kavram olarak ele alınmıştır. Bu risk ülke riski olarak ele alınmaktadır. Burada ifade
edilen ülke riski ekonomi literatüründeki ülke riskinden kısmen farklılık göstermektedir.
Çünkü ekonomi literatüründe ülke riski; ülkenin yükümlülüklerini yerine getirme isteği
(politik risk), yükümlülüklerini yerine getirebilme kabiliyeti (ekonomik risk ve finansal
risk) olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışma kapsamında sadece ülke betasının ifade ettiği
ülke riskine politik risk dahil edilememiş olup, sadece yerel ve küresel bazda makro
değişkenlerdeki beklenmeyen değişimlerin ülke riskine etkisi saptanmaya çalışılmıştır.
Politik risk ve makroekonomik değişkenler dışındaki faktörlerin ayrı ayrı incelenmesini
gerektiren bir araştırmanın farklı bir çalışmanın konusunu oluşturması anlamlı olacaktır.
Bununla birlikte ülke betası modeli Dünya Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli temelli
bir modeldir. Dünya Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli, piyasaların tam entegre
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olduğu, tek fiyat kanunun geçerli olduğu, mükemmel çeşitlenmiş bir dünya portföyünün
bulunduğu ve tüm yatırımcıların rasyonel olduğu gibi bir takım varsayımlara
dayanmaktadır. Çalışma kapsamında bu varsayımların geçerliliği ayrı ayrı sınanmamış
olup, varsayımlarının geçerliliğinin sınanmasının farklı bir çalışmanın konusunu
oluşturması anlamlı olacaktır.

BÖLÜM II
ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ
Gelişen teknoloji ve finansal yatırım olanaklarının artmasıyla birlikte portföy
yönetiminin önemi artmıştır. Uluslararası piyasalara yatırım yapmanın önündeki
engellerin azalmasıyla, uluslararası portföy yönetimi de literatürde geniş yer bulmaya
başlamıştır.

Bu

nedenle

çalışmanın

bu

bölümünde

önce

portföy

yönetimi

yaklaşımlarından daha sonra da uluslararası portföy yönetiminden bahsedilmiştir.
2.1. Portföy Yönetimi Yaklaşımları
Gelişen dünya ticareti, ekonomik ilişkiler ve önemli boyutlara ulaşan finansal
piyasalar, yatırımcıları gerek sabit yatırımlar gerekse finansal varlık yatırımları
açısından bir çok alternatifle karşı karşıya getirmektedir. Yatırımcılar bütçeleri
doğrultusunda bu alternatifler içinden birini veya birkaçını seçebilirler ya da bu
alternatiflerden bir portföy oluşturarak riski azaltma ve getiriyi artırma çabasında
bulunabilirler.
Kelime anlamı cüzdan olan portföy; finansal açısından menkul kıymetlerden
oluşan bir topluluğu ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle portföyü, ağırlıklı olarak hisse
senetleri, tahviller gibi menkul kıymetlerden ve türev ürünlerden meydana gelen belirli
bir kişi veya grubun elinde olan finansal nitelikteki varlıklar olarak tanımlamak
mümkündür.
Gelişen finansal piyasalar yatırımlarından sağlayacakları faydayı maksimum
yapmak isteyen ve rasyonel olduğu varsayılan birçok yatırımcının da içinde bulunduğu
karmaşık bir sistem haline gelmiştir. Özellikle 20. yy.'nin ikinci yarısından itibaren
artan menkul kıymet sayısı ve finansal varlık çeşidiyle yatırımcıların yatırım
alternatifleri önemli derecede artmıştır. Fakat yatırımcılar açısından bu alternatifler
arasında portföye dahil edilecek menkul kıymetlerin seçilmesi konusu karmaşık bir hale
gelmiştir. Bu nedenle çeşitli teknikler kullanılarak istenilen bir portföy oluşturmak uzun
bir süre alabilmektedir. Nitekim portföye dahil edilecek varlıkların seçimi tek başına
yeterli olmamaktadır. Çünkü finansal sistemin aktif yapısı, zamanla değişen ekonomik
koşullardan dolayı portföylerde değişiklikler yapılmasını, yeni varlıkların portföye dahil
edilmesini bazı varlıkların da portföyden çıkarılmasını gerektirebilmektedir. Bu açıdan
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değerlendirildiğinde ekonomik koşullar gözetilerek portföyde değişiklikler yapmaya
portföy yönetimi denilmektedir (Demirtaş ve Güngör, 2004, s.103).
Finansal sistemin gelişimiyle birlikte portföy yönetiminin işlevi artmıştır. Temel
amacı yatırımcının mevcut fonlarıyla faydasını maksimum yapmak olan portföy
yönetimiyle ilgili bir çok tanım yapılmıştır. Yapılan genel tanımlardan birisi, portföy
yönetimini; yatırımcının sahip olduğu fonlarla elde edebileceği toplam menkul
kıymetlerin ne miktarda portföye dahil edileceği konusundaki belirli yöntemler ve
teknikler olarak belirmektedir. Daha detaylı bir tanımda ise portföy yönetimi “belirli bir
miktar fonun, fon sahiplerinin tercihlerini dikkate alarak bu tercihler doğrultusunda
enflasyonun üzerinde en yüksek getiriyi sağlayacak menkul kıymetlere yatırılması,
zaman içinde gelişmelere göre menkul kıymetlerin portföy içindeki ağırlıklarının
değiştirilip performanslarının sürekli olarak değerlendirildiği dinamik bir süreç" olarak
ifade etmektedir (Haklı, 2006, s.7).
Gelişen bilgi ve teknoloji gerek yatırımcılara gerekse araştırmacılara portföy
yönetimiyle ilgili alternatif yaklaşımlar deneme imkanı sağlamaktadır. Literatürde temel
olarak portföy yaklaşımları geleneksel ve modern portföy yaklaşımı olarak ele
alınmaktadır. Bunun yanında özellikle küreselleşmeyle birlikte sermayenin önündeki
engellerin azalması, uluslararası yatırımların önemini artırmış ve uluslararası portföy
yönetimini de önemli bir uğraş haline getirmiştir.
2.1.1. Geleneksel Portföy Yönetimi Yaklaşımı
Yatırımcılar, yatırım kararlarında elde edecekleri getiri kadar riski de düşünürler.
Riskin yapılan yatırıma ilişkin maddi bir kaybın ortaya çıkması veya oluşan bir zarar
neticesinde yapılan yatırımdan beklenen ekonomik faydanın azalma ihtimali olduğu göz
önüne alındığında riskin, pek çok yatırım için kaçınılmaz bir unsur olduğunu söylemek
mümkündür. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda bir çok piyasada olduğu gibi hisse
senedi piyasalarında da yatırım yapan bir yatırımcının riskten kaçmasının çok zor
olduğu görülmüştür. Portföy teorileri, yatırımlarda riski azaltma ve/veya mevcut risk
durumunda maksimum getiri elde etme üzerinde yoğunlaşırlar. Geleneksel portföy
teorisi olarak bilinen teori, farklı yatırım araçlarından oluşan bir portföye yatırım
yapmanın riski azaltacağını ifade etmektedir. Ancak portföy içerisinde yer alan menkul
kıymetler arasındaki ilişkiler dikkate alınmamaktadır (Kapusuzoğlu ve İbicioğlu, 2013,
s.120).

7
Yatırımcıların çeşitlendirme yoluyla risklerini azaltacağını belirten Geleneksel
Yöntem; farklı sektörlerin, farklı firmaların, hisse senetleri, tahviller gibi farklı menkul
kıymetleriyle çeşitlendirilerek oluşturulmuş bir portföyün dengeleneceğini belirten
kuadratik olmayan bir yaklaşımdır.
Geleneksel Portföy Yönetimi açısından bakıldığında, asıl olan riskin azaltılarak
yatırımın faydasının maksimum kılınmasıdır. Portföyü oluşturan menkul kıymetlerin
getirileri aynı yönde hareket etmeyeceğinden dolayı riski farklı olan menkul kıymetlerin
oluşturduğu portföyün riskinin portföyü oluşturan menkul kıymetlerin tek tek risklerinin
toplamından daha düşük olacağı varsayılmaktadır. Bu prensipten hareketle geleneksel
portföy yönetimi yaklaşımı, çeşitlendirmenin önemi üzerinde durmakta, portföy
içindeki menkul kıymet sayısının artırılması yoluyla portföyün iyi çeşitlendirilmiş
olacağı ve portföyün riskinin azalacağı temeline dayanmaktadır. Bu yaklaşımı "Bütün
yumurtaları aynı sepete koymamak" şeklinde tanımlamak mümkündür (Kocabıyık,
2006, s.5).
Geleneksel Portföy Yaklaşımında portföy getirisi, portföy içinde yer alan menkul
kıymetlerin kâr payları ve belirli dönemlerde menkul kıymetlerde meydana gelen değer
artışı ile ifade edilmektedir. Dolayısıyla yatırımcıların sahip oldukları menkul
kıymetlerin gelecekteki getirilerini iyi tahmin edilmesi ve tahmin edilen bu getirilere
göre ortaya çıkabilecek risklerin de hesaplanması gerekmektedir. Portföy oluşturmanın
esas amacı riski dağıtmaktır. Portföydeki menkul kıymetlerin getirileri aynı olmayacağı
gibi, portföyün toplam riskinin de tek bir menkul kıymetin riskinden küçük olacağı
kabul edilmektedir. Bu varsayımdan hareketle Geleneksel Portföy Yaklaşımı, portföy
içinde yer alan menkul kıymetlerin sayısını artırmayı amaçlamaktadır (Küçüksille, 2004
6)
Geleneksel Portföy Yönetimi Yaklaşımına göre yatırımcı, kendisine en yüksek
faydayı sağlayacak yatırım araçlarını tercih edecektir ve ne kadar çok menkul kıymete
yatırım yaparsa riski o kadar çok dağıtacaktır. Bu yaklaşımda yatırımcı farklı menkul
kıymetlere ve/veya farklı endüstrilerden seçilen menkul kıymetlere yatırım yaparak iyi
bir çeşitlendirmenin mümkün olabileceğini varsaymaktadır (Moustafa, 2007, s.9).
Geleneksel Portföy Yönetimi Şekil 1'de görüldüğü gibi yatırımcıya ait bilgilerin
toplanması, portföyün amaçlarının belirlenmesi ve portföye dahil edilecek menkul
kıymetlerin seçilme aşamaları olmak üzere toplamda üç aşamadan oluşan bir süreci
içermektedir (Bekçi, 2011, s.9).
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Şekil 1. Geleneksel portföy yaklaşımının aşamaları
Kaynak: Bekçi, 2011
Yatırımcılar fonlarının enflasyon karşısında değer kaybetmesini engellemek, riski
azaltmak, sabit fiyatlarla yüksek gelir elde etmek, ilave fon yaratmak gibi bir çok farklı
amaçla portföy yatırımına yönelebilmektedir. Bu nedenle yatırım yapan yatırımcının bu
yatırımla hangi amacı güttüğünün bilinmesi oldukça önemli bir konudur. Şüphesiz
doğru bir yatırım için yatırımcının mali durumu, risk alma düzeyi, elindeki fonların
mülkiyeti, kaynak maliyeti, vergisel avantajları/dezavantajları gibi yatırımcıya ait
bilgiler hakkında detaylı bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Günümüz yatırım
dünyasında finansal varlık çeşitliliği düşünüldüğünde yatırımcıların bir çok farklı
finansal varlığa yatırım yapma imkanının olduğu görülmektedir. İşte portföy yönetimi
için en temel sorunlardan biri olan hangi menkul kıymetin seçileceği sorunu ancak
yatırımcıya ait bilgiler ve yatırımcının yatırım amaçları doğrultusunda arzu edilen
düzeyde sonuçlanabilmektedir.
Portföy yönetiminin temel sorunu portföye dahil edilecek menkul kıymetlerin
seçimidir. Geleneksel Portföy Yönetiminde de portföye dahil edilecek menkul
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kıymetlerin seçimi yapılırken çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Örneğin hisse senedi ve
tahvil yatırımı yapılırken hisse senetlerini ve tahvili farklı endüstri kollarına göre
seçmek, çok sayıda menkul kıymeti portföye dahil etmek yaygın olarak kullanılan
yöntemler olmuştur. Geleneksel Portföy Yönetimi çeşitlendirmenin varlık sayısının
artırılmasıyla yapılacağını ve portföyün riskinin azalacağını varsaymaktadır. Fakat bu
yaklaşımda portföye dahil edilen menkul kıymetler arasındaki ilişkinin yönü ve gücü
yani menkul kıymetler arasındaki korelasyon dikkate alınmamaktadır. Bu da geleneksel
portföy yönetimine getirilen en önemli eleştiridir. Nitekim aralarında yüksek korelasyon
bulunan menkul kıymetlerden oluşan bir portföyde menkul kıymetler risk faktörlerinden
benzer derecede ve benzer şekilde etkilenecektir. Bu da çeşitlendirmeden beklenen risk
azaltıcı etkinin oluşmadığını göstermektedir. Nitekim çeşitlendirmeden beklenen etki
portföyün riskinin, portföye dahil edilen menkul kıymetlerin tek tek riskinin
toplamından düşük olmasıdır, bu da ancak aralarında düşük ve/veya ters yönlü
korelasyon olan menkul kıymetlerden yapılan bir çeşitlendirmeyle mümkün
olabilmektedir.
2.1.2. Modern Portföy Yönetimi Yaklaşımı
Markowitz (1952) tarafından geliştirilen Ortalama-Varyans modeli olarak kabul
edilen yaklaşımı modern portföy yönetiminin temelini oluşturmuştur. Sharpe (1964),
Lintner (1965), Levy (1970), Mossin (1966), ve Treynor (1999)'ın çalışmalarıyla
modern portföy yönetimi geniş uygulama alanı bulmuştur.
Portföy teorisi yatırımcının hem rasyonel hem de risk alma konusunda isteksiz
olduğunu kabul etmektedir. Ayrıca portföy oluşturmak için yatırımcın bir çok alternatifi
olduğunu kabul eder (Rodrigues, 2009, s.18).

Risk ve getiri içeren bütün yatırım

fırsatlarında belirli bir beklenen getiri düzeyinde en düşük riski sağlayacak ya da belirli
bir risk düzeyinde beklenen en yüksek getiriyi sağlayacak menkul kıymet
kombinasyonlarının oluşturulması söz konusudur. Geleneksel Yaklaşımda yatırımcılar,
portföyde yer alan menkul kıymetlerin sayılarını artırarak riski azaltabileceklerini
düşünmüşlerdir (Rodrigues, 2009, s.18). Bununla birlikte portföyü çeşitlendirilmesinde
farklı sektörlerin hisse senetlerinin portföye dahil edilmesi, hisse senetleriyle birlikte
sabit getirili menkul kıymetlerin portföye dahil edilmesi gibi analit bir temele
dayanmayan sezgisel çeşitlendirme tekniklerinden yararlanmışlardır. Fakat bu yaklaşım,
modern portföy teorisinin kurucusu olarak bilinen Harry Markowitz’in geliştirdiği teori
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ile geçerliliğini yitirmiştir. Markowitz’in 1952 yılında yayınladığı “portföy seçimi”
başlıklı makalesinde, portföyde yer alan menkul kıymetlerin belirli risk seviyelerinde
mümkün olan maksimum getiri oranının nasıl sağlanabileceğini araştırmıştır. Portföyde
yer alan menkul kıymetlerin ya da menkul kıymet gruplarının, aynı ya da ters yönde
hareket

ettiklerini

kabul

eden

modern

portföy

yönetimi,

sadece

portföy

çeşitlendirmesine gidilerek riskin azaltılamayacağını ileri sürmüştür (Ceylan ve
Korkmaz, 1998, s.144).
Markowitz’in portföy seçimi modeli, geleneksel portföy modeline önemli katkıda
bulunmuştur. Geleneksel Portföy Yönetimi çeşitlendirme yapılarak riskin azaltılması
temeline dayanmakta olup, bu çeşitlendirmeyi sezgisel olarak yapmaktadır. Markowitz,
Modern Portföy Teorisiyle, finansal varlıkların getirileri arasındaki ilişkilerin de dikkate
alınması ve tam pozitif ilişki içinde bulunmayan varlıkların portföye dahil edilmesiyle
beklenen getiri değişmeden riskin azaltılabileceğini sezgilere dayanmadan analitik
olarak ortaya koymuştur.
Markowitz’in geliştirdiği yöntem, karmaşık hesaplamaları gerektirmektedir. Bu
nedenle, 1963 yılında William Sharpe, bu yöntemi geliştirerek, basit bir şekilde ortaya
koymuştur. Tekli indeks modeli olarak bilinen bu yöntem, 1970’lerde paket program
haline getirilerek, bilgisayar çözümlemelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Tekli indeks
modeli, daha çok alternatif hisse senetlerine yapılan yatırımların getirilerinin
maksimizasyonu için kullanılırken, Markowitz’in geliştirdiği model, tahvil, hisse
senedi, gayrimenkul ve menkullere yapılan yatırımların analizinde kullanılmaktadır
(Kocabıyık, 2006, s.7-8).
Yukarıdaki bilgilere paralel olarak, modern portföy yaklaşımının dayandığı
varsayımları aşağıdaki gibi gruplandırılabilinir (Küçüksille, 2004, s.8):


Menkul kıymetler borsalarında işlem gören menkul kıymetlerin arzında
herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Dolayısıyla yatırımcılar borsada
istediği kadar hisse senedi alabilme imkanına sahiptir.



Menkul kıymet yatırımcıları, rasyoneldir. Yani yatırımcının en büyük
amacı, kendi refahlarını artırmak amacıyla elde edebileceği faydayı
maksimum yapmaktır.



Menkul kıymet yatırımcıları yatırım kararı verdiklerinde bunu yatırım
yapacakları menkul kıymetlerin beklenen getirisi ve risklerine göre yaparlar.
Beklenen getiri ölçüsü olarak portföy içindeki menkul kıymetlerin beklenen
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getirilerinin ortalamasını, risk ölçüsü olarak da portföy getirilerinin
varyansını alırlar. Dolayısıyla yatırımcıların tümü menkul kıymetlerin
beklenen getirileri, standart sapmaları ve korelasyonuna ilişkin aynı
beklentiye sahiptirler.


Menkul kıymet yatırımcılarının hemen hemen tümü, aynı risk düzeyinde
daha fazla getiri elde etmeyi tercih ederler.



Menkul kıymet yatırımcıları, aynı zaman ufkuna sahiptirler.



Menkul kıymet yatırımcıları için sermaye piyasasına ait bilgilere aynı
zamanda ulaşmak mümkündür. Çünkü, sermaye piyasası bilgileri süratle ve
doğru olarak menkul kıymet fiyatlarına yansımaktadır. Bilgi akışına ait bir
kısıtlama yoktur.

Bu varsayımlar altında, oluşturulan bir portföy aynı veya daha düşük risk
düzeyinde daha yüksek getiriye sahipse ya da aynı veya daha yüksek beklenen getiri
düzeyinde daha düşük riske sahipse bu portföy etkin portföy olarak kabul edilmektedir
(Moustafa,2007, s.12). Modern Portföy Teorisi, yatırımcının tercihini, riske karşı
beklenen getiri olarak tanımlamaktadır. Markowitz Ortalama-Varyans Modeli, “Bütün
yumurtalarını aynı sepete koyma” atasözüne matematiksel bir anlam vermiştir.
Markowitz modelindeki temel kavramlar aşağıda verilmiştir (Demirtaş ve Güngör,
2004, s.104).

(1)

(2)

R

:Portföyün beklenen getirisi.
:i menkul kıymetin portföydeki oranı.
: i. menkul kıymetin beklenen getirisi

N

: Menkul kıymet sayısı. i=1......N
: i ve j menkul kıymet getirilerinin kovaryansı
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Markowitz, portföy varyansının büyük ölçüde portföyü oluşturan varlıkların
birbirleri ile ilişkisinden kaynaklandığını göstermiştir. Böylece aralarında negatif veya
sıfır korelasyon katsayısı sayısı içeren portföylerin varyansı, varlıkların tek tek ele
alındığı durumdan daha düşük olmaktadır. Bu durumda çeşitlendirme yararlı olacaktır
(Demirtaş ve Güngör, 2004, s.105).
Özetle, Ortalama-Varyans modeli, “yatırımcılar riskten kaçan bireylerdir ve
yatırımların olasılık dağılımı yaklaşık olarak normaldir" varsayımlarına dayanır.
Buradan hareketle yatırımcılar aynı düzeydeki bir beklenen getiriye sahip iki yatırım
seçeneğinden riski daha az olanı seçecektir. Bir başka deyişle, riskleri aynı olan
seçenekler arasından beklenen getirisi en fazla olanı seçeceklerdir. Ortalama-Varyans
ölçütüne göre bir seçim yapıldığı zaman, söz konusu varsayımlar doğruysa, yatırımcı
için beklenen getiri maksimum olur.
Ortalama-Varyans ölçütü ile her zaman portföy kararı verilememesi modelin
eleştirilen bir yönüdür. Modelle ilgili bir diğer eleştiri ise, söz konusu varsayımlarla
ilgilidir. Yatırımcıların riskten kaçtığını belirten birinci varsayımın kabul edilebilirliği
gerçekçi

bulunurken,

yatırımlarla

ilgili

getirilerin

normal

dağılımı

gerçekçi

bulunmayabilir (Küçüksille, 2004, s. 11).
2.2. Uluslararası Portföy Yönetimi
Küreselleşme olgusu ile birlikte artan sermaye hareketleri, ülke finansal
sistemlerini birbirlerine oldukça yaklaştırmıştır. Bu durum ülke ekonomilerinin
entegrasyonuna neden olurken, finansal yatırımcılar açısından da bir çok yatırım fırsatı
yaratmaktadır. Yatırımcıların yatırım olanakları artmış, artık kendi ülkelerindeki
sermaye varlıklarıyla sınırlı kalmadan dünya piyasalarına yatırım yapma imkânı ortaya
çıkmıştır.
Yatırımcılar, yatırımlarını yaparken temelde risk ve getiri faktörlerini dikkate
alarak yapmaktadırlar. Riski temelde çeşitlendirilmeyle giderilen (sistematik olmayan)
ve çeşitlendirmeyle giderilemeyen (sistematik) risk olarak ele aldığımız durumda
uluslararası portföy çeşitlendirmesinin sistematik olmayan riski ortadan kaldırmada
önemli bir etkisi olduğunu söylemek mümkündür.
Literatürde bir çok çalışma portföy çeşitlendirmesinde uluslararası menkul
kıymetlerin kullanılmasının avantajlarını ortaya koymuştur. Bunlardan Solnik (1974)
uluslararası

portföy çeşitlendirilmesi

yapılarak

oluşturulan

portföyün

riskinin
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azaltılacağını ortaya koymuş, Eun ve Resnick (1994) ise ABD ve Japonya'yı
kıyasladıkları çalışmalarında uluslararası çeşitlendirmenin potansiyel getiriyi olumlu
etkilediğini, bu potansiyelden ABD yatırımcılarının daha fazla yararlandığı sonucuna
ulaşmışlardır. Li, Sarkar ve Wang'ın (2003) açığa satışın kısıtlanması gibi portföy
yatırımı kısıtlamaları durumunda uluslararası portföy çeşitlendirmesinin yararlarını
sınayan çalışmalarında, gelişmekte olan ülkelerde açığa satışa sınırlamalar getirilmiş
olsa dahi ABD yatırımcısı için uluslararası çeşitlendirmenin yararlı olacağı sonucunu
ortaya koymuşlardır. Meyer ve Rose (2003) ise Asya krizini konu alan çalışmalarında
uluslararası çeşitlendirmesinin krizin etkilerini azaltan bir etmen olduğunu ve
uluslararası portföy çeşitlendirmesinin gelişmiş ülkeler açısından krizin yönetimi için
kullanılabilecek bir araç olduğu sonucuna varmışlardır. Carrieri, Errunza ve Sarkissian
(2004) çalışmalarında piyasa entegrasyonuna sadece ülke düzeyinde değil endüstri
düzeyinde incelemişlerdir. Çalışmalarında ülkelerin sermaye piyasalarının entegre
olmasına karşın endüstri düzeyinde ayrışık olabileceklerini ve

yatırımcıların

portföylerinde karşılıklı ülke ve endüstri çeşitlendirmesi yaparak portföy performansını
ve potansiyel kazançlarını artırabileceklerini ileri sürmüşlerdir. Flavin ve Panopoulou
(2006)

çalışmalarında

varlıkların

oynaklığı

durumunda

uluslararası

portföy

çeşitlendirmesinin faydalarının devam edip etmeyeceğini sınamış olup, çalkantılı
dönemlerde piyasaların birbirine bağımlılığı konusunda oldukça küçük kanıtlar
bulmuşlar

ve

ABD

yatırımcıları

için

uluslararası

portföy çeşitlendirmesinin

çeşitlendirme yapılan zaman diliminin büyük çoğunluğunda fayda sağladığı sonucuna
varmışlardır. Camilleri ve Galea'nın (2009) gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere
yakınsadığı savını sınadıkları çalışmalarında, son yıllarda piyasaların korelasyon
düzeyleri artmış olsa da uluslararası çeşitlendirmenin yine de yararlı olduğu, ancak artan
korelasyonla birlikte beklenen risk azaltıcı etkinin de azaldığı sonucuna varmışlardır.
Uluslararası portföy çeşitlendirmesine yönelik temel çalışmalardan birisi olan
Solnik'in (1974) çalışmasında uluslararası çeşitlendirmenin ulusal çeşitlendirmeye
kıyasla daha az risk taşıdığı sonucuna ulaşılmış ve uluslararası çeşitlendirmeyle bir çok
kurumsal, politik ve psikolojik risk faktörünün azalacağı belirtilmiştir.
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Şekil 2. Ulusal ve uluslararası portföy çeşitlendirmesi
Kaynak: Solnik, 1974.
Şekil

2’de

görüldüğü

gibi,

Solnik

(1974)

çalışmasında,

uluslararası

çeşitlendirilmiş bir portföyün, ABD için ulusal çeşitlendirilmiş bir portföyün riskinden
daha düşük bir risk değerine sahip olduğunu ortaya koymuştur. Şüphesiz bu fark, ilgili
dönemde farklı ülkelerde farklı endüstri yapılarının olması ve farklı ekonomilerin aynı
anda aynı konjonktürde olmayacağı için aynı ülkeye kıyasla farklı ülkelere yapılan
yatırımların

beklenen

getirileri

arasında

daha

az

korelasyon

olmasından

kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda yatırımcıların uluslararası çeşitlendirme, yani yabancı
varlıklara yatırım yapmalarındaki temel motivasyon, farklı ulusal piyasalarda işlem
gören varlıklar arasındaki düşük korelasyon olduğu ve piyasa dalgalanmalarının farklı
piyasalarda, farklı zamanlarda meydana gelmesindendir (Kılıçaslan, 2008, s.4).
Yatırımcılar

portföy

çeşitlendirmesinde

temel

olarak

risk

faktörüne

odaklanmaktadır. Portföyün riski portföy getirisinin varyansının pazar portföyünün
getirisinin varyansıyla arasındaki ilişkiyle ölçülmektedir. Buna portföyün betası
denilmektedir. Portföy betası portföy getirisinin pazar getirisine olan duyarlılığını ifade
etmektedir. Pazar portföyü ise mükemmel çeşitlendirilmiş bir portföy olarak kabul
edilmekte olup, çeşitlendirmeyle giderilen ve sistematik olmayan risk olarak ifade
edilen tüm risklerin elimine edildiği portföydür. Yani pazar portföyünün toplam riski
sadece sistematik riski ifade etmektedir. Bu bağlamda çeşitlendirme portföyün pazar
portföyüne yakınmasına neden olmakta ve mükemmel çeşitlendirilen portföylerin
betasının da 1 olması gerekmektedir (Moffett vd. 2009, s.W-4).
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Ulusal piyasada portföye ilave edilen hisse senetleri belirli sayıya ulaşana kadar
her bir hisse senedi portföydeki toplam riski azaltmaktadır. Bu durum çeşitlendirmeyle
giderilebilen risk olarak kabul edilen sistematik olmayan riskin tamamı ortadan
kalkıncaya kadar devam etmektedir. Portföy tam olarak çeşitlendiğinde

pazar

portföyüne denk olmuş olacaktır. Bu pazar portföyü ise sadece pazar riskini içeren
sistematik riski yüklenmiş olacaktır. Ulusal piyasada bu sayıdan sonra portföye ilave
edilen hisse senetlerinin çeşitlendirmeye etkisinin olmadığı varsayılmaktadır. Nitekim
Şekil 3'te de görülüğü gibi Solnik'in (1974) çalışmasında ABD piyasasında portföye
ilave edilen hisse senetleri riski ilk başlarda önemli derecede düşürürken, artan hisse
senedi sayısı ile birlikte portföye ilave hisse senetlerinin riski azaltma etkisi azalmış ve
tam çeşitlendirilen bir portföy sadece sistematik riski temsil eden ABD piyasa
portföyüne benzemiştir ve portföyün riski piyasa riski de olan %27'ye kadar
düşürülebilmiştir.

Şekil 3. Ulusal piyasada portföy çeşitlendirmesinin risk azaltıcı etkisi
Kaynak: Solnik, 1974.
Uluslararası piyasalara yatırım yapma imkanı bulan yatırımcılar portföylerine
başka ülkenin menkul kıymetlerini de dahil etme olanağı bularak çeşitlendirme
yapabilmektedirler. Uluslararası çeşitlendirmenin faydası tam entegre olmayan kısmı ya
da tam ayrışık piyasalar arasında yapılan portföy çeşitlendirmesiyle ortaya çıkmaktadır.
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Ayrışık piyasaların sistematik risk faktörlerinin birbirinden farklı olduğu göz
önüne alındığında uluslararası çeşitlendirmeyle oluşturulan yeni portföyün sistematik
riski ulusal varlıklarla oluşturulan portföyün sistematik riskinden farklı olacaktır. Şekil
3 ve şekil 4'te de görüldüğü üzere Solnik'in (1974) çalışmasında da ABD menkul
kıymetleriyle oluşturulmuş bir portföy ile uluslararası piyasa hisse senetleriyle
oluşturulmuş bir portföy kıyaslanmış olup, ABD piyasasında yapılan çeşitlendirme
neticesinde portföyün toplam riski %27 seviyesine düşürülebilmiştir, bu risk seviyesi de
tam çeşitlendirilmiş bir portföy için sistematik riski temsil etmektedir. Fakat portföye
uluslararası menkul kıymetlerin de eklenmesiyle portföyün sistemik riskinin %11,7'ye
kadar düşebildiği görülmüştür.

Şekil 4.Uluslararası piyasada portföy çeşitlendirmesinin risk azaltıcı etkisi
Kaynak: Solnik, 1974.
Yapılan çalışmalar yatırımcıların uluslararası portföy çeşitlendirmesi yaparak
yatırımlarının riskini azaltabileceğini ortaya koymuştur. Özellikle 20.yüzyılın üçüncü
çeyreğinden itibaren yaşanan finansal serbestleşmenin etkisiyle artan uluslararası
yatırım olanakları ve teknolojideki hızlı değişimler yatırımcılara daha hızlı ve kolay bir
şekilde uluslararası yatırım yapabilme imkanı sağlamıştır. Buna bağlı olarak 20.
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yüzyılda artan uluslararası portföy yatırımları 21. yüzyılda da hızlı bir ivmeyle
artmaktadır.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Eşgüdümlü Portföy Yatırım Anketi'ne (CPIS)
göre 2001 yılında yaklaşık 12,7 trilyon ABD Doları olan dünya uluslararası portföy
yatırımları 2006 yılında yaklaşık 33,17 trilyon ABD Dolarına, 2011 yılında 39,33
trilyon ABD Dolarına, 2013 yıl sonu itibariyle ise yaklaşık 46,69 trilyon ABD Dolarına
ulaşmıştır. Tablo 1'de de 2013 yılının Aralık ayı itibariyle yaklaşık 46,69 trilyon ABD
doları olan uluslararası portföy yatırımlarının yaklaşık %20,02'lik kısmının diğer ülkeler
tarafından ABD'ye yapıldığı, %19,77'lik kısmının ise ABD tarafından diğer ülkelere
yapıldığı görülmektedir.
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Tablo 1
Coğrafi Dağılıma Göre Toplam Uluslararası Portföy Yatırımları
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Uluslararası portföy yatırımları hızlı bir ivmeyle artarken, gelişmiş ülke kurumsal
ve bireysel yatırımcılarının özellikle dünya piyasalarıyla entegrasyon düzeyleri düşük
olan gelişmekte olan ülkelere yatırım yaparak faydalarını maksimize etme yönünde
çabaları artmıştır. Yıllar itibariyle Türkiye sermaye piyasası da uluslararası yatırımcılar
açısından yatırım alternatiflerini değerlendirme alanı haline gelmiştir. Tablo 2'de de
görüldüğü üzere dalgalı bir seyir izleyen yabancıların Türkiye'ye olan portföy
yatırımları 2013 yılı Aralık ayı itibariyle 136 Milyar ABD Doları seviyelerinde
gerçekleşmiştir.

Tablo 2
Türkiye'ye Yapılan Uluslararası Portföy Yatırımları (Milyon ABD Doları)
Türkiye'nin uluslararası

Uluslararası piyasaların Türkiye'ye

piyasalara yatırımı

yatırımı

2001

546

16.901

2002

804

18.046

2003

1.948

24.852

2004

921

38.150

2005

718

60.412

2006

3.127

76.673

2007

2.006

94.993

2008

1.955

60.453

2009

1.922

87.873

2010

2.227

127.690

2011

1.748

109.207

2012

1.321

172.812

2013

867

136.072

Yıllar

Kaynak: IMF Eşgüdümlü Portföy Yatırım Anketi (CPIS) verilerinden derlenmiştir.
Yatırımcılar bir ülkenin sermaye piyasasına yaptığı yatırımlardan bekledikleri
getirileri çeşitli kıstaslara göre belirlemektedirler. Ülkelerin ve yatırıma konu olan
sermaye varlıklarının aralarındaki korelasyon, ülkelerin entegrasyon düzeyi, ülke riski
ve bu riske etki eden makroekonomik konjonktür yatırımcıların yatırım yapma kararını
etkileyen temel etmenlerdir. Bu nedenle uluslararası portföy yatırımlarında ülke
sermaye piyasalarının entegrasyonu, ülke riski ve ülke riskine etki eden faktörler
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çalışmanın

temelini

oluşturmaktadır.

entegrasyonu açıklanmıştır.

Bu

bağlamda

üçüncü

bölümde

piyasa
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BÖLÜM III
PİYASA ENTEGRASYONU
Küreselleşme ile birlikte, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde sermaye
hareketlerinin önündeki engellerin hızlı bir şekilde kalkmaya başlaması, finansal
piyasalar üzerindeki devlet müdahalelerinin azalması, iletişim teknolojilerinde yaşanan
gelişmeler ve yeni finansal ürünlerin geliştirilmesi sermayenin küresel bazda hareket
etmesine neden olmuştur. Sermaye piyasalarına ihraç edilen menkul kıymetler için
pazar; ihraç edilen ülkenin dışındaki ülkeleri de kapsamakta, bu durum menkul
kıymetlerin dünya çapında daha fazla ve daha kolay alınıp-satılmasına sebep
olmaktadır. Bu gelişmeler farklı ülkelerin sermaye piyasalarının entegrasyon
derecesinde artışa neden olduğu gibi, ulusal hisse senedi piyasaları arasında ortak bir
trend olup olmadığını inceleyen çalışma sayısında da bir artış yaratmıştır (Yılancı ve
Öztürk, 2010, s. 262).
Ulusal hisse senedi piyasalarının getirileri arasındaki düşük korelasyon,
yatırımcılara uluslararası çeşitlendirme yoluyla risklerini minimize etme imkanı
sağlamaktadır (Çıtak ve Gözbaşı, 2007, s. 250). Fakat ulusal piyasayla bütünleşen diğer
bir deyişle uzun vadede benzer hareket eğilimi gösteren piyasalara yapılan yatırımlarda,
çeşitlendirmeden beklenen riski azaltıcı etki söz konusu olmayacaktır. Bu bağlamda
uluslararası portföy çeşitlendirmesinde piyasaların entegre olup olmadığı önem arz eden
bir konu haline gelmiştir.

Emiris (2002) piyasaların entegrasyonunun önemini şu

şekilde ifade etmiştir.
"Eğer piyasalar tamamen entegre ise, aynı riske sahip varlıklar başka piyasalara
sunulsa dahi fiyatları aynı olacaktır. Tamamen entegre olmuş piyasalarda
yatırımcılar genel riske ve ülkeye özgü risklerle karşı karşıya kalacaktır. Fakat
fiyat (tüm piyasalarda tanımlanmış fiyat) sadece genel risk faktörünce
belirlenecektir. Çünkü ülkeye özgü riskler tamamen çeşitlendirilebilecektir.
Piyasalar kısmen entegre olduğunda ise yatırımcılar hem genel riskle hem de
ülkeye özgü riskle karşı kaşıya kalacak ve bu iki riskte fiyata etki edecektir.
Piyasalar tamamen ayrışık olduğunda ise fiyat sadece ülkeye özgü risk
kaynaklarından etkilenecektir. Bu bağlamda riskin kaynaklarına ve fiyata bağlı
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olarak ayrışık olan farklı piyasalarda aynı iki yatırım için iki farklı getiri
beklentisi olacaktır."
Sermaye

piyasası

entegrasyonu araştırmalarının

temel

noktası,

sermaye

piyasalarının neden farklı beklenen getiriler sundukları sorusudur. Bu sorunun yanıtı
şüphesiz ülkelerin sermaye piyasalarının farklı risk yapılarına sahip olmasıdır.
Uluslararası piyasalarda farklı piyasalardaki risk düzeyleri birbirinin aynı olan
varlıkların aynı zamanda benzer beklenen getiriye sahip olması halinde bu piyasaların
tamamen entegre olduğu kabul edilir. Entegre olan dünya sermaye piyasalarında riskli
varlıklara karşı ortak bir getiri söz konusudur. Öte yandan entegre olmayan bir piyasada
riskin kaynakları farklı olduğundan, elde edilecek getiri de entegre piyasalarınkinden
farklı olacaktır (Bozoklu ve Saydam, 2010, s.418).
Uluslararası yatırımcılar için yatırım yapılabilecek ülkelerin borsalarının ne yönde
hareket edeceği portföy çeşitlendirmesi yapılabilmesi açısından önemli ve gerekli bir
bilgidir. Farklı ülke borsalarının arasındaki ilişki hangi piyasaya, ne zaman ve ne kadar
yatırım yapılacağı açısından büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte çeşitli ülkelerin
borsaları arasındaki ilişkilerin belirlenmesi arbitraj yapma olasılığının ortaya çıkarılması
açısından da önem taşımaktadır (Vuran, 2010, s.166).
3.1. Ayrışık Piyasalar (Segmented Markets)
Yatırımcıların yabancı menkul kıymetleri satın alma olanağını sınırlandıran
engeller bulunduğu sürece, uluslararası portföy çeşitlendirmesinin yararları beklenen
düzeyin altında kalacaktır. Bu durumda bütünleşmiş sermaye piyasaları yerine ayrışık
(bölümlenmiş) sermaye piyasalarından söz edilebilmektedir.
Son yıllarda sıklıkla finansal piyasaların giderek birbirleriyle daha fazla entegre
oldukları ifade edilmeye başlanmıştır. Uluslararası piyasalarla tam entegrasyon olduğu
durumda, ulusal çeşitlendirilmiş bir portföy ile uluslararası çeşitlendirilmiş bir
portföyün arasında yüksek korelasyon olması beklenmektedir. Bu yüksek korelasyon
yatırımcıların uluslararası portföy yatırımlarıyla getirilerini artırma ya da risklerini
düşürme beklentilerinin karşılanmamasına neden olmaktadır. Yani uluslararası
piyasaların yüksek entegrasyon düzeyinin uluslararası portföy çeşitlendirmesinin
yararını azaltan bir etmen olduğunu söylemek mümkündür. Uluslararası portföy
çeşitlendirmesi açısından piyasaların ayrışık olduğu varsayımı gerçekçi olmayan bir
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varsayım değildir. Özellikle yabancı yatırımcılara ya da yabancı yatırım araçlarına
uygulanan yasal kısıtlamalar, vergiler, muhasebesel ve finansal bilgilere ulaşımda
yaşanan sıkıntılar, ülkeye özgü politik ve jeopolitik risk faktörleri vb.

piyasaların

ayrışmasına yol açan önemli etmenler olarak kabul edilebilir (Bartram ve Dufey, 2001,
s.32).
Piyasaların ayrışık olması, ülkeler açısından farklı bir piyasa portföyü oluşmasına
ve farklı risk getiri takasına sebep olmaktadır. Bu durum yatırımcıları farklı ülke
menkul kıymetlerine yatırım yapmaya yönlendiren temel nedendir. Özellikle 20.
yüzyılın sonlarından itibaren gelişmiş ülke yatırımcıları, yüksek getiri düşük risk elde
etmek amacıyla gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasalarına yatırım yapmaktadırlar.
Bunun temel sebebi gelişmekte olan ülke borsalarının gelişmiş ülkelerdeki borsalardan
farklı olarak hareket etmesidir. Diğer bir ifadeyle bu borsaların getirilerinin ve
risklerinin gelişmiş ülke borsalarından göreli olarak bağımsız değişim göstermesidir
(Gökçen ve Öztürkmen, 1997, s.98).
Sermaye piyasası ayrışık olduğunda uluslararası çeşitlendirmede her bir menkul
kıymetin beklenen getirisi ulusal portföy bağlamında her bir menkul kıymetin
sistematik riskine bağlı olmaktadır. Ama piyasaların tam entegre olduğu düşünülürse,
her bir menkul kıymetin getirisi küresel bir portföy bağlamında menkul kıymetlerin
sistematik riskine bağlı olacaktır (Bartram ve Dufey, 2001, s.33). Portföy teorisine göre
yatırımcılar

optimal

portföyü

aramaktadırlar.

Şüphesiz

piyasaları

uluslararası

piyasalardan ayıran etmenler göz önüne alındığında gelirlerin realize edilmesi açısından
yabancı menkul kıymetlere yatırım yapmanın etkin olmadığı durumlar söz konusu
olabilmektedir. Ayrışık piyasalara yatırım yapmanın temel faydası ülke sermaye
piyasasıyla tam korelasyona sahip olmayan varlıklara yatırım yapmayla sağlanan
çeşitlendirmenin yaratacağı faydadır.
Sermaye piyasalarının ayrışmasının temel nedenlerini;
 uluslararası sermaye akımlarındaki bariyerler,
 yabancı yatırım ve mülkiyetine getirilen sınırlamalar,
 yüksek vergilendirme,
 döviz kuru kontrolleri ve müdahaleleri ve
 yüksek transfer maliyeti, olarak nitelendirmek mümkündür.
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Özellikle II. Dünya savaşından sonra serbest sermaye akışlarına bir çok
sınırlamalar getirilmiştir. Buna ilaveten yüksek vergilendirme, işlem maliyetleri,
sermaye hareketliğindeki ve yabancı mülkiyetindeki kısıtlamalar ile kambiyo
işlemlerindeki sınırlamalar sermaye piyasalarının gelişimini sınırlandırmış ve
piyasaların likiditesini düşürmüştür. Bu sınırlamalara paralel olarak sermaye
piyasalarında ulusal yatırımcılar ulusal menkul kıymetlere yatırım yapmak zorunda
kalmış ve sermaye piyasaları diğer ülke sermaye piyasalarından ayrışık olarak hareket
etmeye başlamıştır. Fakat sermaye piyasalarında 20. yy.'ın son çeyreğinde yapılan
reformlar ve yaşanan serbestleşme uluslararası yatırımcıların önündeki engelleri
kaldırmaya başlamıştır. Bununla birlikte yatırımcılar uluslararası portföy yatırımları
yapma imkanı bulmuş ve uluslararası portföy çeşitlendirmesiyle risklerini düşürerek
faydalarını yükseltme imkanına sahip olmuşlardır (Errunza ve Miller, 2000, s.577-578).
Günümüzde sermaye hareketleri üzerindeki sınırlamalar oldukça azalmış hatta
sermaye geçişleri teşvik edilmeye başlanmıştır. Bu durum sermayenin akışkanlığını
kolaylaştırmış, ülke finansal piyasalarını birbirine daha da yakınlaştırmıştır. Bu nedenle
gerek yatırımcılar gerekse araştırmacılar açısından piyasaların ayrışık ya da entegre olup
olmadığı önemli bir konu haline gelmiştir.
3.2 Bütünleşik Piyasalar (Integrated Markets)
Artan küreselleşme ile birlikte, özellikle 1980'li yıllardan itibaren sermaye
hareketlerinin önündeki engellerin artan bir hızla azalmaya başlaması, devlet
müdahalelerinin azalması ve hatta uluslararası sermaye hareketlerine teşviklerin
başlaması, gerek tekonolojideki yaşanan hızlı gelişmeler gerekse birçok kesime hitap
edebilen yeni finanasal ürünlerin geliştirilmesi sermayenin uluslararası piyasalardaki
hareketliliğini artırmıştır. Sermaye piyasalarına ihraç edilen menkul kıymetler için
pazar; ihraç edilen ülkenin dışındaki ülkeleri de kapsamakta, bu durum menkul
kıymetlerin dünya çapında daha fazla ve daha kolay alınıp satılmasına sebep olmaktadır
(Samırkaş ve Düzakın, 2013, s.2).
Türkiye’de özellikle 1980’li yıllarda başlayan ekonomik serbestleşme süreci ile
birlikte dünya ekonomileri ile yakın ilişkiler kurmaya başlamış, 1980’li yılların
sonlarında ise finansal serbestleşme atılımlarıyla dünya sermaye piyasalarına açık hale
gelmiştir. 2000’li yıllarda artan sermaye akımları Türkiye sermaye piyasasının Dünya
sermaye piyasalarıyla ortak hareket etme eğilimini artırmıştır. Şekil 5’da MSCI
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tarafından oluşturulmuş Türkiye endeksi ile Dünya endeksinin Aralık 1987-Ekim 2014
tarihleri arasındaki değişimleri gösterilmiştir.
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Kaynak: Morgan Stanley, (http://www.msci.com, Erişim 20.05.2015)
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Şekil 6’de Türkiye ile Türkiye gibi gelişmekte olan ülke statüsünde bulunan
ülkelerin MSCI Endeksleri gösterilmiş olup, bu ülke endekslerinin Aralık 1987-Ekim
2014 tarihleri itibariyle benzer hareket gösterdikleri gözlenebilmektedir.

Tablo 3
Üç farklı Periyotta Gelişmekte Olan Ülkelerin, Morgan Stanley Gelişmekte Olan Ülke
Endeksiyle Korelasyonları
1997-2002
Çin
Hindistan
Endonezya
Kore
Malezya
Pakistan
Filipinler
Sri Lanka
Tayvan
Tayland
Arjantin
Brezilya
Şili
Kolombiya
Meksika
Peru
Venezüella
Çek Cumhuriyeti
Mısır
İsrail
Macaristan
Fas
Polonya
Rusya
Güney Afrika
Türkiye

Kor.
0,32
0,32
0,32
0,27
0,34
0,23
0,35
0,24
0,40
0,35
0,33
0,43
0,49
0,24
0,43
0,37
0,28
0,30
0,23
0,30
0,40
-0,03
0,37
0,41
0,43
0,30

2003-2007
Çin
Hindistan
Endonezya
Kore
Malezya
Pakistan
Filipinler
Sri Lanka
Tayvan
Tayland
Arjantin
Brezilya
Şili
Kolombiya
Meksika
Peru
Venezüella
Çek Cumhuriyeti
Mısır
İsrail
Macaristan
Fas
Polonya
Rusya
Güney Afrika
Türkiye

Kor.
0,41
0,41
0,38
0,45
0,35
0,26
0,23
0,09
0,35
0,39
0,43
0,48
0,40
0,36
0,45
0,37
0,16
0,43
0,28
0,28
0,40
0,24
0,47
0,37
0,46
0,44

2008-2012
Çin
Hindistan
Endonezya
Kore
Malezya
Pakistan
Filipinler
Sri Lanka
Tayvan
Tayland
Arjantin
Brezilya
Şili
Kolombiya
Meksika
Peru
Çek Cumhuriyeti
Mısır
İsrail
Macaristan
Fas
Polonya
Rusya
Güney Afrika
Türkiye

Kor.
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,21
0,59
0,42
0,66
0,66
0,50
0,70
0,61
0,63
0,68
0,57
0,62
0,58
0,60
0,68
0,35
0,66
0,67
0,69
0,58

Ortalama
0,32
Ortalama
0,36
Ortalama
0,60
Kaynak: BNP Parsibas (2013), "Emerging market equities – does faster growth translate
into higher returns?", White paper.
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Tablo 3'te 1997-2002, 2003-2007 ve 2008-2012 periyotlarında gelişmekte olan
ülkelerin endekslerinin, Morgan Stanley Gelişmekte Olan Ülke (MSGOÜ) Endeksiyle
korelasyonu gösterilmiş olup, bu ülkelerin önemli bir kısmının MSGOÜ Endeksiyle
korelasyonunun arttığı görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin MSGOÜ eksdeksiyle
olan ilişkisinin, ortalama olarak ilk periyotta 0,32 korelasyon düzeyinden, ikinci
periyotta 0,36'ya son periyotta ise 0,60 düzeyine ulaştığı görülmektedir. Bu bağlamda
ülke endekslerinin zaman içinde korelasyonlarının arttığını ve ülke piyasalarının
birbirine yakınsadığını ifade etmek mümkündür.
Piyasaların entegre olmaları, uluslararası piyasalara yatırımı kolaylaştırırken, artan
entegrasyon

uluslararası

yatırımların

çekiciliğini

azaltmaktadır.

Yatırımcıların

uluslararası portföy yatırımlarını yaparken temel amaçları portföy çeşitlendirmesi
yaparak riski azaltmak istemeleridir. Fakat piyasaların tam entegre olması durumunda
aynı varlıkların diğer piyasalarda da aynı şekilde fiyatlanacağı kabul edilmektedir.
Kısaca bunu "entegrasyon paradoksu" olarak nitelendirmek mümkündür. Artan
entegrasyon düzeyi uluslararası portföy çeşitlendirmesini kolaylaştıracak fakat
uluslararası piyasayla entegre olan ulusal piyasa ile uluslararası piyasa aynı risk
faktörleri tarafından etkilenecek ve ulusal portföy çeşitlendirmesi ile uluslararası
portföy çeşitlendirmesi arasındaki fark ortadan kalkacaktır. Bu da uluslararası portföy
çeşitlendirmesinin faydasının olmayacağı anlamına gelmektedir (Boyle, 2009, s.5-6).
Fakat günümüzde özellikle gelişmekte olan piyasalarda entegrasyon düzeyinin sınırlı
kaldığı yani tam olmadığı düşünüldüğünde uluslararası portföy yatırımlarının
yatırımcılar tarafından hala cazip yanları olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda
uluslararası bir yatırımcı için yatırım yapılacak ülkenin riski göz önüne alınırken,
ülkenin dünya piyasalarıyla entegre olup olmadığı önem arz eden bir konu haline
gelmiştir.
3.3. Piyasa Entegrasyonu ile İlgili Uygulamalı Çalışmalar
Portföy çeşitlendirmesi kapsamında ülke sermaye piyasalarının diğer ülke
sermaye piyasalarıyla uzun vadede ortak hareket etme düzeylerini analiz eden bir çok
uygulamalı çalışma bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını aşağıdaki gibi özetlemek
mümkündür.
Ülke sermaye piyasasının diğer sermaye piyasalarıyla eşbütün hareket etme
düzeylerini inceleyen çalışmalar ağırlıklı olarak;
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- seçilen birkaç ülkenin kıyaslanması (BRIC ülkeleri, G7 ülkeleri, Doğu ve Orta
Avrupa Ülkeleri gibi),
- bölgesel düzeyde (Avrupa, Asya ülkeleri gibi),
- birlik kapsamında (AB, NAFTA gibi),
- gelişim düzeyleri (gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler gibi)
dikkate alınarak ülkelerin sermaye piyasalarının eşbütünlüğü sınanmıştır. Türkiye
çalışmaları da benzer ayrımlar dikkate alınarak yapılmış olup, Türkiye sermaye
piyasasının AB sermaye piyasaları, gelişmekte olan ülkelerin sermaye piyasalarıyla,
BRIC ülkeleri sermaye piyasaları ile eşbütünleşme düzeyini dikkate alan çalışmalar
yapılmıştır. Yapılan çalışmaları ve bu çalışmalara konu olan ülkeleri/endeksleri Tablo
4'teki gibi özetlemek mümkündür.

Tablo 4
Piyasa Entegrasyonuna İlişkin Uygulamalı Çalışmalar

Yazar/Araştırmacı
Kasa
Ahlgren ve Antell
Chang ve Tzeng
Tevdovski
ve
Risteski
Brow
Herrera ve Ortiz
Assidenou
Yazar/Araştırmacı
Ceylan
Çıtak ve Gözbaşı
Korkmaz ve Çevik
Doğan ve Yalçın
Kargın
Bozoklu ve Saydam

Yabancı Ülkeleri Konu Alan Çalışmalar
Çalışmanın
Çalışmaya Konu Olan Ülkeler/Endeksler
Yılı
1992
ABD, Japonya, İngiltere, Almanya, Kanada
ABD, Finlandiya, Fransa, Almanya, İsveç,
2002
İngiltere
2009
ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Meksika
2010

Orta (Merkez) ve Doğu Avrupa Ülkeleri

2010
ABD ve BRIC Ülkeleri
2010
NAFTA Ülkeleri
2011
Pasifik Ülkeler ve Doğu Asya Ülkeleri
Türkiye'yi Konu Alan Çalışmalar
Çalışmanın
Çalışmaya Konu Olan Ülke/Ülkeler
Yılı
2006
Türkiye ile G7 Ülkeleri
Türkiye ile Gelişmiş Ülkeler (ABD, Almanya,
İngiltere, Japonya)
2007
Türkiye ile Gelişmekte Olan Ülkeler ( Hindistan
ve Malezya)
2008
Türkiye ile 12 Gelişmiş, 22 Gelişmekte Olan Ülke
2008
İMKB ile DOW, FTSE, NIKKEI
Türkiye ile Avrupa, Amerika ve Asya/Pasifik
2008
ülkeleri
2010
Türkiye ile BRIC Ülkeleri
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(Tablo 4’ün devamı)
Gözbaşı

2010

Yılancı ve Öztürk

2010

Çelik ve Boztosun

2010

Boztosun ve Çelik

2011

Bulut ve Özdemir

2012

Samırkaş
Düzakın

2013

ve

Türkiye ile Arjantin, Brezilya, Meksika,
Hindistan, Malezya, Macaristan ve Mısır
İMKB 100 ile FTSE 100, SP 500 ve AEX
endeksleri
Türkiye ile Avustralya, Çin, Hong Kong,
Hindistan, Endenezya, Malezya, Japonya, Kore,
Tayvan, Singapur
Türkiye ile Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya,
Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, İsviçre,
İngiltere
İMKB ile Dow Jones Industrial Endeksi
Türkiye ile Avrasya ülkeleri olan; Birleşik Arap
Emirlikleri,
Mısır,
Bahreyn,
Bulgaristan,
Hırvatistan, Kazakistan, Pakistan, Romanya ve
Ürdün

Kasa’nın (1992), Johansen eşbütünleşme analizini kullanarak ABD, Japonya,
İngiltere, Almanya ve Kanada hisse senedi borsaları arasındaki uzun dönemdeki ortak
stokastik trendi araştıran çalışması, piyasa entegrasyonu konusunda yapılan öncü
çalışmalardandır. 1974-1990 yılları arasında aylık ve çeyrek yıllık veriler kullanılarak
yapılan çalışmada, söz konusu borsalarda uzun dönemli eşbütün ilişkinin olduğu
sonucuna varılmıştır.
Ahlgren ve Antell (2002) çalışmalarında, gecikme uzunluğu spesifikasyonunu da
göz önünde bulundurarak, Finlandiya, Fransa, Almanya, İsveç, İngiltere ve ABD hisse
senedi piyasalarının eşbütünleşme düzeylerini test etmişlerdir. Aylık ve 3 aylık veriler
kullanmış olup, aylık verilerde en az bir eşbütünleşme vektörü bulunurken, üç aylık
verilerde herhangi bir eşbütünleşme vektörü bulamamışlardır.
Chang ve Tzeng (2009) çalışmalarında ABD’nin büyük ticari partnerleri olan
Kanada,

Japonya,

Almanya

ve

Meksika

arasında

uzun

dönemde

portföy

çeşitlendirmesinin faydası olup olmayacağını, 2000-2008 yılları arasında günlük veriler
kullanarak, eşbütünleşme analizi ile sınamışlardır. Çalışmada Meksika hariç ABD’nin
diğer ülkelerle ikili eşbütünleşmesinin olmadığını tespit etmişler, bu durumda diğer
ülkeleri kapsayacak şekilde uzun dönemde yapılan portföy çeşitlendirmesinin faydalı
olacağı sonucuna varmışlardır.
Tevdovski ve Risteski (2010) seçilmiş Orta (Merkez) ve Doğu Avrupa
borsalarının aralarında 02.01.2005-20.12.2008 periyodunda bütünleşme olup olmadığını
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yine Johansen Metodolojisine göre sınamışlardır. Seçilen borsa gruplarının Avrupa’nın
önde gelen borsa endeksi olan FTSE ile çok taraflı entegrasyonunun olduğunu tespit
etmişlerdir.
Brown (2010) çalışmasında ABD, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin (BRIC
Ülkeleri) borsalarının endeks getirilerinin eş hareket etme düzeyini incelemiş ve ABD
ile Çin Borsaları arasında anlamlı bir eşbütünleşme olduğu sonucunu bulmuştur.
Herrera ve Ortiz (2010) çalışmalarında NAFTA ülkeleri hisse senedi piyasalarının
dünya hisse senedi piyasalarıyla eşbütünleşmesini sınamışlardır. NAFTA hisse senedi
piyasalarının dünya hisse senedi piyasalarıyla kısmi olarak ayrıldığı ve zamana bağlı
entegrasyon olduğu sonucuna varmışlardır.
Assidenou (2011) ise OECD grubu, Pasifik grubu ve Doğu Asya grubu olmak
üzere büyük hisse senedi piyasalarının entegre olup olmadığını test etmiştir. Bu
bağlamda Asya majör endekslerinin eşbütünleşik olduğunu tespit etmiş ve bazı bölgesel
piyasaların uluslararası yatırımcılara açık olmamasına karşın, yabancı piyasalardaki
değişimlerden etkilendiklerini ortaya koymuştur.
Literatürde Türkiye sermaye piyasasının, uluslararası sermaye piyasaları ile
entegrasyonunu konu alan çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmalardan birisi
Ceylan’ın (2006), G-7 ülkeleri olan Almanya, Fransa, İngiltere, Kanada, Japonya, ABD
ve İtalya menkul kıymet borsalarının İMKB100 endeksi üzerindeki etkilerini araştırdığı
çalışmadır. Çalışma kapsamında 1994 ile 2001 kriz dönemleri arasında İMKB’nin G-7
ülkelerinin menkul kıymet borsalarıyla etkileşiminin azaldığını fakat 11 Eylül’den sonra
artan küreselleşmeyle birlikte etkileşimin arttığını belirtmiştir.
Çıtak ve Gözbaşı (2007) çalışmalarında, Ocak 1986-Temmuz 2006 döneminde
İMKB ile gelişmiş ABD, Almanya, İngiltere, Japonya ve gelişmekte olan Hindistan ve
Malezya borsaları arasındaki uzun vadeli bütünleşme ilişkisini incelenmişlerdir. Bunun
yanında İMKB ile ülkelerin temel endekslerindeki bütünleşmeyi 1986-2006 dönemi üç
alt döneme ayırarak incelemişlerdir. Ocak 1986-Temmuz 2006 döneminde İMKB ile
İngiltere, ABD, Almanya ve Hindistan temel endeksleri arasında bütünleşme olduğu, alt
dönemlerde ise İMKB ile analize dahil olan hiçbir ülkenin temel endeksi arasında eş
bütünleşme ilişkisinin olmadığı tespit edilmiştir.
Korkmaz ve Çevik’in (2008), çalışmaları yapılan kapsamlı çalışmalardan birisidir.
Çalışma kapsamında Ocak 1995 ile Aralık 2007 periyodunda Türkiye menkul kıymet
borsası ile 12 gelişmiş ve 22 gelişmekte olan ülkenin menkul kıymet borsaları
arasındaki eşbütünleşme ilişkisini incelemişler ve Türkiye menkul kıymet borsasının

31
yedi gelişmiş ve beş gelişmekte olan ülke menkul kıymet borsalarıyla eşbütünleşik
olduğu sonucuna varmışlardır.
Doğan ve Yalçın’ın (2008), çalışmalarında İMKB ve dört ana sektörünün üç
büyük yurt dışı borsası (DOW, FTSE ve NIKKEI) ile uzun dönem asimetrik denge
ilişkisini Enders ve Siklos asimetrik eşbütünleşme ve asimetrik hata düzeltme modeli
çerçevesinde incelemişlerdir. İMKB’nin, DOW ve NIKKEI borsalarındaki pozitif
gelişmelere daha duyarlı olduğu, bununla birlikte, İMKB fiyatlarının FTSE’den gelen
negatif haberlere daha duyarlı olduğu, bu haberlerin etkisinin pozitif haberlerin etkisine
göre daha hızlı düzelttiğini tespit etmişlerdir.
Kargın (2008) çalışmasında; uluslararası çeşitlendirme fırsatları açısından Türkiye
ile Avrupa, Amerika ve Asya/Pasifik ülkeleri arasındaki finansal entegrasyon düzeyini
araştırmıştır. Araştırma bulgularına göre İMKB’nin üç piyasa dışındaki (Brezilya,
Meksika ve Mısır) diğer piyasalar ile uzun dönemde birlikte hareket etmediği,
dolayısıyla finansal entegrasyonun henüz sağlanmadığını tespit etmiştir.
Bozoklu ve Saydam (2010) çalışmalarında BRIC ülkeleri (Brezilya, Çin,
Hindistan, Rusya) ile Türkiye sermaye piyasalarının birbirlerine ne oranda entegre
olduğunu, parametrik ve parametrik olmayan eşbütünleşme testleriyle analiz etmişlerdir.
Bu ülkelerin sermaye

piyasalarının

entegre

olduğu ve uluslararası

portföy

çeşitlendirmesi açısından uzun dönem kâr imkânının olmadığını belirtmişlerdir.
Gözbaşı (2010) çalışmasında Aralık 1995-Aralık 2008 dönemi için İMKB ile
gelişmekte olan yedi ülkenin (Arjantin, Brezilya, Meksika, Hindistan, Malezya,
Macaristan ve Mısır) hisse senedi piyasaları arasındaki etkileşimi incelemiştir. Elde
edilen sonuçlar doğrultusunda İMKB ile Brezilya, Hindistan ve Mısır borsaları
arasındaki uzun dönemli ilişkinin olduğu, kısa dönemde ise söz konusu üç ülkenin yanı
sıra İMKB ile Meksika ve Macaristan borsaları arasında etkileşimin olduğunu
belirtmiştir.
Yılancı ve Öztürk (2010) çalışmalarında Türkiye ile beş büyük ticaret ortağının
hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi Ocak 1995-Aralık 2009 dönemi arasında
incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlar İMKB 100 ile FTSE 100, SP 500 ve AEX
endeksleri arasında uzun dönemli bir ilişki olmadığını göstermiştir.
Çelik ve Boztosun (2010), çalışmalarında, Türkiye hisse senedi piyasası(İMKB
100) ile Asya Ülkeleri hisse senedi piyasaları; Avustralya, Çin, Hong Kong, Hindistan,
Endenezya, Malezya, Japonya, Kore, Tayvan, Singapur’un endeksleri arasındaki uzun
dönemli ilişki araştırmışlardır. Çalışma sonucunda; Türkiye ile Singapur, Malezya,
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Tayvan ve Kore borsaları arasında 1998–2009 döneminde uzun dönemli anlamlı bir
ilişki tespit edilmiş, Türkiye borsası ile Japonya, Çin, Hong Kong, Hindistan,
Avustralya ve Endonezya borsaları arasında ise belirtilen dönem için anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır.
Boztosun ve Çelik’in (2011), çalışmalarında Türkiye hisse senedi piyasasının
(İMKB 100) Avrupa ülkeleri hisse senedi piyasaları (Avusturya:ATX, Belçika:BEL-20,
Fransa:CAC40, Almanya:DAX, Hollanda:AEX General, Norveç:OSE All Share,
İspanya: Madrid General, İsveç: Stockholm General, İsviçre:Swiss Market, İngiltere:
FTSE 100) arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre;
Türkiye’nin Avrupa borsalarından Norveç, Hollanda, Belçika, Almanya ve İngiltere ile
eşbütünleşme ilişkisi mevcut olmasına rağmen Fransa, Avusturya, İsviçre, İsveç ve
İspanya'yla arasında 2002-2009 döneminde anlamlı bir eşbütünleşme ilişkisinin mevcut
olmadığını tespit edilmiştir.
Bulut ve Özdemir (2012) çalışmalarında 05.01.2001-30.12.2010 dönemi için
İMKB ve Dow Jones Industrial arasındaki ilişkiyi araştırılmışlardır. Eşbütünleşme
analizinin sonuçlarına göre, serilerinin uzun dönemde birlikte hareket ettiği, yani
eşbütünleşik olduğunu belirtmişlerdir.
Samırkaş ve Düzakın (2013) çalışmalarında Avrasya ülkeleri olan; Birleşik Arap
Emirlikleri, Mısır, Bahreyn, Bulgaristan, Hırvatistan, Kazakistan, Pakistan, Romanya ve
Ürdün hisse senedi piyasaları ile İMKB’nin uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisini
araştırmışlardır. Eşbütünleşme analizi sonuçlarına göre Türkiye ile Mısır hisse senedi
piyasası arasında uzun dönemde anlamlı bir ilişki bulunmuştur fakat Türkiye ile analize
konu diğer ülkeler arasında uzun dönemli anlamlı bir eşbütün ilişki bulunamamıştır.
Ülkelerin sermaye piyasalarının entegrasyonuna ilişkin yapılan ampirik çalışmalar
farklı sonuçlar ortaya koymuş olsa da, özellikle gelişmiş ülkelerin birbiriyle olan
entegrasyonun arttığı görülmektedir. Türkiye'ye ilişkin yapılan çalışmalarda da farklı
sonuçlara rastlanmış olup, özellikle Türkiye ile aynı statüde bulunan endüstrileşmiş
gelişmekte olan ülkeler (Çin, Kore, Brezilya, Malezya gibi) ile entegrasyon düzeyinin
arttığını, bununla birlikte uzun vadede Norveç, Hollanda, Belçika, Almanya, İngiltere
gibi gelişmiş ülkelerle eşbütün hareket etme eğilimin olduğunu söylemek mümkündür.
Uluslararası portföy yönetimi açısından hem fırsatların değerlendirilmesi hem de
varlıklara ilişkin getiri beklentilerinin oluşmasında piyasaların entegrasyonu önemli bir
konudur. Nitekim bir çok varlık fiyatlama modeli piyasaların tam (mükemmel) entegre
olduğu varsayımı üzerine kurulmuştur. Çalışmada kullanılan dünya sermaye varlıkları
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fiyatlama modeli temelli ülke betası modeli de piyasaların tam entegre olduğu
varsayımını yapmaktadır.
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BÖLÜM IV
ÜLKE BETASINI HESAPLAMA MODELLERİ
Varlıkları fiyatlama modelleri temelde risk ve getiri arasındaki ilişkiyi araştıran
teorilerdir. Yatırımcılar yatırım yaparken bir çok riskle karşı karşıya kalmaktadırlar.
Bunlara risk faktörü demek mümkündür. Bu bağlamda gerek yatırımcılar gerekse
araştırmacılar açısından risk faktörleri temelli bir varlık fiyatlama modelinin seçilmesi
durumunda, gerçeğe daha uygun sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Literatüre bakıldığında
bunlardan en yaygın olarak kullanılanların Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli
(SVFM) ve Arbitraj Fiyatlama Modeli (AFM) olduğunu söylemek mümkündür (Drake
ve Fabozzi, 2010, s.446). Gerek bu modellerin varsayımlarındaki kısıtlamalardan dolayı
gerekse bu modellerin uluslararası piyasalardaki portföy yatırımları açısından yetersiz
kalmalarından dolayı, yeni bir çok model ortaya çıkmıştır. Bu modelleri Tablo 5'deki
gibi özetlemek mümkündür. Bu modellerin bir kısmı SVFM ve AFM’nin farklı
versiyonları olarak kurulmuşken bir kısmını ise farklı yaklaşımlar olarak nitelendirmek
mümkündür.

Tablo 5
Varlık Fiyatlama Modellerinin Teorik Gelişimi
MODEL
Markowitz Ortalama-Varyans

STATİK

Algoritması

ÖNCÜSÜ
Markowitz (1952, 1959)

Sharpe- Lintner SVFM

Sharpe (1964), Lintner (1965), Mossin (1966)

Black Sıfır Betalı SVFM

Black (1972)

Pazarlanamayan İnsan
Sermayesiyle SVFM

Mayers (1972)

Çoklu Tüketim Mallı SVFM

Breeden (1979)

Uluslararası SVFM

Solnik (1974)i Adler ve Dumas(1983)

Arbitraj Fiyatlama Teorisi

Ross(1976)

Fama-French Üç Faktör Modeli

Fama ve French (1993)

Kısmi Varyans Yaklaşımı Modeli

Hogan ve Warren (1974), Bawa ve Lindenberg
(1977), Harlow ve Rao (1989)
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(Tablo 5’in devamı)

DİNAMİK

Üç Moment SVFM

Rubinstein (1973), Kraus ve Litzenberger
(1976)

Dört Moment SVFM

Fang and Lai (1997), Dittmar6(1999)

Zamanlar arası SVFM

Merton (1973)

Tüketim Temelli SVFM

Breeden (1979)

Üretime Dayalı SVFM

Lucas (1978), Brock (1979)

Yatırıma Dayalı SVFM

Cochrane (1991)

Likiditeye Dayalı SVFM

Acharya ve Pedersen (2005)

Koşullu SVFM

Jagannathan ve Wang (1996)

Kaynak: Çelik, 2012
Uluslararası sermaye varlıkları fiyatlama modelleri kapalı bir ekonomi için
geliştirilmiş değerleme yöntemleriyle oldukça benzerdir. Beta fiyatlama teorileri, tek
betalı SVFM, AFM ve çoklu betalı uluslararası SVFM’ye kadar uzanmaktadır. Fakat bu
modellerde, döviz kurlarının davranışına, farklı ülkelerdeki tüketim ve yatırım fırsatları
setine ilişkin oldukça kısıtlayıcı varsayımlara gidilmektedir (Zimmermann vd., 2003,
s.8). Uluslararası varlık fiyatlama modellerinde, varlık getirilerinin dünya faktörlerine
karşı duyarlı olduğu kabul edilmektedir. Sharpe (1964) ve Lintner’in (1965) geliştirdiği
SVFM'nin uluslararası versiyonunda çeşitlendirilmiş bir dünya portföyünün olduğu
durumda ülkenin betasının getirinin belirleyicisi olduğunu varsayılmaktadır ve bu
modelde ülke riskinin sadece beta olduğu kabul edilmektedir (Erb, Harvey ve Viskanta,
1997, s. 6). Bu bağlamda ülke riski araştırmalarında da ülke betası kavramı ve bu betayı
etkileyen faktörlerin tespiti önemli bir inceleme alanı haline gelmiştir. Bu nedenle
betanın hesaplanmasında en sık kullanılan ve literatürde geniş yer tutan SVFM ve
AFM'nin uluslararası versiyonları açıklanalacaktır.
4.1. Uluslararası Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli
Sharpe (1964) ve Lintner (1965) tarafından geliştirilen Sermaye Varlıkları
Fiyatlama Modeli de bir menkul kıymetin beklenen getirisini, sistematik riskinin
fonksiyonu olarak ifade etmektedir (Galagedera, 2007, s.2). Standart SVFM bütün
yatırımcıların aynı ülkedeki varlıklara yatırım yaptığı varsayımı üzerine durmaktadır.
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Fakat günümüz yatırım dünyasında bu varsayım geçerliliğini koruyamamaktadır.
Yatırımcılar servetlerinin bir kısmını yabancı ülkelerin menkul kıymetlerine yatırarak
değerlendirebilmektedir. Varlık fiyatlama modellerinde etkin piyasalarda rasyonel olan
yatırımcıların optimal portföy oluşturma gayretleri söz konusudur. Klasik portföy
teorisine göre etkin sınır üzerinde her portföy beklenen getiri düzeyinde minimum riske
sahiptir ve yatırımcılar risk-getiri beklentilerini karşılamak amacıyla etkin sınırda
portföy oluşturmayı amaçlamaktadırlar. Bu portföye ulusal optimal portföy demek
mümkündür ve bu portföy yatırımcının üstlendiği riske karşılık maksimum getiriyi
sağlamaktadır. Fakat yatırımcıların portföylerine yabancı menkul kıymetleri dahil etme,
uluslararası yatırım yapabilme imkanı yatırımcılara kendi ülkesine kıyasla farklılaşmış
yatırım sepetlerine ulaşma fırsatı sunmaktadır. Yabancı menkul kıymetlerin portföye
dahil edilebilmesiyle oluşan etkin sınır, tamamen ulusal menkul kıymetlerden oluşan
etkin sınırın soluna doğru kayacaktır. Uluslararası çeşitlendirmeyle oluşan bu etkin sınır
ulusal etkin sınıra kıyasla beklenen getiri düzeyinde daha düşük riski üstlenme imkanı
sağlayacaktır (Siddaiah, 2010, s.395). Yeni oluşan sermaye piyasası doğrusu ulusal
piyasadan risksiz faiz oranıyla alınan borç ile piyasa portföyüne yatırım yapma imkanını
temsil

edecektir.

Bu

piyasa

portföyü

tamamen

ulusal

piyasa

varlıklarıyla

çeşitlendirilmiş ulusal piyasa portföyünden daha iyi çeşitlendirilmiş ve bu yönüyle daha
üstün olan küresel piyasa portföyü olarak kabul edilmektedir. Şekil 7'de görüldüğü gibi
uluslararası varlıkların portföye dahil edilmesiyle oluşan etkin sınırda ulusal SVFM
farklı bir piyasa portföyü ve farklı bir beta ile uluslararası SVFM modeline
dönüşmektedir ve yatırımcının faydasını artırmaktadır.

Şekil 7. Uluslararası sermaye piyasası doğrusu
Kaynak: Siddaiah, 2010
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Sistematik risk yaklaşımı Sharpe (1964), Lintner (1965) ve Black’in (1970)
Sermaye Varlıkları fiyatlama modeli ile tanımlanmıştır. Bu model önceleri ABD verileri
kullanılarak uygulanmıştır. Fama ve MacBeth (1973), Gibbons (1982) ve Stambaugh’un
(1982) çalışmaları gibi yapılan klasik uygulamalı çalışmalar modeli destekler nitelikte
olmuştur. Orijinal modelde sistematik risk (beta) çok iyi çeşitlendirilmiş portföyün
toplam varyansına katkı olarak nitelendirilmiştir. Burada pazar portföyü olarak ABD
piyasa portföyü kullanılmıştır. Bu modelin uluslararası uygulanması ilk olarak Solnik
(1974) tarafından yapılmıştır ve artık piyasa ABD piyasası değil dünya piyasası olarak
ele alınmıştır. Beta faktörünü ülke riski olarak ele alan bulgular biraz karmaşıktır. İlk
çalışmalarda ortalama beta ve ortalama getiri arasında bir ilişki olduğunu reddetmenin
güç olduğu sonucuna varılmıştır. Örneğin Harvey ve Zhou (1993) 18 piyasa üzerinde
yaptıkları çalışmada beta riski ve beklenen getiri arasında pozitif bir ilişki olduğunu
reddedememişlerdir. Bununla birlikte daha genel modeller incelendiğinde, modelin
geçerliliği konusunda daha güçlü kanıtlar ortaya çıkmıştır (Harvey, 2005, s.2).
Uluslararası sermaye varlıkları fiyatlama modelinin oluşma fikri Sharpe (1964) ve
Lintner'ın (1965) ulusal SVFM'sinin uluslararası piyasalara yansıtılması sonucu ortaya
çıkmıştır. Ulusal SVFM'ye her ülkenin endeks getirisi, dünya endeks getirisi ve küresel
risksiz faiz oranı entegre edilerek Uluslararası SVFM oluşturulmuştur.

Diğer bir

değişle ulusal SVFM'deki ulusal pazar portföyü yerine dünya pazar portföyü seçilerek
uluslararası SVFM oluşturulmuştur. SVFM finans literatüründe genellikle varlıklar
arasındaki risk primi farklılıklarını açıklamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu farklılıklar
varlıkların riskliliklerinin farklı olduğundan kaynaklanmaktadır. Model ise varlıkların
beklenen getirilerinin onların sistematik riskiyle ilişkili olduğunu ileri sürmektedir
(Korkmaz vd. 2010, s.37).
Standart SVFM temelinden hareket eden Uluslararası SVFM, standart SVFM'nin
gerçekçi

olmayan varsayımlarını

geliştirirken modeli

oluşturmak için temel

varsayımlara bağlı kalmakla birlikte yeni varsayımlar ortaya koymaktadır. Bunlardan en
önemlisi uluslararası piyasaların entegre (bütünleşik) olduğu varsayımıdır. Eğer bu
varsayım geçerli olmazsa ve uluslararası piyasalar ayrışık ise farklı para birimi
cinsinden olan benzer risk grubundaki varlıklarda fiyat farklılıkların oluşması mümkün
olacaktır. Sonuç olarak piyasaların ayrışık olması yatırımcıların bazı ülkelerin bazı
varlıklarına aşırı yatırım yapmalarına neden olacak ve bu durum varlık fiyatlamanın
etkinliğini ortadan kaldıracaktır. Bununla birlikte Uluslararası SVFM risksiz faiz oranı
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ile sınırsız şekilde borç alıp vermenin mümkün olduğunu varsaymaktadır (Krause,
2001, s.99).
Uluslararası SVFM'nin varsayımlarını aşağıdaki gibi belirtmek mümkündür (Krause,
2001, s.100):
 Varlık fiyatları ve döviz kuru normal dağılım göstermektedir.
 -Tek bir tüketim malı veya eşdeğer genel bir tüketim sepeti bulunmaktadır.
 -Ülkeler

arasında

tüketim

malının

sürekli

ve

maliyetsiz

ticareti

yapılmaktadır.
 -Maliyetsiz ve sürekli ticareti yapılan n tane riskli varlık bulunmaktadır.
 -Tüketimin gerçekleştiği dönemde yatırım yapılabilecek risksiz bir varlık
bulunmaktadır.
 -j tane ülke bulunmaktadır.
 -İşlem maliyetleri, vergiler, taşıma maliyetleri ve gümrük tarifeleri
bulunmamaktadır.
 -Kısa satışta herhangi bir sınırlama yoktur.
 -Uluslararası yatırımlarda herhangi bir sınırlama yoktur.
 -Yatırımcılar eşit bilgiye sahiptir ve hiçbiri tek başına fiyatı etkileyemez.
 -Yatırımcılar riskten kaçarlar
 -Tüketim malları için tek fiyat kanunu geçerlidir. Örneğin bütün ülkeler için
sadece döviz kuru ile düzeltilmiş fiyat eşittir(SAG paritesi, kur ancak
ülkelerin enflasyonundaki farka göre değişir).
Ulusal SVFM farklı ülkelerin sermaye piyasalarıyla ilişki içinde olan ve bu
piyasalara yatırım yapma imkanı bulunan piyasalara uygun bir model olmayacaktır.
Çünkü ülkeler arasında varlık yatırımı ve nakit akışlarının gerçekleştiği düşünüldüğünde
ulusal SVFM'nin tüm sistematik riskleri içermediği, özellikle uluslararası yatırımlarda
en önemli faktörlerden birisi olan kur riskini kapsayan bir model olarak kurulmadığı
görülmektedir. Uluslararası SVFM ise tüm sistematik riskleri kapsadığı varsayılan bir
model olarak kurulmaktadır. Uluslararası SVFM'yi tek faktörlü ve çok faktörlü bir
model olarak ele almak mümkündür (Siddaiah, 2010, s.395).
Standart SVFM’yi
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R i  R f  α  βi (R m  R f )  εi

(3)

Fama ve French’in üç faktör modeli
R jt - R ft   j   j (R mt - R ft ) + s j SMBt + h j HMLt

(4)

Burada,
Rjt : “j” varlığının “t” zamanındaki getirisi,
Rft : Risksiz faiz oranının “t” zamanındaki değeri,
Rmt : Piyasa portföyünün “t” zamanındaki getirisi,
αj : Modelin fiyatlandırma hatası,
SMBt : Küçük ve büyük piyasa değerli portföylerin t zamanındaki getiri farkı,
HMLt : Yüksek ve düşük PD/DD (Piyasa Değeri/Defter Değeri) oranlı
portföylerin t zamanındaki getiri farkı,
βj , sj , hj : Beta katsayıları (faktörler) olmaktadır.
Standart SVFM’nin varsayımlarına ilave olarak tüketim sepetinin dünyanın her
noktasında aynı olduğu ve satın alma gücü paritesinin zamanın her noktasında geçerli
olduğu, tüketim mallarının reel fiyatının dünyanın geri kalanında da aynı tanımlandığı
varsayımlarını ekleyerek, Standart SVFM’ni uluslararası platformda da kullanmak
mümkündür. Burada piyasa portföyü dünya portföyü olarak revize edilmektedir.

R i  R fw  α  β iw (R mw  R fw )  ε i

(5)

Burada,

R wf : Dünya Risksiz faiz oranını
α : Modelin fiyatlandırma hatası,
iw : Küresel Piyasayla ilişkili kürsel sistematik risk (Ülke getirisinin küresel risk

primine duyarlılığı, ülke beta riski)

(R mw  R fw ) : Küresel Risk Primi
Eğer yerel yatırımcılar, sadece yerel varlık bulundurabiliyor ve yabancı
yatırımcılar da yerel varlık bulunduramıyorsa, α tüm varlıklar için sıfır olmalıdır. Bu
durumda SVFM yerel ülke için geçerli olacaktır. Ancak yerel yatırımcıların yabancı
varlıklara giriş olanağının olduğu bir dünyada, SVFM dünya piyasa portföyünü
kullanarak geçerli olacaktır (Aydın, 2008, s.142).

R i  R fw  βiw (R mw  R fw )  ε i

(6)
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Beta değeri yerel ülke pazarı ile dünya pazarı arasında risk açısından bir
karşılaştırmanın yapılmasına imkan tanımaktadır. Buna göre beta değerinin birden
büyük olması yerel ülke pazarının dünya pazarından daha fazla risk, tam tersi durumda
ise daha az risk taşıdığı şeklinde yorumlanabilir (Şahin, 2006, s.69).
Standart Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (SVFM) uluslararası piyasalar için
yeniden düzenlendiğinde,

-dünya betasının  w 

Cov(rj , rw )
var( rw )

olduğu durumda ,

-varlığın (portföyün) beklenen getirisi; rj*  rf   w (rw*  rf ) olacaktır (Levi, 2005,
s.333).
Burada;

r j* : = j varlığının ya da portföyünün denge veya olması gereken beklenen
getirisini ifade etmektedir.
rf : Risksiz Faiz oranını ifade etmektedir.
rw* : Dünya Portföyünün beklenen getirisini ifade etmektedir.

Bu modelin çıkış noktası, tam bilgiye sahip, faydasını maksimize etmeyi
amaçlayan yatırımcıların varlığına dayanmaktadır. Yatırımcıların tüketimleri yatırılan
servetlerinin getirileriyle finanse edildiği, uluslararası yatırımlarda herhangi bir
sınırlama bulunmadığı ve ülkelerin gerek mal piyasalarının gerekse finansal
piyasalarının tam entegre olduğu varsayılmaktadır. Eğer dünyada tek bir tüketim sepeti
var ise bütün yatırımcılar aynı tüketim ve yatırım fırsatları setine sahip olacaklardır.
Yani tek fiyat kanunu zamanın her noktasında geçerli olacaktır. Bununla birlikte SAG
paritesi de geçerli olacaktır. Bu varsayımlar üzerine kurulan basit SVFM'de sistematik
risk ulusal piyasa portföyü yerine dünya piyasa portföyünün kovaryansına göre
belirlenecektir. Çünkü bütün yatırımcılar aynı portföyü yani tam çeşitlenmiş dünya
piyasa portföyünü tutmak isteyeceklerdir. Bu da tek fiyat kanunun ve SAG paritesinin
geçerli olduğu durumda kur ve enflasyon riskinin fiyatlanmadığını ifade etmektedir
(Fearnley, 2002, s.9-10).
Dünya piyasalarının tam entegre olması durumunda yatırımcılar yatırımlarından
olağan üstü bir getiri elde edemeyeceklerdir. Fakat dünya piyasalarında ayrışmanın söz
konusu olması durumunda ise yatırımcılar bu ayrışmalardan kaynaklı olarak olağan dışı
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getiriler elde etme imkanına sahip olabileceklerdir (Levi, 2005, s. 333). Bununla birlikte
model tek fiyat kanunun ve SAG paritesinin geçerliliği üzerine kurulmuş olsa da
uygulamada bu kuralların ihlal edilmesi muhtemeldir.
Modelin uluslararası veriler kullanarak uygulanması durumunda bir takım
sorunlar ortaya çıkmaktadır. Örneğin getiriler ABD Doları ya da yerli para cinsinden mi
ele alınmalıdır? Risksiz varlık ne olacaktır ve bölgesel faktörler rol oynayacak mıdır?
Bunların yanında farklı bir çok endişe bulunabilmektedir; göz ardı edilmiş bir risk
faktörü var mıdır? Getiriler normal dağılmakta mıdır? En iyi dinamik risk modeli nasıl
seçilmelidir? Belirlenmiş piyasa portföyü doğru referans mıdır? (Erb, Harvey ve
Viskanta, 1997, s.6). Temel ölçüm problemlerden birisi de ülkenin dünya sermaye
piyasalarıyla entegresidir. Piyasalar tamamen entegre piyasalar ise piyasaya
bakılmaksızın aynı risk düzeyinde olan varlıklar, tanımlı beklenen getiriyi
sağlayacaklardır. Burada dünyanın genel faktörleri riski etkileyen temel etmeler
olacaktır. Eğer piyasa dünyanın geri kalan piyasaları ile ayrışık (entegre değil) ise
dünyanın temel faktörlerine karşı duyarlığının düşük olma ya da getirisinin bu
faktörlerle açıklanamaması mümkün olmaktadır (Erb, Harvey ve Viskanta, 1997, s.6-7).
Bununla birlikte mutlak ve göreli SAG paritesinden sapmalar hemen hemen tüm
ülkelerde her zaman görülebilmektedir. Fakat SAG hipotezinin uzun dönem için geçerli
bir hipotez olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Nitekim yapılan amprik çalışmalar
uzun

dönemde

ortalamadan

sapmaların

sıfıra

yaklaşma

eğilimde

olduğunu

göstermektedir. Bununla birlikte mevcut ulusal sermaye varlıkları fiyatlama modeli
çerçevesine sahip olmayan bir uluslararası sermaye varlıkları fiyatlama modeli herhangi
bir zamanda başarısızlık gösterebilmektedir. Yabancı yatırımcı açısından yabancı para
cinsinden elde edilen getiri yerli paraya çevrilecektir ve getirinin indirgenmesinde yerli
ülke enflasyonu kullanılacaktır. SAG'den sapmalar farklı ülkelerdeki farklı yatırımcılar
için aynı varlıktan farklı reel getiri kavramını ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle
uluslararası tüketim sepetinin heterojenliği uluslararası fiyatlama modellerinin temel
sorunlarını teşkil etmektedir (Oertmann, 1996, s.5). Bu sorunlar modelin sınırlılıkları
olarak kabul edilmiş ve araştırmacılar tarafında bu sınırlılıkların giderilmesine yönelik
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların bazıları Solnik'in (1974), Sercu'nun (1980),
Adler ve Dumas'ın (1983) ve Bekaert and Harvey'nin (1995) çalışmalarıdır.
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4.1.1. Solnik ve Sercu Uluslararası Varlık Fiyatlama Modeli (SS-USVFM)
Standart Uluslararası SVFM'de, temelde tek fiyat kanunun geçerli olduğu
mükemmel sermaye piyasalarında, yatırımcıların homojen beklentilere sahip olduğu
standart varsayımlardır. Uluslararası SVFM'nde tek fiyat kanunundan sapmaları modele
dahil etmek amacıyla Solnik (1974) ülkelerin her birinin farklı tüketim mallarının
varlığını kabul etmiştir. Böylece her ülkede farklı bir tüketim malının olduğu
varsayılmaktadır. Alternatif olarak birden fazla tüketim malının varlığı da kabul
edilebilir ancak bu durumda tüm yatırımcıların malları aynı oranlarda tükettiği
varsayılmaktadır. Böylece tükettikleri mal sepeti de sabit olmaktadır(Aydın, 2008,
s.142). Solnik modelinin varsayımları kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir:
 Enflasyon yoktur, bu nedenle bir ülkedeki tüketim malının fiyatı sabittir ve
bir döviz kurunun fiyatı basitçe yabancı malın yerel mal cinsinden
fiyatıdır.
 Her ülke için o ülke para cinsinden fiyatı sabit olan bir mal bulunmaktadır.
 Ülke sayısı kadar mal mevcuttur.
Her ne kadar Solnik'in tek fiyat kanunundan sapmaları ele almış olsa da
varlıkların getirilerinin kendi ülke para birimi cinsinden elde ettiği durumda döviz kuru
arasında bir ilişki bulunmadığı varsayılmaktadır. Sonik'in varsayımları Sercu (1980)
tarafından esnetilmiştir. Sercu uyguladığı modelde yabancı bir ülkenin risksiz tahvil
getirisi, o ülkenin döviz kurunun büyüme oranı ile tam korelasyona sahip olduğunu ileri
sürmektedir. Böylelikle i ülkesinin yatırımcısı, o ülkenin tahvili gibi kendi tüketim
sepeti cinsinden risksiz getiriye sahip olan bir varlık bulundurabilir. Böylece modelde
varlık talepleri tüm yatırımcılar için aynı para biriminden hesaplanırsa, tüm yatırımcılar
tam riskten korunma olanağına sahip olacaklardır (Aydın, 2008, s.142).

E[R - R ]  β
d
i

d
f

dl
iwm

.E[R

l
wm

l
f

-R ]

β

dl
iwm

Cov[R id , R lwm ]

Var[R lwm ]

d

- R i yurtiçi para birimiyle i varlığının getirisinin ölçüsüdür.
d

- R f yurtiçi risksiz faiz oranının göstergesidir.
- R lwm dünya pazar portföyü getirisidir.

(7)
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Solnik ve Sercu Uluslararası Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (SS-USVFM),
Sercu ve Uppal'ın (1995) çalışmalarında para birimi ölçüsüyle j riskli varlığının
beklenen getirisini aşağıdaki denklemle özetlemişlerdir (Armitage, 2005, s.239).

(8)

Para birimiyle belirlenmiş risksiz faiz oranı ölçüsü,
,

= cov

dünya portföyünün beklenen getirisini,

para birimi tutmanın risk primi,

= cov

n yabancı

n para birimi cinsinden

varlığın getirisinin duyarlılığını ifade etmektedir. Denklem enflasyonun bütün ülkelerde
sıfır olduğunu varsaymaktadır. Fakat Sercu ve Uppal (1995) çalışmalarında enflasyona
göre düzeltme yapmanın önemini vurgulamıştır. Çünkü uygulamalı çalışmalarda reel
getiriler ile nominal getirilerin kovaryansının neredeyse aynı olduğu sonuçları
çıkmaktadır (Armitage, 2005, s.240).
Levi (1990)’ye göre döviz kuru etkisi beklenmeyen döviz kuru değişmelerinden
kaynaklanır ve en basit ifadeyle, hisse senedi fiyatları ve getirileri ile reel döviz kuru
değişmelerini ilişkilendiren basit regresyon katsayısının duyarlılığı olarak tanımlanabilir
(Karacaer ve Topuz, 2009, s.2). Kur risk primi risksiz faiz oranından belirlenen para
birimi cinsinden yatırım yapıldığında getiriyi aşan kısım olarak ifade edilmektedir ve
aşağıdaki denklemle kur risk primini tanımlamak mümkündür(Armitage, 2005, s.241).

(9)

A ülkesinde ikamet eden bir yatırımcı B para birimi ile kazanç sağlayan bir
bonoya yatırım yaptığında bunun kazancının B para biriminin A para birimine spot
kurdan çevrilmesinden dolayı tam olarak kur riskine maruz kalmaktadır. Kur risk primi
hesaplamasını yukarıdaki denkleme göre belirlemek mümkün olacaktır. Burada
itfanın gerçekleştiği andaki A ve B para birimlerinin döviz kurunu,
,B para birimi cinsinden nominal risksiz faiz oranını,
cinsinden nominal faiz oranını ifade etmektedir.

spot kuru,
A para birimi

ise itfanın gerçekleştiği tarihteki

forward kurunu ifade etmektedir ve şu şekilde hesaplanması mümkündür;
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(10)
4.1.2. Adler ve Dumas Uluslararası Varlık Fiyatlama Modeli
Klasik modelin koşullu bir versiyonu olarak Uluslararası SVFM ilk defa Adler ve
Dumas (1983) tarafından geliştirilmiştir. Uluslararası portföy yatırımı yapan yatırımcı
temelde iki risk faktörüyle karşılaşmaktadır. Bunlardan ilki yatırım yapılan varlığın
gelecekteki performansının belirsizliği, ikincisi ise yerli para biriminin yabancı para
birimi karşısında değer kazanma ya da kaybetme olasılığıdır (Capiello ve Fearnley,
2000, s.8). Uluslararası piyasalarda riskli varlıklara yatırım yapan yatırımcılar,
üstlendikleri riskten dolayı ilave bir pazar risk primi talep edeceklerdir. Bununla birlikte
eğer yatırım yapılan varlıklar yabancı para cinsindense ve bu yatırımın getirisi kendi
ulusal para birimlerine çevrilecekse kur riski de ortaya çıkmaktadır ve yatırımcı
üstelenilen kur riskinden kaynaklı olarak da ilave bir risk primi talep edecektir. Adler
ve Dumas (1983), Solnik ve Sercu modelini, varlıkların fiyatlarının stokastik enflasyon
oranlarını dahil ederek genişletmişlerdir. Solnik-Sercu modelinde, yerel enflasyon sıfır
veya risksiz kabul edilerek sadece piyasa ve kur riski fiyatlanmaktadır. Adler ve Dumas
ise USVFM modelini, üç adet fiyatlanmış risk faktörü içeren uluslararası varlık
fiyatlama modeli şeklinde oluşturmuşlardır. Adler ve Dumas varlık fiyatlamasında
piyasa riski ve kur riski ile birlikte SS-USVFM'de dikkate alınmayan enflasyon riskinin
de fiyatlanmasına olanak sağlayan çoklu betalı bir model oluşturmuşlardır. Beklenen
enflasyon düzeyine göre beklentiler oluşmuş olmasına karşın, beklenmeyen
enflasyondan dolayı yatırımcıların satın alma gücünde düşüşler yaşanabilmektedir. Bu
bağlamda yatırımcılar enflasyondaki beklenmeyen değişimlere karşın korunmayı
istemektedirler.

Yatırımcılar, satın alma gücü ile ilgilendiklerinden ve portföy

seçimlerinde beklenen reel getirileri baz aldıklarından, beklenen nominal getirileri yerel
fiyat endekslerini kullanarak çevirmektedirler. Bu durumda yatırımcılar, yerleşik
oldukları ülkeye bağlı olarak farklı beklentilere sahip olacaklardır. Dolayısıyla farklı
ülke yatırımcıları farklı optimal portföy bulunduracaklardır (Aydın, 2008, s.147).
Adler ve Dumas (1983) bireysel yatırımcıların optimal portföy stratejilerinin
temelinde iki bileşen olacağını belirtmektedir. Bunlardan ilki dünyadaki bütün
yatırımcılar için bulundukları ve yatırım yaptıkları ülkeden bağımsız evrensel bir
logaritmik portföyün oluşturulması ve ellerinde bulunmasıdır. Diğeri ise kişisel olarak
yerel enflasyona karşı en iyi korumayı sağlayan özel portföyün bulunmasıdır (Adler ve
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Dumas, 1983, s.944). Enflasyon oranı sadece özel portföyü etkilemekte olup, küresel
riskli varlıklardan oluşan ve evrensel pazar portföyünü temsil eden logaritmik fonksiyon
enflasyon oranından etkilenmemektedir. Özel portföy, nominal getirisi ile yerel ülke
enflasyonu arasında yüksek korelasyona sahip, enflasyona karşı en iyi derecede koruma
sağlanmış portföy olarak kabul edilmektedir. Özel portföy yatırımcının, reel değerdeki
minimum-varyans portföydür ve ülkeye özel nitelik taşır (Adler ve Dumas,1983, s.944;
Aydın, 2008, s.147).
Yatırımcıların riskli varlıklardan oluşan evrensel bir portföy ile enflasyondan
korunmak üzere özel olarak düzenlenmiş bir portföy tuttuklarının varsayımı altında,
Adler ve Dumas, dünya piyasasındaki L sayıda ülkede bir i. varlığının beklenen
getirisine dair aşağıdaki eşitliği geliştirmişlerdir (Zimmermann vd., 2003, s.46;
Kılıçarslan, 2008, s.45):

(11)

: j ülkesinin enflasyon oranı,

, j=1, 2......L, j'inci ülkedeki enflasyon oranı ile

i. varlığın nominal getirisinin eşanlı hareket etmeme riskine karşın yatırımcının talep
ettiği primdir.
, varlığın piyasa riskine maruz kalma primi,
, i varlığının yerel para birimi cinsinden getirisi,
ise yurtiçi risksiz faiz oranıdır.
risksiz faiz oranı üzerindeki dünya piyasa portföyünün getirisidir. Herhangi
bir para birimi cinsinden, bir varlığın getirisini, varlığın getirisi ile seçilen para birimi
cinsinden dünya piyasa portföyünün getirisi arasındaki kovaryans ve varlığın getirisi ile
bütün ülkelerin fiyat seviyesindeki değişikliklerin kovaryansı belirler (Zimmermann
vd., 2003, s.46; Kılıçarslan, 2008, s.45).
4.1.3. Bekaert ve Harvey Karışım Modeli
Sermaye varlıkları fiyatlama modelleri sermaye piyasaların bütünleşik olduğu
varsayımına dayanmaktadır. Eğer sermaye piyasaları bütünleşik ise SVFM geçerli
olacaktır ve beklenen getiri düzeyi dünya portföyünün riskine göre belirlenecektir. Eğer
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bir ülke sermaye piyasası diğer ülke sermaye piyasalarından ayrışık ise varlığın getirisi
o ülke piyasasının riskine bağlı olacaktır (Harvey, 2005, s.4-5).

(12)

Burada "
betasını, "

" dünya getirisinin w olduğu, i ülkesindeki h varlığının dinamik
" ise yerel getirinin i olduğu, i ülkesindeki h varlığının dinamik

betasını ifade etmektedir.

"
"

" zamanla değişen dünya piyasası risk primini,
" ise zamanla değişen yerel piyasa risk primini belirtmektedir.

λ katsayısı ise zaman içinde değişen entegrasyon (bütünleşme) düzeyinin
ölçüsüdür.
Ülkelerin entegrasyonları kademeli bir şekilde gerçekleşmekte olup, ayrışık olan
piyasalar artan ekonomik işbirlikleri, ticari ilişkiler, uluslararası fon giriş çıkışları gibi
bir çok nedenden dolayı zaman içerisinde dünya piyasalarıyla entegre olmaktadır. Bir
ülke piyasasının dünya piyasalarıyla bütünleşmesi zamana yayılmakta ve kademe
kademe gerçekleşmektedir. Bu bağlamda Bekaert ve Harvey'nin (1995) karışım
modelinde ülkenin entegrasyon düzeyi (derecesi) de önemli bir yer tutmaktadır.
Modelde λ ile ifade edilen bütünleşme düzeyi katsayısının bir olması (λ=1) piyasaların
tamamen bütünleşik olduğunu belirtmektedir. Bu durumda modeli aşağıdaki gibi ifade
etmek mümkün olacaktır.

(13)
Bütünleşme düzeyi katsayısının sıfır olması (λ=0) piyasaların tamamen ayrışık
olduğunu belirtmektedir. Bu durumda modeli aşağıdaki gibi ifade etmek mümkün
olacaktır.

(14)
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Modellerden açıkça görülmektedir ki, bütünleşik piyasalarda ülke endekslerinin
beklenen getirileri dünya piyasasının riskine göre belirlenirken, ayrışık piyasaların
beklenen getirileri yerel piyasa getiri volatilitesinden etkilenmektedir (Harvey, 2005,
s.5).
4.1.4. Uluslararası SVFM’nin Uygulanması
Solnik (1974), Grauer, Litzenberger ve Stehle (1976) dünya sermaye varlıkları
fiyatlama modelini Sharpe-Lintner’ın standart SVFM’ne dayanarak tanımlamışlar ve
burada pazar portföyünü dünya portföyü ile yer değiştirmişlerdir. Stulz (1981) satın
alma gücü paritesi varsayımı altında tüm getirilerin ortak küresel risk kaynakları
tarafından belirlendiği, zamanlar arası bir model geliştirmiştir. Solnik (1974) ve Stehle
(1977) Dünya SVFM ile ortalama getiri ilişkisini reddetmeyen fiyatlama ilişkisi
bulmuşlardır (Lewis, 2011, s.5).

Dumas ve Solnik (1993) kur risk primini ekleyerek

yeni bir SVFM oluşturmuşlardır. Oluşturulan bu modeli uluslararası SVFM olarak ifade
etmişler ve bu modelle yaptıkları amprik çalışmada

dünya çapında getiri oranı

yapısının açıklanmasında klasik SVFM’den daha etkili sonuçlara ulaşmışlardır. Dumas
ve Solnik endojen ya da finansal piyasanın içsel araçsal değişkenlerini kullanmışlardır.
Bunlar dünya pazar portföyünün gecikmeli getiri oranları, temettü verimi, tahvil getirisi,
kısa vadeli faiz oranıdır (Dumas, 1994, s.23).
Slutz (1995) çalışmasında Nestle firması örneği üzerinde durmuş Nestle Firması
için hem İsviçre SVFM (Ulusal SVFM) hem de Uluslararası SVFM uygulamıştır
(Uygulamada küresel Pazar portföyü olarak S&P Endeksi, uluslararası risksiz faiz oranı
olarak da ABD’nin 30 yıllık devlet tahvil getirileri kullanılmıştır). Bu bağlamda
özellikle 1980'li yıllardan itibaren finansal piyasalarda yaşanan hızlı küreselleşmenin ve
artan entegrasyonun, yatırımcıların

çeşitlendirme imkanlarını artırma, sermaye

maliyetini düşürme ve riski azaltma fırsatlarını yarattığı sonucunu ortaya koymuştur.
Bunun yanında artan entegrasyonla birlikte açık ekonomilerin küresel şoklardan daha
fazla etkilendiği, kapalı ekonomilerin ise şoklara karşı daha izole olduğu belirtilmiştir.
Zhang ve Wihlborg (2004) çalışmalarında, Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti,
Yunanistan, Polonya, Rusya ve Türkiye olmak üzere toplam altı gelişmekte olan ülkede
riskli varlıkların nasıl fiyatlandığını ve sermaye maliyetinin nasıl hesaplandığını, aylık
hisse senedi getirileriyle koşullu ve koşulsuz beta hesaplayarak, yurtiçi SVFM ve
Uluslararası SVFM ile test etmişlerdir. Betalarla getiriler arasında pozitif bir ilişki
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olduğunu ortaya koyan çalışmada, aralarında bu ilişkinin koşulsuzdan çok koşullu
olduğu ifade edilmiştir. Bunun yanında betanın koşullu yurt içi SVFM’de kullanışlı bir
gösterge olmasına karşın, koşullu uluslararası betanın ancak dünya hisse senedi
piyasalarıyla entegre olmuş piyasalarda etkin performans gösterebileceği belirtilmiştir.
4.2. Uluslararası Arbitraj Fiyatlama Modeli
SVFM literatürde yaygın olarak kullanılan bir varlık fiyatlama modeli olmasına
rağmen bu modelin varsayımları ve kısıtlamaları dikkate alınarak yeni modeller
üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan en dikkat çekenleri finansal varlık
getirilerinin birden çok risk faktöründen etkilendiği hipotezi üzerinde duran modellerdir.
Stephen Ross denge varlık fiyatlama modeline alternatif olarak tamamen arbitraj
tezlerine dayanan bir varlık fiyatlama modeli olarak Arbitraj Fiyatlama Modelini
geliştirmiştir. SVFM'ne göre daha karmaşık olan Arbitraj Fiyatlama Modeli, beklenen
getirinin, SVFM'de olduğu gibi sadece piyasa riskinden değil çeşitli risk faktörlerinden
etkilendiğini varsaymaktadır. Bu model beklenen getirinin bir çok risk faktörüyle
doğrusal bir ilişkisi olduğunu ileri sürmesine karşın bu faktörlerin tam olarak ne
olduğunu belirtmeden aralarındaki ilişkinin doğrusal olduğunu ileri sürmektedir. Bu
modelde sistematik olmayan

risklerin

çeşitlendirmeyle elemine

edilebileceği,

yatırımcıların da sadece sistematik risk faktörlerini dikkate alması gerektiğini
belirtmektedir (Drake ve Fabozzi, 2010, s.461). Fakat SVFM'nde olduğu gibi pazarın
dengede olması veya yatırımcıların tercihleri konusunda bir kısıtlama içermemektedir.
Bununla birlikte bu model temelde yatırımcılar için arbitraj imkanı bulunmadığı
durumda risk getiri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışmaktadır.
AFM ve SVFM birbirlerine benzemekle birlikte çok önemli bir noktada ayrılırlar.
Buradaki temel ayırım noktası, SVFM’nin pazar portföyünü temel alan tek faktörlü bir
model, arbitraj fiyatlama modelinin ise pazar portföyünden bağımsız olarak çok faktörlü
bir yapıya izin vermesi, yani çoklu faktör analizi temelinde oluşturulabilmesidir
(Kavurmacı, 2009, s.46).
SVFM, Harry Markowitz tarafından geliştirilen Ortalama-Varyans modeli
temelinde, bir çok varsayımda bulunmaktadır. Temeli arbitrajın olmadığı ve aynı malın
iki ayrı fiyattan satılamayacağı varsayımına yani Tek Fiyat Yasasına dayanan AFM ise
SVFM'ne göre daha az varsayımı olan bir modeldir. AFM'nin 3 temel varsayımı
bulunmaktadır (Reilly ve Brown, 2012, s.242). Bunlar:
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i.

Sermaye piyasaları tam rekabet koşullarında işlemektedir.

ii.

Yatırımcılar her zaman belirlilik koşulları altında daha fazla getiriyi, daha
az getiriye tercih ederler.

iii.

Finansal varlıkların beklenen getirilerinin nasıl gerçekleştiğini ortaya
koyan stokastik süreç, (k) faktör modeli ile gösterilebilir.

Buna ilaveten yatırımcıların rasyonel olduğu, yani aynı risk düzeyinde yüksek
getiriyi, aynı getiri düzeyinde düşük riski tercih ettikleri ve beklentilerinin homojen
olduğu varsayılmaktadır. Öte yandan, Finansal Varlıkları Fiyatlama Modelinin
Temelinde bulunan şu varsayımlara arbitraj teorisi temel alınarak oluşturulmuş modelde
gerek yoktur (Reilly ve Brown, 2012, s.242);

i.

Yatırımcıların kuadratik bir fayda fonksiyonuna sahip olduğu,

ii.

Finansal varlıkların getirilerinin normal dağıldığı,

iii.

Tüm riskli varlıkları kapsayan bir pazar portföyünün olduğu ve ortalamavaryans etkisi.

SVFM'ne göre yatırımcıların beklenen getirilerini ortalama-varyans'a dayalı bir
modelle maksimize etmelerinin benimsenmesi yerine, AFM'nin beklenen getirilerinin
bir endeksler seti ile doğrusal bir ilişki içinde olduğu varsayılır (Yörük, 2000, s. 88).
R i  a i  bi1I1  bi2I 2  ...  bijI j  ε i

(15)

Burada;
R i = Hisse senedinin gerçekleşen getirisini
a i = (i) Bütün risk faktörlerinde herhangi bir değişme olmadığı durumda hisse

senetlerinin beklenen getiri düzeyini
I j =(i) Hisse senetlerinin getirisini etkileyen j endeksinin değerini
b ij = (i) Hisse senetlerinin getirisinin (j) endeksine duyarlılığını

ε i = Ortalama sıfır varyans veya varyans  i2 'a eşit rassal bir hata terimini ifade

etmektedir.
E(I j ) =0,

j=1,2,.....,k
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E(ε i ) =0,

i=1,2,........,n

E(ε i ε j ) =0,

bütün i ve j'ler için i  j

E[ i (I j - E(I j ))]=0,

bütün hisse senetleri ve indeksler için olmak üzere farklı

durumları ifade etmektedir,
Bu gösterim, SVFM'nin çoklu endeks modelinin bir versiyonudur. AFM, yukarıda
sayılan varsayımlar altında tekli endeks veya çoklu endeks modellerini kullanarak,
beklenen getirilerin gerçekleşebileceğini ifade etmektedir. AFM'nin temel katkısı,
çoklu-endeks modelinin, dengenin göstergesi haline nasıl veya hangi koşullarda
geleceğini göstermiş olması şeklinde özetlenebilir. Model Arbitraj Fiyatlama Teorisine
uygun olarak yeniden aşağıdaki gibi yazılabilir (Yörük, 2000, s. 89).

R it  E(R i )  b i1I1t  b i2 I 2t  ...  b ik I kt  ε it

(16)

R it = i varlığının gerçekleşen getirisi, i:1,2,.....,n
E(R i ) = i varlığının beklenen getirisi,
I j =Tüm varlıkların getirilerini etkileyen ortak risk faktörleri, j:1,2,....,k
b j = i varlığının j ortak faktörüne duyarlılığı, endeksine duyarlılığını

ε1t = Geniş portföylerde tamamen elemine edilebileceği varsayılan i varlığının
sistematik olmayan riski
Ayrıca varsayımlar da aynıdır.

E(I j ) =0,

j=1,2,.....,k

E(ε i ) =0,

i=1,2,........,n

E(ε i ε j ) =0,

i j

E(ε 2t ) =  i2 

AFM bir finansal varlığın toplam riskini oluşturan sistematik ve sistematik
olmayan riskten sistematik kısmı ile ilgilenmekte olup, yatırımcıların rasyonel davranış
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sergileyerek

sistematik

olmayan

riski

çeşitlendirme

ile

sıfıra

indirdiklerini

varsaymaktadır (Sevinç, 2014, s.274).
Modeldeki faktörler, beklenen getiri ve risksiz faiz oranı türünden ifade
edilebilmekte olup, Ross tarafından varlıkların sayısı yeterince büyük olursa, risk-getiri
ilişkisinin aşağıdaki gibi olacağını ifade edilmektedir.

E(Ri )  R f  bi1(E(R1 )  R f )  bi 2(E(R 2 )  R f )  ...  bij(E(R n )  R f

(17)

İyi çeşitlendirilmiş bir portföyde sistematik olmayan risk elemine edilmiş
olduğundan, portföyün getirisini sistematik risk etkilemektedir. Bu nedenle sadece
sitematik risk faktörleri dikkate alınarak getiri beklentileri oluşmaktadır. Saptanan
sistematik riske göre beklenen getirilerin gerçekleştiği durumda, makro değişimlerin
tamamen tahmin edilebildiğini ve beklenmeyen bir makro değişimin olmadığını
söylemek mümkündür.

Fakat makro faktörlerde pozitif bir değişimin, gerçekleşen

getirinin beklenen değerden yüksek olmasına, negatif bir değişim ise gerçekleşen
getirinin beklenen değerden düşük olmasına neden olacağını söylemek mümkündür
(Bodie, Kane ve Marcus, 1996, s.295). Literatürde geniş yer tutar AFM'nin de gerek
modeldeki teknik kısıtlamalar ve karmaşıklıklar, gerekse varsayımlarındaki bazı
kısıtlamalardan dolayı çeşitli versiyonları ortaya çıkmıştır. AFM'nin uygulamada
kullanılan versiyonlarını Şekil 8'daki gibi özetlemek mümkündür.
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Arbitraj
Fiyatlama
Modeli

Geleneksel
AFM

Kesin
Faktör
Yapısı
-Ross
(1976,1977)
-Huberman
(1982)

Diğer AFM
Versiyonları

Denge
AFM

Yaklaşık
Faktör

-Chamberlain
Rothschild
(1983)
-Chamberlain
(1983)
-Stambaugh
(1983)
-Ingersoll
(1984)
-Reisman
(1988)

Şekil 8. AFM'nin versiyonları
Kaynak: Koch, 2013, s.69

Yaklaşım
Derecesini
Arttırma
-Dyvig (1983)
-Grinblatt
Titman (1983)

Tam
Fiyatlandırma
Denklemi

Zamanlararası
Versiyon

-Cragg, Malkiel
(1982)
-Chen, Ingersoll
(1983)
-Conner (1984)
-Wei(1988)

-Constantinides
(1982)
-Cox, Ingersoll,
Ross (1985)
-Reisman (1992)
-Shanken (1992)

Uluslararası
çerçeve

-Ross, Walsh
(1982)
-Solnik (1983)
-Levine (1989)
-Ikeda (1991)

Lineer
Olmayan
AFM

-Bansal,
Viswanathan
(1993)

...ve diğer
katkılar
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SVFM modelinin uluslararası piyasalara uygulanabilirliği konusu literatürde geniş
yer tutmasına karşın, AFM'nin uluslararası piyasalara uygulanabilirliğine ilişkin
çalışmalar sınırlı kalmıştır. Bunun temel nedenlerinin, dünya piyasa portföyünün
tanımlanma sıkıntısı ve ulusal yatırımcıların farklı para birimi kullanımlarından dolayı
varlık seçimindeki teknik sıkıntılar olduğu söylenebilmektedir. Farklı ölçüm birimleri
kur değişimlerinin belirsizliği çerçevesinde tüketim sepetlerinin farklılaşmasına neden
olmaktadır (Cho, Eun ve Senbet, 1986, s.313).
Uluslararası varlık fiyatlama modelleri fayda fonksiyonu, fiyat belirsizliğinin
kaynağı ve piyasa etkinliğine (ya da etkinsizliği) ilişkin çeşitli varsayımlar üzerinde
durmuştur. Bazı modeller bütün yatırımcıların aynı tüketim sepetine sahip olduğunu,
bazı modeller ise satın alma gücü paritesinden sapmalar olduğunu varsaymaktadır
(Solnik,1983, s.449). Uluslararası sermaye varlıklarının fiyatlanmasına ilişkin
araştırmalar da fayda fonksiyonunu ve riskin kaynaklarını ele alan farklı hipotezler
üzerinde durmakta ve bu durum modeller arasında farklılıklar yaratmaktadır.
Uluslararası Arbitraj Fiyatlama Modeli (UAFM) de fayda fonksiyonuna dayalı bir
hipotez kurmadan mükemmel (tam) sermaye piyasası temeline dayanması açısından
uluslararası varlık fiyatlama modelleri açısından alternatif bir model olarak kabul
edilmektedir (Bernat,2011, s.7). Solnik (1983),

UAFM'yi uluslararası varlıkların

getirilerinin farklılıklarını açıklama amacıyla uygulamıştır. Aynı döneme denk gelen
Ross ve Walsh'ın (1983) çalışmaları da Solnik'in çalışmasına benzer bir şekildedir.
Fakat Ikeda (1991) çalışmasında UAFM'nin açık ve basit bir analizini yaparak modeli
genelleştirmiştir (Zimmermann vd., 2003, s.41).
Solnik (1983) çalışmasında AFM'nin uluslararası çerçevede başarılı olacağını
ortaya koymuştur. Solnik, AFM'nin basitleştirilmiş bir uygulamasında, arbitrajın var
olmadığı bir ortamda, belirlenmiş bir para biriminden hesaplanmış varlık gelirlerinin bir
lineer faktör modelini izlemesi durumunda, o para biriminden beklenen gelirler
vektörünün, bazı vektörler ile faktör yükünü taşıyan diğer vektörler tarafından
kapsandığını ortaya koymuştur. Bu tanımlama ışığında varlık getirilerinin kur riskinin,
AFM'ye göre oluşturulmuş bir arbitraj portföyü oluşturulduğu zaman otomatik olarak
çeşitlendirildiği kolaylıkla görülebilmektedir (Ikeda, 1991, s.447-448).
Dünyada L kadar ülkenin olduğu düşünüldüğünde, oldukça basit bir yaklaşımla
her bir ülkede sadece bir riskli varlık, bir risksiz varlık olduğu kabul edilen mükemmel
sermaye piyasaları olan bu ülkelerde varlıkların alım-satımına ilişkin herhangi bir
kısıtlamanın olmadığı ve ülke sayısının çok fazla, buna bağlı olarak da varlık sayısının
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çok fazla olduğu varsayımı altında kapalı ekonomi için uygulanan AFM'ye benzer bir
şekilde AFM'nin uluslararası versiyonu varlık getirilerinin yerel para birimi cinsinden
tanımlandığı varsayımı ile lineer k-faktör modeli aşağıdaki gibi olmaktadır
(Zimmermann vd., 2003, s.41).

R ii  E[R ii ]  β ii1.δ1  β ii2 .δ 2  ......  β iik .δ k  ε ii

(18)

i
i=1,2,....,L (varlıklar/ülkeler), R i , yerel para birimi cinsinden i ülkesindeki riskli

varlığın getirisi, δ j , j=1,2,.....k, uluslararası varlık getirisini etkileyen j genel risk
faktörünün değerindeki değişimi, β iij ,j=1,2,.....k, katsayısı i. varlığın yerel para birimi
i
cinsinden getirisinin risk faktörüne duyarlılığını ifade etmektedir. Son olarak ε i modelin

hata terimini temsil etmektedir.
Uluslararası yatırımların getirileri farklı para birimlerine çevrilmektedir. Genelliği
kaybetmeden, yatırım yapılan ülkenin para birimi ölçüsü kullanıldığı varsayılmaktadır.
Döviz kuru dinamikleri için aşağıdaki modeli kullanmak mümkündür (Oertmann, 1996,
s.20).

s id  E[s id ]  υid

(19)

d
i=1,2,...,L (para birimi), s i i'ninci ülkenin para biriminin ulusal para birimi

cinsinden hesaplanmış fiyatındaki değişim oranını vermektedir. υ i ise döviz kurundaki
d

beklenmeyen değişim kısmını ifade etmektedir. Buna ilave olarak her uluslararası
ticareti yapılan varlıklar için tek fiyat kanunun geçerli olduğu varsayılmaktadır. Bu da;

Pid  sid .  Pii şeklinde ifade edilebilmektedir. Burada Pid i'ninci varlığın ulusal para
d
i
birimine çevrilmiş fiyatını, s i i ülkesinin para biriminin fiyatını ve Pi ise i ülkesinin

para birimi cinsinden varlığın fiyatını ifade etmektedir.
UAFM'si oluşturulurken devam eden bir zaman diliminde k-faktörlü bir model
olduğu varsayımı yapılmış olup, herhangi bir i varlığının yerli para birimi cinsinden
getirisi aşağıdaki gibi gösterilebilmektedir (Zimmermann vd., 2003, s.43).
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R id  R ii  s id  Cov[R ii , s id ]

(20)

Birleşik olarak denklem aşağıdaki şeklini alacaktır.

E[R id ]  E[R ii ]  E[s id ]  Cov[R ii , sid ]

(21)

, olduğunda;

R id  E[R id ]  βii1.δ1  βii2 .δ 2  ....  β iik .δ k  ε ii  υid

(22)

, olacaktır.
Böylece yerli para biriminden yabancı para birimine çevrilen varlık getirileri için
döviz kuru riski orijinal modele ilave bir risk bileşeni olarak eklenmiş olmaktadır. Bu
ekstra risk kaynağı döviz kuru değişimlerindeki beklenmeyen bileşenleri ifade
etmektedir. Ikeda (1991) döviz kuru riskinin varlığı durumunda sıradan AFM
korumayla risksiz bir arbitraj portföyü oluşturmanın imkansız olduğunu ortaya
koymuştur. Bu bağlamda Ikeda (1991) AFM'nin uluslararası uygulamasında getirilerin
döviz kuru riski koruma maliyetleriyle düzeltilmesi gerektiğini ileri sürmektedir
(Oertmann, 1996, s.21).
SVFM'inde sistematik risk tek bir katsayı ile temsil edilmesine karşın, AFM'de
sistematik risk her bir faktördeki beklenmeyen değişime göre ayrı ayrı katsayılarla
temsil edilmektedir. Bu bağlamda AFM çoklu beta içeren bir model olarak kabul
edilmektedir. AFM'nin risk faktörleri olarak belirttiği faktörler tam olarak ifade
edilmemiş olup, hangi faktörlerin temel risk bileşenleri olacağına dair farklı
uygulamaları görmek mümkündür. Her ne kadar SVFM'ye göre daha basit varsayımları
olsa da, AFM'nin uluslararası uygulamasında, uluslararası bazda risk faktörleri
bileşenlerinin seçimi, tespiti ve bunların teknik olarak analiz edilmesi modelin
uygulanmasını zorlaştırmaktadır. AFM'nin uluslararası versiyonunda uluslararası risk
faktörleriyle birlikte uluslararası yatırımcıların, yatırım yaptıkları varlıkların getirisini
kendi para birimlerine çevirmesi durumunun göz önüne alınarak ekstra risk kaynağı
olarak döviz kuru değişimlerindeki beklenmeyen bileşenlerinin dikkate alınması ve
uluslararası varlık getirilerinin döviz kuru riski koruma maliyetleriyle düzeltilmesi
gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
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4.3. Ülke Betası Modeli
Sistematik risk yaklaşımı Sharpe (1964), Lintner (1965) ve Black’in (1970)
Sermaye Varlıkları Fiyatlama modeli ile tanımlanmıştır. Bu model önceleri ABD
verileri kullanılarak uygulanmıştır. Fama ve MacBeth (1973), Gibbons (1982) ve
Stambaugh’un (1982) çalışmaları gibi yapılan klasik uygulamalı çalışmalar modeli
destekler nitelikte olmuştur. Orijinal modelde sistematik risk (beta) çok iyi
çeşitlendirilmiş portföyün toplam varyansına katkı olarak nitelendirilmiştir. Burada
pazar portföyü olarak ABD piyasa portföyü kullanılmıştır. Bu modelin uluslararası
uygulanması ilk olarak Solnik (1974a,b, 1977) tarafından yapılmıştır ve artık piyasa
ABD piyasası değil dünya piyasası olarak ele alınmıştır (Erb, Harvey ve Viskanta,
1996a, s. 47). Beta faktörünü ülke riski olarak ele alan bulgular biraz karmaşıktır. İlk
çalışmalarda ortalama beta ve ortalama getiri arasında bir ilişki olduğunu reddetmenin
güç olduğu sonucuna varılmıştır. Örneğin Harvey ve Zhou (1993) 18 piyasa üzerinde
yaptıkları çalışmada beta riski ve beklenen getiri arasında pozitif bir ilişki olduğunu
reddedememişlerdir. Bununla birlikte daha genel modeller incelendiğinde, modelin
geçerliliği konusunda daha güçlü kanıtlar ortaya çıkmıştır (Harvey, 2005, s.2).
Ülke betası modeli tek faktörlü dünya SVFM'den türetilmiş ve beklenen risk
ölçümü amacıyla özelleştirilmiş bir model olarak tanımlanmaktadır. Ülke Betası
yaklaşımı ülke sermaye piyasası getirilerinin dünya sermaye piyasası getirileri ile
farkını ortaya koyan ülke riskini ifade eden nicel bir yaklaşımdır. Bu fark dünyanın geri
kalanından farklı olarak ülkeye özgü getirinin bir göstergesidir. Bu model ilk olarak
Erb, Harvey ve Viskanta (1996b) tarafından tanımlanmış olup, Gangemi, Brooks ve
Faff (2000) tarafından yabancı borçların Avustralya ülke riskine etkisi incelenmiştir.
Verma ve Soydemir (2006) Latin Amerika ülkelerinde zamanla değişen betayı
makroekonomik değişkenlerle sınamıştır. Andrade ve Teles ise faiz oranlarının Brezilya
ülke riski üzerine etkisini sınamışlardır (Basu, 2011, s. 3).
Erb, Harvey ve Viskanta (1996) ülke sermaye piyasası getirisi ile dünya sermaye
piyasası getirisindeki farklılıkların ülke riskinden kaynaklı olduğunu öne sürmüşlerdir.
Bu ilişki aşağıdaki gibi gösterilebilmektedir (Basu, 2011, s. 5).
R Ülke portföyü  α  βR Dünya portföyü  e t

Burada β ülke riskinin ölçümüdür.

(23)
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Özellikle

β parametresi ülkenin ekonomik, mali, politik faktörlerin, dünya piyasa

koşullarının bir kombinasyonu olarak dünya piyasa koşullarına duyarlılığı ifade
etmektedir. Bu kapsamda

β , ülke riskinin bir ölçüsüdür ve ülkenin dünyanın geri

kalan ülkelerinden neden farklı getiri elde ettiğinin bir göstergesidir.
Ülke riski; temelde ülkeye özgü bazı faktörler tarafından etkilenen bir değişken
olacaktır. Şüphesiz bu faktörlerin başında makroekonomik değişkenler gelmektedir.
Böylece, beta, basitçe bu değişkenlerin doğrusal bir kombinasyonu olarak modellenir:

β  b 0  b.X

(24)

Burada X makroekonomik değişkenlerin bir göstergesini temsil etmektedir. b ise
ülke riskinin (β) makroekonomik değişkene olan duyarlılığını göstermektedir. Ülke
betasına ilişkin literatürde temelde betayı etkileyen faktörler üzerinde durulmuş olup,
ülke riskinin bir göstergesi olan betayı hangi makroekonomik faktörlerin etkilediği
araştırılmıştır. Ülke betası modeline ve bu modelin Türkiye'ye uygulanmasına ilişkin
çalışmanın yöntem bölümünde detaylı bilgi verilmiş olup, ülke betası üzerine yapılan
çalışmaları aşağıdaki gibi belirtmek mümkündür.
4.4. Ülke Riski Tespitine Yönelik Ülke Betasını Konu Alan Çalışmalar
Ülke betası modeli risk ölçümü amacıyla özelleştirilmiş bir model olarak kabul
edilmektedir. Ülke betası ülkenin içinde bulunduğu konjonktüre, dünya sermaye
piyasasındaki değişimlere vb. durumlara göre zamanla değişen bir kavram olarak kabul
edilebilmektedir. Bu bağlamda yatırım kararı verecek olan uluslararası yatırımcı için,
ülke betasını etkileyen faktörlerin ne olduğu ve bu faktörlerin ülke betasını yani ülke
riskini ne derecede etkilediği konusu önemli hale gelmiştir. Bu nedenle uygulamalı
çalışmalarda ülke betası kapsamında ülke riskinin (ülke betasının) tespitinden çok
betayı etkileyen faktörler üzerinde durulmuştur.
Ülke Betası Modelini oluşturan öncü çalışma Erb, Harvey ve Viskanta’nın 1996
yılında yaptıkları uygulamalı çalışmadır. Erb, Harvey ve Viskanta, (1996b)
çalışmalarında ülke riskini oluşturan beş risk ölçütünü açıklamayı amaçlamışlardır. Bu
risk ölçütleri; kurumsal yatırımcılar için ülke kredi derecelendirmesi ve uluslararası ülke
risk rehberleri olan politik, finansal, ekonomik ve birleşik risk dereceleridir. Yapılan
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çalışmanın sonucunda ülke riskiyle beklenen getiri arasında anlamlı bir ilişki
bulunmuştur. Ayrıca bu ölçütlerin varlık değerlemede önemli bir etkisinin olduğu
sonucuna varılmıştır. Bu bulguların değer odaklı stratejilerde yüksek ortalama getiriler
için yatırımcılara yardımcı olacağını vurgulanmıştır.
Gangemi, Brooks ve Faff (2000) çalışmalarında Erb’in (1996a) uyguladığı ülke
betası yaklaşımını kullanarak Avustralya betasını hesaplamışlardır. Ülke betasını
etkileyen

makroekonomik

değişkenler

olarak

literatürde

yaygın

yer

tutan

makroekonomik değişkenler ile Avustralya hükümetinin net yurt dışı borçlanması, 90
günlük banka bono faizi, yün fiyatı, üretim fiyat endeksi, perakende ticaret, cari hesap
dengesi ve Avustralya para arzı seçilmiştir. Çalışmanın temel noktası Avustralya dış
borçlarının ülke riski üzerindeki etkisi olmuştur. Çalışmanın bulgularında ülke riskini
döviz kurunun ticaret ağırlıklı ortalamasının etkilediği tespit edilmiş, bunun yanında
beklenenin aksine Avustralya’nın dış borcunun ülke riskini olumsuz etkilediğine ilişkin
bulgulara rastlanmamıştır.
Wdowinski (2004) çalışmasında Polonya’nın ülke betasını (ülke riskini) oluşturan
etmenleri analiz etmiştir. Varşova Endeksi (WIG-Varşova Tüm Hisse senetleri) ve
Varşova 20 (WIG20) olarak iki ayrı endeksle majör piyasa endeksleri (DJIA,
NASDAQ, DAX ve FTSE) için regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmada parasal
faktörler ve reel faktörler modeli oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda Polonya’nın
ülke riskinin diğerlerine kıyasla faiz oranı ve döviz kuru gibi finansal faktörlerden daha
fazla etkilendiği ortaya çıkmıştır.
Andrade ve Teles (2004) çalışmalarında, Harvey ve Zhou (1993), Erb (1996a,
1996b) ve Gangemi’nin (2000) ülke betası modelini kullanarak, Brezilya’nın ülke
riskini ölçmek için istatistiki bir model geliştirmişlerdir. Özellikle zamanla değişen
parametreler yöntemi ile makroekonomik değişkenlerin ülke riski üzerine etkisi analiz
edilmiştir. Brezilya’nın ülke riskinde para politikasının önemli ve stabil bir etkisinin
olduğu sonucuna varılan çalışmada, uluslararası rezervlerin sadece sabit kur
dönemlerinde ülkenin riskine önemli bir etkisi olduğu ortaya koyulmuştur. Çalışmada
para politikasının, olumsuz şoklara karşı istikrara olumlu etkisiyle ülke riskini kontrol
için faydalı olduğu tespiti yapılmıştır.
Verma ve Soydemir (2006) çalışmalarında ülke betası modelini kullanarak yerel
ve küresel risk faktörlerinin Latin Amerika ülkelerinin ülke riskini etkileyip
etkilemediğini sınamışlardır. Çalışmasının sonucunda G-7 ülkelerinin reel faiz ve
enflasyon oranlarının ülke betalarını negatif yönde etkilediği, en yüksek etkinin ise

59
Meksika üzerinde olduğu bunu Brezilya ve Şili'nin takip ettiği bulgusuna rastlanmıştır.
Yerel faktörlerden para arzı ve kurun ülke riski üzerinde etkili olduğu, para arzının en
fazla Meksika daha sonra sırasıyla Şili ve Brezilya, kurun ise Meksika ile Brezilya
üzerinde etkisinin olduğu Arjantin ve Şili'nin kurdan etkilenmediği sonucuna
varılmıştır.
Tourani-Rad, Choi ve Wilson (2006) çalışmalarında zamanla değişen ülke betası
modelini kullanarak Yeni Zelanda’nın ülke risk düzeyi araştırmışlardır. Çalışmada ülke
betasını etkileyen makroekonomik faktörler incelenmiş olup; hükümet yurtdışı borçları,
doksan günlük hazine bonosu faiz oranı, on yıllık devlet tahvili faiz oranı, yün fiyatları,
üretici fiyat endeksi, ticaret ağırlıklı endeks, perakende ticaret endeksi, cari işlemler
dengesi ve para arzını da içeren bir çok makroekonomik değişken seçilmiştir. Çalışmada
ABD Dolar Kurunun ve Parasal Durum İndeksinin (Monetary Conditions Index) ülke
betasının üzerinde önemli bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.
Goldberg ve Veitch (2009) yaptıkları çalışmada Güney Afrika'nın ülke betasını
etkileyen temel ekonomik faktörleri sınamışlardır. Güney Afrika'nın son yıllarda dünya
sermaye piyasalarıyla entegre olduğunu belirten çalışmada, entegrasyondan önceki
periyotta ülke betasının altın fiyatı ve döviz kurundan etkilendiği, düşük bir trend
izlediği tespit edilmiştir. Entegrasyondan sonraki dönemde ise ülke betasının arttığı ve
volatilitesinin yükseldiği ifade edilmiştir. Bununla birlikte kur ve altın fiyatı
değişkenlerinin ülke betası üzerindeki etkisinin azaldığı sonucuna varılmıştır.
Basu (2011) çalışmasında Erb, Harvey ve Viskanta (1996b) tarafından tanımlanan
Ülke Betası modelini, bir çok makroekonomik göstergeye dayanan ülke riskini tahmin
etmek için kullanmıştır. Bu çalışma Hindistan’ın ülke riskinin doğrudan yabancı yatırım
akışları, faiz oranı (para politikası), döviz kurları ve işsizlik oranı ile yüksek
korelasyonlu olduğu sonucunu ortaya koymuştur.
Verbeník, Horváth ve Gazda (2011) çalışmalarında Avrupa Birliğine yeni üye
olan ülkelerin (Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Romanya, Letonya, Bulgaristan,
Estonya, Litvanya) ülke riskini; nicel bir yöntem olan ve temeli SVFM’ye dayanan
zamanla değişen beta yöntemi ile küresel ve ulusal faktörleri dikkate alarak analiz
etmişlerdir. Yapılan çalışmada tahmin edilen betaların ülkelerin risk profiline uygun
olduğu tespit edilmiştir. Kriz dönemlerinde ülkelerin betalarının arttığı, para politikası
çerçevesinde faaliyet gösterildiğinde ise betaların düşük olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
IMF’den yardım alan Macaristan, Letonya ve Romanya’nın kriz döneminde betalarında
bir artış olmadığı saptanmıştır. Ayrıca çalışmada; ülkelerin AB’ye üye olmalarıyla

60
birlikte, küresel risk faktörlerinin ulusal faktörlerden daha önemli parametreler haline
geldiği sonucuna varılmıştır.
Al Refai (2011) çalışmasında Irak savaşının MENA ülkelerinin (ODKA-Ortadoğu
ve Kuzey Afrika Ülkeleri) ülke riskine etkisini Kalman Yayılma modeliyle (Kalman’s
filter model) test etmiştir. Irak savaşının bütün MENA ülkelerine pozitif etkisi olduğunu
gözlemlenmiş, fakat sadece Mısır, Fas, Tunus ve Kuveyt için istatistiksel olarak anlamlı
sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda Irak savaşının ülke betası için ani yukarı
yönlü hareket yarattığı, ülkelerin hisse senedi piyasalarının riskinde dramatik bir artışa
neden olan yapısal bir kırılmaya neden olduğu tespit edilmiştir.
Verma ve Verma (2014) çalışmalarında ülke betası modelini kullanarak yerel ve
küresel risk faktörlerinin Hong Kong, Endonezya, Singapur, Filipinler ve Malezya'nın
ülke riskini etkileyip etkilemediğini sınamışlardır. Çalışmada küresel faktörlerin Asya
piyayası riskine önemli etkileri olduğu sonucuna varılmıştır. Ülkelerin ABD Doları
endeks değerinin Malezya'nın ülke riski hariç, diğer tüm ülkelerin ülke riskini pozitif
etkilediği, dolar euro marjının, G7 ülkelerinin reel faiz oranlarının ve tüketici fiyat
endekslerinin ülke betası üzerinde negatif etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bununla
birlikte döviz kurunun Malezya ve Singapurda, para arzının da Hong Kong'da etkili olan
yerel faktörler olduğu sonucuna varılmıştır.
Ülke betasını konu olan yukarıdaki çalışmaları Tablo 6'daki gibi karşılaştırmak
mümkündür.
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Tablo 6
Ülke Riski Tespitine Yönelik Ülke Betasını Konu Alan Ampirik Çalışmalar
Yazar/
Araştırmacı

Çalışmanı
n Yılı

Erb, Harvey ve
1996
Viskanta

Gangemi,
Brooks ve Faff

2000

Çalışmaya
Konu Olan
Ülke/Ülkeler

135 Ülke

Avustralya

Yöntem

Değişkenler

 Kurumsal yatırımcılar için
ülke kredi derecelendirmesi
Zaman
 Uluslararası
ülke
risk
Serisi/Yatay Kesit
rehberleri olan politik, finansal,
Analizi
ekonomik ve birleşik risk
dereceleridir.

CUSUM
ARCH
Parsimonious
Modeli

 Hükümet
Net
Yurtdışı
Borçlanması
 90 günlük Banka Bonosu
Oranları
 10 yıllık Hazine Bonosu
Oranları
 Yün Fiyatları
 Ağırlıklı Ticaret Endeksi
 ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi)
 Perakende Ticaret
 Cari İşlemler Dengesi
 Avustralya Para Arzı

Sonuç
Yapılan çalışmada ülke riskiyle
beklenen getiri arasında anlamlı bir
ilişki bulunmuştur. Ayrıca bu
ölçütlerin varlık değerlemede önemli
bir etkisinin olduğu sonucuna
varmışlardır. Bu bulguların değer
odaklı stratejilerde yüksek ortalama
getiriler için yatırımcılara yardımcı
olacağını vurgulanmışlardır.
Çalışmanın temel noktası Avustralya
dış borçlarının ülke riski üzerindeki
etkisi
olmuştur.
Çalışmanın
bulgularında ülke riskini döviz
kurunun ticaret ağırlıklı ortalamasının
etkilediği tespit edilmiş, bunun
yanında
beklenenin
aksine
Avustralya’nın dış borcunun ülke
riskini olumsuz etkilediğine ilişkin
bulgulara rastlanmamıştır.
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Wdowinski

2004

Andrade
Teles

ve

Verma
Soydemir

ve

2004

2006

Polonya

Parasal Faktörler
 Faiz Oranı
Time
Series
 Kur
regresyon
Reel Ekonomik Faktörler
ARCH
 Gelir
ADF
 İşgücü Verimliliği
 Ticaret Dengesi
 Bütçe Açığı

Brezilya

ARIMA
EKK

Latin Amerika

ARMA/
ARIMA
EKK

 Döviz Rezervleri
 Petrol Fiyatı
 Nominal Faiz Oranı
 Kamu Sektörünün
Borçlanma İhtiyacı

Çalışmanın sonucunda Polonya’nın
ülke riskinin diğerlerine kıyasla faiz
oranı ve döviz kuru gibi finansal
faktörlerden daha fazla etkilendiği
ortaya çıkmıştır.

Brezilya’nın ülke riskinde para
politikasının önemli ve stabil bir
etkisinin olduğu sonucuna varılan
çalışmada, uluslararası rezervlerin
sadece sabit kur dönemlerinde
ülkenin riskine önemli bir etkisi
ortaya
konulmuştur.
Finansal olduğu
Çalışmada
para
politikasının,
olumsuz şoklara karşı istikrara
olumlu etkisiyle ülke riskini kontrol
için faydalı olduğu tespiti yapılmıştır.
Çalışmasının
sonucunda
G-7
ülkelerinin reel faiz ve enflasyon
oranlarının ülke betalarını negatif
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yönde etkilediği, en yüksek etkinin
ise Meksika üzerinde olduğu bunu
Yerel Faktörler
Brezilya ve Şili'nin takip ettiği
 Para Arzı
bulgusuna
rastlanmıştır.
Yerel
 Tüketici Fiyat Endeksi
faktörlerden para arzı ve kurun ülke
 Sanayi Üretim Endeksi
riski üzerinde etkili olduğu, para
 Faiz Oranı
arzının en fazla Meksika daha sonra
 Döviz Kuru
sırasıyla Şili ve Brezilya, kurun ise
Küresel Faktörler
Brezilya üzerinde
 15 sanayileşmiş ülkenin para Meksika ile
etkisinin olduğu Arjantin ve Şili'nin
birimine karşı USD'nin değeri
kurdan
etkilenmediği
sonucuna
 90 günlük Eurodolar mevduat
oranı ve 90 günlük ABD Hazine varılmıştır.
Bonosu getirisi (Euro $)
arasındaki fark.
 G-7
ülkelerinin
ağırlıklı
ortalama enflasyonu
 G-7
ülkelerinin
ağırlıklı
ortalama kısa dönem faiz oranı
 Ham petrolün varil fiyatı
(USD)
 ABD Faiz oranı
 ABD Enflasyon oranı

Goldberg ve

2010

Güney Afrika

ARIMA

 Tüketici Fiyat Endeksi

Güney Afrika'nın son yıllarda dünya
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Veitch

Basu

EKK

2011

Hindistan

ARIMA
EKK

 Güney Afrika Randı/USD
Kuru
 Net İhracat
 Uluslararası Rezervler
 Altın fiyatları












GSYİH
GSYİH Deflatörü
Kamu Borcu
Cari İşlemler Dengesi
Faiz Oranı
Yabancı Para Rezervi
Döviz Kuru (USD'ye Karşı)
Doğrudan Yabancı Yatırımları
İşsizlik
Politik Risk Endeksi

sermaye
piyasalarıyla
entegre
olduğunu
belirten
çalışmada,
entegrasyondan önceki periyotta ülke
betasının altın fiyatı ve döviz
kurundan etkilendiği, düşük bir trend
izlediği
tespit
edilmiştir.
Entegrasyondan sonraki dönemde ise
ülke betasının arttığı ve volatilitesinin
yükseldiği ifade edilmiştir. Bununla
birlikte
kur
ve
altın
fiyatı
değişkenlerinin ülke betası üzerindeki
etkisinin
azaldığı
sonucuna
varılmıştır.

Çalışmada Hindistan’ın ülke riskinin
Doğrudan Yabancı Yatırım Akışları,
Faiz oranı (para politikası), döviz
kurları ve işsizlik oranı ile yüksek
korelasyonlu
olduğu
sonucuna
varılmıştır.
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Verbeník,
Horváth ve
Gazda

2011

AB'ye
yeni
Üye
Olan
Ülkeler (Çek
Cumhuriyeti,
Polonya,
ARMA
Macaristan,
EKK
Romanya,
Letonya,
Bulgaristan,
Estonya,
Litvanya)

Yerel Faktörler
 M1 Para arzı
 Tüketici Fiyat Endeksi
 Sanayi Üretim Endeksi
 Aylık MevduatFaiz Oranı
 Nominal Döviz Kuru
 Ülke kapanış endeksi
Küresel Faktörler
 En yoğun ticaret yapılan 12
ülkenin para birimine karşı
Avronun değeri
 Aylık petrol fiyatı
 G-7
ülkelerinin
ağırlıklı
ortalama enflasyonu
 G-7
ülkelerinin
ağırlıklı
ortalama kısa dönem faiz oranı
 Almanya'nın tüketici fiyat
endeksi
 Risksiz faiz oranı olarak
Almanya'nın üç aylık hazine
bonosunun aylığa dönüştürülmüş
hali
 Küresel Hisse Senedi Piyasa
Endeksi olarak EURONET
Global Endeksi

Yapılan çalışmada tahmin edilen
betaların ülkelerin risk profiline
uygun olduğu tespit edilmiştir. Kriz
dönemlerinde ülkelerin betalarının
arttığı, para politikası çerçevesinde
faaliyet gösterildiğinde ise betaların
düşük olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
IMF’den yardım alan Macaristan,
Letonya ve Romanya’nın kriz
döneminde betalarında bir artış
olmadığı
saptanmıştır.
Ayrıca
çalışmada; ülkelerin AB’ye üye
olmalarıyla birlikte, küresel risk
faktörlerinin ulusal faktörlerden daha
önemli parametreler haline geldiği
sonucuna varılmıştır.
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Verma ve
Verma

2014

Hong Kong,
Endonezya,
Singapur,
EKK
Filipinler
ve
Malezya

Yerel Faktörler
 Para Arzı
 Tüketici Fiyat Endeksi
 Sanayi Üretim Endeksi
 Faiz Oranı
 Döviz Kuru
Küresel Faktörler
 15 sanayileşmiş ülkenin para
birimine karşı USD'nin değeri
 90 günlük Eurodolar mevduat
oranı ve 90 günlük ABD Hazine
Bonosu getirisi (Euro $)
arasındaki fark.
 G-7
ülkelerinin
ağırlıklı
ortalama enflasyonu
 G-7
ülkelerinin
ağırlıklı
ortalama kısa dönem faiz oranı
 Ham petrolün varil fiyatı
(USD)
 ABD Faiz oranı
 ABD Enflasyon oranı

Çalışmada küresel faktörlerin Asya
piyayası riskine önemli etkileri
olduğu
sonucuna
varılmıştır.
Ülkelerin ABD Doları endeks
değerinin Malezya'nın ülke riski
hariç, diğer tüm ülkelerin ülke riskini
pozitif etkilediği, dolar euro marjının,
G7 ülkelerinin reel faiz oranlarının ve
tüketici fiyat endekslerinin ülke
betası üzerinde negatif etkisi olduğu
tespit edilmiştir. Bununla birlikte
döviz
kurunun
Malezya
ve
Singapurda, para arzının da Hong
Kongta etkili olan yerel faktörler
olduğu sonucuna varılmıştır.
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4.5. Ülke Betasını Etkileyen Faktörler
1970'li yıllardan itibaren gelişmekte olan ülkelerin uluslararası piyasalardan
borçlanma eğilimleri hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır. Artan bu borçlanmayla
birlikte özellikle 1980'lerin başından itibaren borçlarını ödemede problem yaşayan
ülkelerden kaynaklı olarak artan batık alacaklar, borç ertelemeleri ve borç yapılanmaları
kreditörler, yatırımcılar ve araştırmacılar için ülke riskini temel odak noktalarından
birisi haline getirmiştir (Cosset ve Roy,1991, s.135).
Literatürde geniş yer bulmasına karşın ülke riskini belirten standart bir tanımdan
bahsetmek mümkün değildir. En genel anlamda ülke riskini o ülkeye yatırım yapan
yatırımcının maruz kalabileceği tüm riskler olarak nitalendirmek mümkündür (Petrovıć
ve Stankovıć, 2009, s.11). Ülke riskinin diğer bir tanımı da, ülkeye yatırım yapanların,
ihracat ya da kredilendirmeden dolayı alacaklı olanların, borçlunun bulunduğı veya
borçlu ülkedeki olaylara bağlı olarak zarara ve/veya kayba uğrama ihtimalidir
(İleri,1999, s.1). BDDK'nın bankalar açısından yaptığı tanıma göre ise ülke riski "
ekonomik, sosyal ve siyasi koşulları etkileyen olaylar veya belirsizlikler nedeniyle
yabancı bir ülkedeki borçluların (merkezi yönetim, kurumsal veya diğer) yurtdışı
yükümlülüklerini ifa edememeleri veya bundan kaçınmaları sonucunda portföyünde
mezkûr ülkedeki borçluların doğrudan ve/veya dolaylı riskini taşıyan herhangi bir
bankanın maruz kaldığı zarar olasılığını ifade etmektedir" (BDDK İUR, 2014, s.1). Bu
bağlamda ülke riski, bir ülkedeki kredi yükümlüleri ya da o ülkeye yapılan yatırımlar
açısından önemli etkiler yaratabilecek şekilde ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal
koşullarıyla bağlantılı tüm riskleri içermekte olup, bu riskler bir ülkenin ilişkide olduğu
diğer

ülkelerle

birlikte

ülkedeki

finansal

kurumların

performansına

zarar

verebilmektedir. Yatırımcılar karlılıklarını sürdürmek için finansal piyasalardaki
küreselleşmeyi ve risklerin bir ülkeden diğerine ya da bölgesel bazda yayılma etkisini
dikkate almak durumundadırlar (Yapraklı ve Güngör, 2007, s.200).
Ülke riski analiz edilirken, ülkelerin döviz geliri üretme gücünün tespit etmesi ve
dış borçlarını ödeme gücüne göre ülkelerin sınıflandırılması amaçlanmaktadır. Alınan
uluslararası bir kredinin geri ödenmemesinin büyük ölçüde ekonomik, politik, sosyal ve
finansal faktörlerle ilişkili olduğu düşünülmekte ve açılan kredinin geri dönmeme
olasılığını tahmin etmek için borç verilen ülkelerin ekonomik, politik ve sosyal
durumunu ve bu değişkenlerin zaman içindeki değişme eğilimleri yakından takip
edilmektedir. Aynı zamanda, ülke riskini etkileyen faktörler olarak kabul edilen
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ekonomik, sosyo-politik ve finansal faktörler çalışmanın bu bölümünde açıklanmaya
çalışılacaktır (Kara, 2006, s.16-17).
4.5.1. Ekonomik Faktörler
Ekonomik risk, bir ülkenin mevcut ekonomik gücünü ve zayıflıklarını
değerlendirme imkanı sağlar. Bu risk türü, kişi başına GSYİH, reel GSYİH'daki yıllık
büyüme, enflasyon oranı, bütçe dengesi/GSYİH ve cari hesap/GSYİH gibi
makroekonomik değişkenler göz önüne alınarak değerlendirilmektedir. Bir ülkede
ekonomik yapının gelişmişlik düzeyi ne kadar fazlaysa, hükümetler kriz dönemlerinde
istikrar tedbirleri almakta ve uygulamakta o derece rahat hareket edebilme yeteneğine
sahip olmaktadırlar (Güngör, 2012, s.68).
Ülke riski ölçümlerinde ödemeler dengesi bileşenlerini oluşturan kalemlerden elde
edilen oranlar sıklıkla kullanılmaktadır. Ödemeler dengesini oluşturan bileşenlerin
GSMH ve GSYİH ile ilişkisini gösteren oranlar ülke riskini belirleme çalışmalarında
göz önünde bulundurulmaktadır. Bu oranlar ülke riskinin yönünü belirlemede önemli
göstergelerdir. Örneğin, cari işlemler dengesinin GSMH’ye olan oranının pozitif olması
ülke riskini azaltıcı bir etki yapmaktadır. Ödemeler dengesinin alt bileşenlerinden olan
ihracat ve göstergesi olarak ihracat artış hızı da ülke riski belirleme çalışmalarında
kullanılmaktadır (Çam, 2010, s.20).
Borç servis oranı ile ekonomik gelişmişlik düzeyi de ekonomik risk faktörlerinin
göstergeleri olarak ülke riskini belirleme çalışmalarında kullanılmaktadır. Borç servis
oranı dış borç servis ödemelerinin ihracata oranını ifade eder. Ülkenin belli bir döviz
gelirine karşılık, döviz giderleri artarsa veya belli bir döviz giderine karşılık döviz
gelirleri düşerse ülke borçlarını ödemede sorunlar yaşayabilir, yeni bir ödeme planı
isteyebilir. Dolayısıyla, ülkelerin döviz gelirleri ihracat gelirine bağlı olarak ele
alınmakta ve döviz giderlerini döviz gelirinin ne kadar karşılayabileceği hesaplanmaya
çalışılmaktadır. %15'in altındaki bir borç servis oranı için riskin düşük olduğu kabul
edilmektedir (Erkul, 2009, s.52). Bir ülkenin ekonomik gücünün diğer bir ifadeyle
ekonomik gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olarak da kişi başı milli gelir bir çok
analizde kullanılmaktadır. Ülke riski analizlerinde ise, ekonomik gelişmişlik düzeyinin
göstergesi olarak kişi başı GSMH, kişi başı GSYİH ve kişi başı milli gelir
kullanılmaktadır (Yıldırım ve Karaman, 2005, s. 54).
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Önemli makroekonomik ve ekonomik risk faktörü göstergelerinden biri de
enflasyon oranıdır. Enflasyon riski, enflasyon nedeniyle yatırımcı tarafından arzulanan
bir reel getiri oranının gerçekleşmeme olasılığını ifade eder. Enflasyonun yüksek olduğu
ekonomilerde menkul kıymet yatırımları ve firmaların mali yapıları olumsuz
etkilenmekte ve risk artmaktadır (Zengin, 2009, s. 77).
Ekonomik risk faktörleri genel olarak makroekonomik değişkenlerin ülke riski
içerisinde gösterilmesidir. Makroekonomik değişkenlerin bir çoğu ülke riski
analizlerinde ekonomik risk faktörleri başlığı altında incelenmektedir. Bilindiği üzere
makroekonomik değişkenlerin ölçülebilir ve karşılaştırılabilir olması, sadece ülke riski
analizinde değil bir çok analizde bu değişkenlerin kullanılabilirliğini artırmıştır (Çam,
2010, s.20).

Ülke riskini etkileyen makroekonomik faktörleri BDDK şu şekilde

sıralamaktadır (2014, s.8-9):
Ekonominin büyüklüğü ve ülkenin dış borç yapısı:


Ülkenin kısa vadeli borç seviyesi ve potansiyel bir likidite krizinin ülkedeki
borçluların borç ödeme kapasitesine olan etkisi,



dış borcun ne kadarının hükümet tarafından borçlanılmış olduğu ve hükümetin
vergiler ve diğer kaynaklardan yeterli gelir üretme kapasitesinin olup olmadığı,



ülke ekonomisindeki büyümenin dışa bağımlılık düzeyi (ihracata dayalı
büyüme, ithalata dayalı büyüme, ulusal tasarruf açığı vb.).

Ülkenin ödemeler bilançosunun yapısı:


Forward pozisyonlar da dahil olmak üzere (özellikle ülkede sabit döviz kuru
uygulanması durumunda) merkez bankasının döviz rezervlerinin düzeyi,



ithalatın uluslar arası rezervlerle karşılanma kapasitesi,



emtia

ihracatının

ülke

ekonomisi

açısından

önemi,

fiyat

sabitleme

mekanizmalarının varlığı, ihracat pazarlarında veya ihraç malının fiyatındaki
negatif gelişmelerin ülke ekonomisini etkileme kapasitesi,


döviz kurlarında ani hareketlerin gerçekleşme ihtimali ve kurların ülkenin
ithalat ve ihracat kalemlerine olan göreli fiyat etki düzeyi,



ülkenin uluslararası finansal piyasalara erişimi ve piyasa likiditesinin azalması
durumunda maruz kalabileceği riskler,
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ülkenin, ülkeye dışarıdan fon sağlayan özel sektör kuruluşlarıyla ilişkisi
(Yabancı bankaların kredi taahhütleri ve ilave kredi vermede takındıkları tutum
da dâhil olmak üzere),



ülkenin, IMF gibi çok taraflı uluslar arası kredi sağlayıcıları nezdindeki itibarı
ve bu kuruluşlarca uygulanacak programlardan faydalanabilmek için gerekli
şartları taşıyıp taşımadığı,



yabancı yatırımların seyri ve ülkenin gelecekte yabancı yatırım çekme
kapasitesi,



özelleştirme adına var olan fırsatlar.

Makroekonomik diğer faktörler:


Ülke ekonomisinin, diğer ülkelerde yaşanacak sorunlardan etkilenme düzeyi,



banka denetim ve gözetim sisteminin yeterliliği de dahil olmak üzere, ülkedeki
bankacılık sisteminin durumu ve büyüklüğü ile bankacılık sisteminden
kaynaklanabilecek potansiyel yükümlülükler (örneğin mevduat garantisi
ödemeleri),



devletin desteklediği veya sübvansiyon sağladığı kredi işlemlerinin bankacılık
sektörüne veya diğer sektörlere olan etkisi,



ülkede fiyat balonlarının oluşması veya yüksek kaldıraçlı işlemlerin varlığı.

4.5.2. Sosyo-Politik Faktörler
Sosyo-Politik fatörleri politik faktörler ve sosyal faktörler olarak ayrı ayrı
nitelendirmek mümkündür.
4.5.2.1. Politik Faktörler
Bir ülkenin ekonomik ve sosyal yapısında yapılan değişiklikler, beklenmedik
savaş hali, seçim yılı olması, uygulanan yeni ekonomi politikaları ve politik faaliyetlerin
artması gibi bir çok değişiklik, sermaye piyasasında hisse senetlerinin değerinde
düşüşlere sebep olabilmektedir (Barak, 2008, s. 20). Politik risk ülkenin politik
çevresinin bir ölçümüdür. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin sermaye piyasalarındaki
siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar, bu piyasalardan kaynak sağlayacak olanların
yüklendiği maliyetleri yükseltmektedir (Süner, 2004, s. 2).
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Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin risk analizinde politik istikrarın aynı
derecede önem taşımadığı da diğer önemli bir noktadır. Az gelişmiş ülkeler politik
istikrarsızlıklara karşı çok daha duyarlıdır ve politik hayatta yaşanan bir olumsuzluk
ülkenin ekonomisini yakından etkilemekte ve borç ödemesini riske sokmaktadır.
Gelişmiş ülkeler için önem taşımayan bir siyasi değişim, gelişmekte olan ülkede büyük
etkiler doğurabilmektedir (Balkan,1999, s.29).
Politik risk, vergi düzenlemelerindeki değişimden kambiyo kontrollerine, yerel
üretimle ilgili koşullardan kamulaştırmaya veya yabancı şirketlere karşı ticari ayrımlara
kadar değişik biçimler alabilir. Politik istikrar, savaş, işgal, iç huzursuzluk, isyan,
ideolojik

farklılaşmalar,

ekonomideki

çıkar

çatışmaları,

bölgeselcilik,

politik

sürtüşmeler gibi faktörlerden etkilenir. Bir ülkenin politik istikrarı; politik yapı ve
kurumlar, güç merkezleri, ideolojik temel, kültürel temel ve bürokrasi gibi iç etmenler
ile; süper güçlerle ilişkiler bölgesel ekonomik ve savunma ittifakları, komşularla
ilişkiler gibi dış etmenler tarafından belirlenmektedir(Kara, 2006, s.22-23).
4.5.2.2. Sosyal Faktörler
İç savaş, kargaşa, aşiret çatışması, düzensiz gelir dağılımı, dinsel bölünme, sosyal
sınıflar arası çatışmalar gibi sosyal faktörler ülkenin politik ve ekonomik yapısını
etkileyen bir niteliğe sahiptirler. Bu nedenle uluslararası bankacılar, ülke risk
analizlerinde borçlu ülkelerin nüfus yoğunluğu, eğitim düzeyi, gelir dağılımı, işgücüsendikalar ve dini-etnik gruplaşmalar gibi niteliklerini gerçekçi bir şekilde
değerlendirmek durumundadır. Doğaldır ki gelir grupları arasında farklılığın az olduğu,
dini ve etnik kutuplaşmaların önemli sayılamayacağı, örgütlü ve nitelikli işgücüne,
dengeli nüfus artış ve dağılımına ve de yüksek eğitim düzeyine sahip ülkelerin riski
daha az olacaktır. Borç krizi içerisindeki pek çok gelişmekte olan ülkenin bu tür sağlıklı
bir sosyal yapıya sahip bulunmadığı ise bilinen bir gerçektir(Yörük, 1999, s.6).
4.5.3. Finansal Faktörler
Ülke riski analizlerinde kullanılan makroekonomik faktörler, dış borç/GSYİH, dış
borç servisi/ihracat gibi dış borç göstergeleri, ithalata ödenen net likidite ve döviz kuru
istikrarı-finansal risk başlığı altında da incelenmektedir. Finansal risk faktörlerinin
göstergeleri analiz yapan kurum ya da kuruluşlara göre değişmekle birlikte hemen
hemen tüm ülke riski analizlerinde döviz kuru değişkeni kullanılmaktadır. Finansal risk
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faktörleri arasında kullanılan döviz kuru sadece ülke riski açısından değil, uluslararası
finans ile ilgili yapılan bir çok çalışmada kullanılan önemli bir göstergedir. Bazı
çalışmalarda, yatırımcıların riski dikkate almaması, döviz kurlarındaki değişikliklere
bağlı

olarak

rasyonel

beklentilerde

karşılaşılan

başarısızlığın

delili

olarak

sunulmuştur(Çam, 2010, s.25).
Döviz kurlarında meydana gelen beklenmedik dalgalanmaların işletmelerin mali
durumu üzerinde yarattığı olumsuz etkiye döviz kuru riski (foreign exchange risk)
denmektedir (Erdoğan, 1994, s. 112). Döviz kuru riski çok boyutlu bir özellik
taşımaktadır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar uluslararası alanda faaliyet gösteren
işletmeler için üç tür risk yaratmaktadır. Bunlardan ilki, bir firmanın anlaşmalara dayalı
olsun veya olmasın cari veya gelecekteki nakit akışı üzerindeki toplam döviz kuru
riskini ifade eden ekonomik risktir.Bu risk kendini daha çok ihracat ve ithalat
işlemlerinde göstermektedir. Döviz kurunun yaratmış olduğu ikici risk türü ise işlem
riskidir.İşlem riski, herhangi bir tarihte yapılan vadeli bir ticari sözleşmede vade
bitimine kadar geçen sürede meydana gelecek döviz kuru değişmelerinin nakit akımları
üzerindeki etkisidir. Mevcut sözleşmeler sonucunda ortaya çıkması nedeniyle işlem
riskine, sözleşme riski de denilmektedir(Güngör, 2012, s.69-70).
Döviz kuru özellikle doğrudan yatırım yapan çokuluslu şirketlerin etkilendiği aha
fazla etkilendiği muhasebe (dönüştürme) riski de yaratmaktadır. Döviz kurunun her
dalgalanmasında şirketler ve bankalar için kayıp ya da kazanç oluşmaktadır. Şubelerin
finansal tabloları ev sahibi ülkenin para cinsinden hazırlanmaktadır. Uluslararası bir
işletmenin yabancı ülkelerdeki yatırım ve şubelerinin finansal tabloları, uluslararası ana
işletme finansal tabloları ile konsolide edilmeden önce yabancı paradan milli paraya
çevrilecektir. Her iki ülke parasının kurlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle
yapılan konsolidasyon muhasebe kayıtlarında kazanç veya kayıp ortaya çıkarmaktadır
(Erdoğan, 1994, s. 115).
Açıkalın, Aktaş ve Ünal (2008) çalışmalarında 1991Q4-2009Q4 periyodu için
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile Türkiye’nin makroekonomik değişkenleri
arasında ilişkiyi belirlemeyi hedeflemişlerdir. Bu amaçla eşbütünleşme testleri ve üç
ayda bir hata düzeltme vektörü kullanarak İMKB ile GSYİH, döviz kuru, faiz oranı ve
cari işlemler dengesi arasında uzun vadeli istikrarlı bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir.
Yapılan nedensellikte testinde beklendiği gibi tek yönlü bir ilişki bulunmuş olup,
GSYİH’nin, cari işlemler dengesinin ve döviz kurunun İMKB’yi etkilediği, beklenenin
aksine İMKB endeksinin faiz oranını etkilediği sonucuna varılmıştır. Bali ve Cakici
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(2009) çalışmalarında uluslararası Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli kapsamında
dünya piyasa riskinin mi, ülke toplam riskinin mi yoksa ülkeye özgü riskin mi
fiyatlandırmayı oluşturduğunu test etmişlerdir. Dünya piyasa riskinin fiyatlamada
USVFM ile entegre olmadığı, ülkenin toplam riski ve ülkeye özgü risklerin USVFM
kapsamında fiyatlama ile kısmi entegre olduğu belirtilmiştir. Toplam ve ülkeye özgü
risklerin farklı ülkeler için farklı olduğu tespit edilmiştir. Ülkeler için farklı
değerlendirme yöntemleri kullanılmış olsa da gösterge olarak, toplam temettü verimi,
fiyat-kazanç oranı, enflasyon riski, toplam oynaklık riski ve geçmiş getiri
karakteristikleri kullanılmıştır. Özer, Kaya ve Özer (2011) çalışmalarında 1996, s.01–
2009, s.12 periyodu için İMKB 100 Endeksi ile bazı makroekonomik değişkenler
arasında bir ilişki olup olmadığını sınamışlardır. Bağımlı değişken olarak İMKB-100
Endeksi, bağımsız değişkenler olarak da faiz oranı, para arzı, dış ticaret dengesi, sanayi
üretim endeksi, altın fiyatları, döviz kuru ve tüketici fiyat endeksi kullanılmıştır.
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, farklı derecelerde de olsa hisse senedi fiyatı ile
makroekonomik değişkenler arasında uzun dönemli anlamlı bir ilişki olduğu
belirtilmiştir.

BÖLÜM V
ÜLKE BETASI MODELİ KAPSAMINDA TÜRKİYE BETASINI ETKİLEYEN
MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER
Ülke riski kavramı ekonomi ve finans literatüründe genişçe yer bulun bir
kavramdır. Buna karşın ülke betasını ülke riski olarak ifade eden çalışmalar sınırlıdır.
Beta tespitine yönelik yapılan çalışmaların ağırlıklı kısmı ulusal piyasa hisse senetleri
üzerine yapılan çalışmalardır. Portföy yada ülke betasına ilişkin çalışmaları, sistematik
riskin göstergesi olan betanın tahminini, beta tahminlerinin tutarlılığını ve betayı
etkileyen faktörleri konu alan çalışmalar olarak nitelendirmek mümkündür. Bu
çalışmada ülke betası ülke riskinin bir göstergesi olarak kabul edilmiş olup, betayı
etkileyen makroekonomik faktörler tespit edilmeye çalışılmıştır. Betayı etkileyen
makroekonomik faktörlerin tespitinden önce Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin
betaları tek faktörlü Uluslararası Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin varsayımları
çerçevesinde tespit edilmiştir.
Morgan Stanley aylık endeks değerlerinden yararlanılarak on yıllık süreci
kapsayan 1994-2014 periyodu için gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin beta katsayıları
hesaplanmıştır. Ayrıca ilki 1994-2000, ikincisi 2001-2007, üçüncüsü 2008-2014
yıllarını kapsayan üç alt periyot için de beta katsayıları hesaplanmıştır. Beta kurulan
regresyon doğrusunun eğimini ifade etmektedir ve ülke betası dünya endeks getirisi ile
ülke endeks getirisinin kovaryansının dünya endeks getirisinin varyansına bölünmesiyle

( w 

Cov(r j , rw )
var( rw )

özetlenmiştir.

)

hesaplanmıştır.

Beta

hesaplamaları,

Tablo

7'deki

şekilde
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Tablo 7
1994-2014 Periyodu ve Alt Periyotlar İçin Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Betaları
Gelişmiş Ülke Betaları*
1994-2014

1994-2000

2001-2007

2008-2014

ABD

0,94

0,99

0,97

0,89

Almanya

1,31

0,88

1,59

1,38

Avustralya

1,13

0,92

1,02

1,30

Avusturya

1,20

0,69

0,66

1,73

Belçika

1,08

0,69

0,99

1,31

Birleşik Krallık

0,94

0,77

0,88

1,04

Danimarka

1,01

0,69

1,01

1,16

Fransa

1,20

0,92

1,24

1,31

Hollanda

1,18

0,90

1,26

1,26

Hong Kong

1,12

1,47

0,90

1,04

İrlanda

1,09

0,78

1,06

1,24

İspanya

1,27

1,08

1,20

1,39

İsrail

0,89

0,84

1,28

0,70

İsveç

1,41

1,11

1,76

1,35

İsviçre

0,85

0,77

0,82

0,89

İtalya

1,19

0,76

1,07

1,44

Japonya

0,80

1,13

0,63

0,72

Kanada

1,12

1,16

1,11

1,09

Norveç

1,36

0,98

1,28

1,58

Portekiz

1,01

0,70

0,97

1,15

Singapur

1,17

1,38

0,92

1,19

Yeni Zelanda

0,95

1,03

0,76

1,01

ORTALAMA

1,10

0,94

1,06

1,19

Gelişmekte Olan Ülke Betaları*
1994-2014

1994-2000

2001-2007

2008-2014

BAE

1,30

-**

0,06

1,19

Brezilya

1,64

1,67

2,04

1,41

Çek Cumhuriyeti

0,98

0,53

0,85

1,23

Çin

1,14

1,11

1,29

1,10
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Endonezya

1,37

2,26

0,73

1,27

Filipinler

0,94

1,51

0,58

0,87

Güney Afrika

1,18

1,18

1,15

1,20

Güney Kore

1,46

1,65

1,47

1,35

Hindistan

1,08

0,52

1,06

1,38

Katar

0,99

-**

0,23

0,87

Kolombiya

0,76

0,23

0,92

0,99

Macaristan

1,65

1,61

1,08

1,89

Malezya

0,80

1,33

0,49

0,70

Meksika

1,29

1,63

1,18

1,17

Mısır

0,86

0,36

0,69

1,14

Peru

0,91

0,82

0,74

1,05

Polonya

1,56

1,42

1,45

1,67

Rusya

1,87

3,18

1,05

1,62

Şili

0,94

0,99

1,14

0,80

Tayland

1,33

2,13

1,00

1,11

Tayvan

1,06

1,03

1,10

1,06

Türkiye

1,75

1,34

2,75

1,42

Yunanistan

1,42

0,76

1,17

1,76

ORTALAMA

1,23

1,30

1,05

1,23

* Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke ayırımı Morgan Stanley Endeksindeki ayrıma göre
yapılmıştır.
**BAE ve Katar'ın 1994-2000 yıllarına ilişkin verisi bulunmadığından dolayı, ilgili
ülkeler için bu periyotta hesaplama yapılamamıştır.
Tablo 7'de görüldüğü üzere on yıllık periyot için gelişmekte olan ülkelerden
Brezilya, Güney Kore, Hindistan, Macaristan, Polonya, Rusya, Türkiye ve
Yunanistan'ın diğer ülkelere kıyasla yüksek betaya sahip oldukları görülmektedir.
Özellikle 2000'li yılların başından itibaren küresel finansal krize kadar geçen sürede
Brezilya ve Türkiye'nin beta katsayısının oldukça yüksek olmasına karşın küresel
finansal kriz dönemini de kapsayan 2008-2014 periyodunda beta katsayısının göreceli
olarak düştüğü görülmektedir. Fakat yine de bu ülkeler son periyotta da yüksek betalı
ülkeler arasında bulunmaktadır. Bununla birlikte, küresel finansal krizin de etkisiyle son
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periyotta Hindistan'ın, Macaristan'ın, Polonya'nın, Rusya'nın ve Yunanistan'ın ülke
betasında önemli artışlar olduğu tespit edilmiştir. Gelişmiş ülkeler açısından
değerlendirildiğinde ise çoğunluğu Avrupa Birliğinde olan Avusturya, İspanya, İsveç,
İtalya ve Norveç'in ülke betalarında, krizin etkilerinin görüldüğü 2008-2014
periyodunda, önemli artışlar olduğunu söylemek mümkündür.
Son periyotta gelişmiş ülkelerden Birleşik Krallık, Hong Kong, Kanada ve Yeni
Zelanda'nın ülke betalarının bire yakın olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda bu
ülkelerdeki ülke riskiyle küresel riskin eş/benzer düzeyde olduğunu söylemek
mümkündür. Bununla birlikte ABD, İsrail, İsviçre, Japonya gibi ülkelerin beta
katsayılarının 1'in altında olması bu ülkelerin endeks getirilerinin göreceli olarak
küresel endeks getirisine daha az duyarlı olduğunu ifade etmektedir. Gelişmekte olan
ülkelerden Kolombiya, Peru ve Tayvan'ın ülke riskinin küresel riskle benzer düzeyde,
Filipinler, Katar, Malezya ve Şili'nin endeks getirilerinin ise göreceli olarak küresel
endeks getirisine daha az olduğu görülmektedir.
Gelişmiş ülkelerde ülke betasının on yıllık periyoda kıyasla küresel finansal krizin
etkilerinin de görüldüğü 2008-2014 periyodunda ortalama ülke betalarının bununla
birlikte ülke risklerinin arttığını söylemek mümkün olmaktadır. Aynı dönemler için
gelişmekte olan ülkelerin ortalama ülke risklerinin aynı kaldığını söylemek
mümkündür. Göreli olarak gelişmiş ülkelerin ülke betaları istikrarlı bir seyir izlemiş
olsalar da gelişmiş ülkelerin toplamının ortalama ülke riski artmıştır. Buna karşın daha
istikrarsız betaya sahip olan gelişmekte olan ülkelerin toplamının ortalama ülke riski
benzer kalmıştır. Bunun temel nedeni birçok gelişmekte olan ülkenin on yıllık periyota
kıyasla son periyotta ülke riski yüksek olmasına karşın BAE, Endonezya, Filipinler,
Katar, Malezya, Meksika, Şili ve Tayland gibi ülkelerin son periyotta ortalamadan
düşük betaya sahip olmalarıdır.
Tablo 7'de de görüldüğü üzere Türkiye ülke betası yüksek olan ülkeler arasında
bulunmaktadır. Şüphesiz beta birçok farklı faktörden etkilenmektedir. Bu faktörlerin
önemli bir kısmının yerel ve küresel makroekonomik faktörler olduğunu söylemek
mümkündür. Bu nedenle bu bölümde Türkiye betasını etkileyen makroekonomik
faktörlerin tespitini amaçlayan çalışmanın yöntemi ve ülke betasını etkileyen
makroekonomik değişkenlerin tespitine ilişkin yapılan analizler üzerinde durulmuştur.
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5.1. Yöntem
Çalışma kapsamında Erb, Harvey ve Viskanta'nın (1996b) Ülke Betası modeli
kullanılmıştır. Abell and Krueger (1989), Erb, Harvey, ve Viskanta, (1996b), Gangemi,
Brooks, ve Faff (2000), Wdowinski (2004), Andrade ve Teles (2004), Verma ve
Soydemir (2006), Tourani-Rad, Choi ve Wilson (2006), Goldberg ve Veitch (2009),
Basu (2011), Verbeník, Horváth ve Gazda (2011), Verma ve Verma (2014)'nın
çalışmalarında olduğu gibi ülke betası modelinde, ülke betasının ülke riskini temsil
ettiği kabul edilmekte olup, betanın hangi makroekonomik ve finansal faktörlerden
etkilendiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında makroekonomik ve
finansal faktörler, küresel ve yerel faktörler olarak ayrı ayrı ele alınmış olup, hem ulusal
bazdaki makroekonomik değişkenlerin hem de küresel bazdaki maroekonomik
değişkenlerin ülkenin riskine ve bu risk dolayısıyla ülke endeksi getirisine etkisi
sınanmıştır.
Etkin piyasalar hipotezi, finansal piyasalar açısından olması arzu edilen finansal
piyasa modelini sunmaktadır. Bu hipoteze göre etkin piyasa bilgiyi etkin biçimde
işleyen bir piyasadır. Piyasadaki tüm bilgilerin fiyata yansıdığı yani tüm bilgilerin
fiyatlandığı etkin piyasalarda, piyasa oyuncularının sahip olduğu bilgileri kullanarak
normal üstü bir getiri sağlamanın olanaksız olduğu varsayılmaktadır.
Etkin piyasada, hisse senedi pazarında makroekonomik değişkenlerin beklenen
bileşenleri beklenen bir etki yaratır. Zaten makroekonomik verilerde beklenen
değişimler piyasada fiyatlanmış olacaktır. Elton ve Gruber (1991) çoklu indeks
modelinde geçmiş verilere dayandırılarak tahmin yapılmaması gerektiğini, getirinin
temelde beklenmeyen değişimler ve yeniliklerden kaynaklandığını tartışmışlardır. Bu
nedenle arbitraj fiyatlama modeli gibi varlık fiyatlama modellerinde getiri
modellenirken açıklayıcı değişkenlerin beklenmeyen birleşimlerinin göz önüne alınması
gerekmektedir (Verma ve Soydemir, 2006, s.204).
Etkin piyasalarda sadece değişkenlerdeki beklenmeyen şokların getiriyi etkilediği
varsayımı üzerine kurulacak ekonometrik modelde ilişkili serilerin sadece beklenmeyen
bileşenleri göz önüne alınmalıdır. Bu bağlamda modele dahil edilen makroekonomik
serilerin önce beklenmeyen bileşenleri tahmin edilmeye çalışılmıştır. Gerek modelin
kurulmasında gerekse verilerin seçimi ve analizinde literatürde konu ile ilgili yapılan
önceki çalışmalar dikkate alınmıştır. Bu amaçla Tablo 8'de ülke betası modeli
kapsamında yapılan çalışmalarda kullanılan veriler ve analiz yönetmeleri özetlenmiştir.
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Tablo 8
Ülke Betası Modeli Kapsamında Yapılan Çalışmalarda Kullanılan Yöntemler ve
Değişkenler
Yazar
Çalışmanın
Araştırmacı
Yılı

Çalışmaya
Konu Olan
Ülke/Ülkeler

Erb,
Harvey, ve
Viskanta

1996

135 Ülke

Gangemi,
Brooks ve
Faff

2000

Avustralya

Wdowinski

2004

Polonya

Andrade ve
Teles

2004

Brezilya

Verma ve
Soydemir

2006

Latin
Amerika

Yöntem

Değişkenler

Kurumsal yatırımcılar için
ülke kredi derecelendirmesi
Zaman
Serisi/Yata
Uluslararası ülke risk
y
Kesit rehberleri olan politik, finansal,
Analizi
ekonomik ve birleşik risk
dereceleridir.
Hükümet Net Yurtdışı
Borçlanması
90 günlük Banka Bonosu
Oranları
10 yıllık Hazine Bonosu
ARCH
Parsimonio Oranları
Yün Fiyatları
us Modeli
CUSUM
Ağırlıklı Ticaret Endeksi
Testi
ÜFE (Üretici Fiyat
Endeksi)
Perakende Ticaret
Cari İşlemler Dengesi
Avustralya Para Arzı
Parasal Faktörler
Faiz Oranı
ADF
Kur
ARCH
Reel Ekonomik Faktörler
Zaman
Serisi
Gelir
Regresyon
İşgücü Verimliliği
u
Ticaret Dengesi
Bütçe Açığı
Döviz Rezervleri
Petrol Fiyatı
ARIMA
Nominal Faiz Oranı
EKK
Kamu Sektörünün Finansal
Borçlanma İhtiyacı
Yerel Faktörler
Para Arzı
Tüketici Fiyat Endeksi
Sanayi Üretim Endeksi
ARMA/
Faiz Oranı
ARIMA
Döviz Kuru
EKK
Küresel Faktörler
15 sanayileşmiş ülkenin
para birimine karşı USD'nin
değeri
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Goldberg
ve Veitch

2010

Güney
Afrika

ARIMA
EKK

Basu

2011

Hindistan

ARIMA
EKK

2011

AB'ye yeni
Üye Olan
Ülkeler (Çek
Cumhuriyeti
, Polonya,
ARMA
Macaristan,
EKK
Romanya,
Letonya,
Bulgaristan,
Estonya,
Litvanya)

Verbeník,
Horváth ve
Gazda

90 günlük Eurodolar
mevduat oranı ve 90 günlük
ABD Hazine Bonosu getirisi
(Euro $) arasındaki fark.
G-7 ülkelerinin ağırlıklı
ortalama enflasyonu
G-7 ülkelerinin ağırlıklı
ortalama kısa dönem faiz oranı
Ham petrolün varil fiyatı
(USD)
ABD Faiz oranı
ABD Enflasyon oranı
Tüketici Fiyat Endeksi
Güney Afrika Randı/USD
Kuru
Net İhracat
Uluslararası Rezervler
Altın fiyatları
GSYİH
GSYİH Deflatörü
Kamu Borcu
Cari İşlemler Dengesi
Faiz Oranı
Yabancı Para Rezervi
Döviz Kuru (USD'ye Karşı)
Doğrudan
Yabancı
Yatırımları
İşsizlik
Politik Risk Endeksi
Yerel Faktörler
M1 Para arzı
Tüketici Fiyat Endeksi
Sanayi Üretim Endeksi
Aylık Mevduat Faiz Oranı
Nominal Döviz Kuru
Ülke kapanış endeksi
Küresel Faktörler
En yoğun ticaret yapılan 12
ülkenin para birimine karşı
Avronun değeri
Aylık petrol fiyatı
G-7 ülkelerinin ağırlıklı
ortalama enflasyonu
G-7 ülkelerinin ağırlıklı
ortalama kısa dönem faiz oranı
Almanya'nın tüketici fiyat
endeksi
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Verma ve
Verma

2014

Hong Kong,
Endonezya,
Singapur,
EKK
Filipinler ve
Malezya

Risksiz faiz oranı olarak
Almanya'nın üç aylık hazine
bonosunun
aylığa
dönüştürülmüş hali
Küresel Hisse Senedi
Piyasa
Endeksi
olarak
EURONET Global Endeksi
Yerel Faktörler
Para Arzı
Tüketici Fiyat Endeksi
Sanayi Üretim Endeksi
Faiz Oranı
Döviz Kuru
Küresel Faktörler
15 sanayileşmiş ülkenin
para birimine karşı USD'nin
değeri
90 günlük Eurodolar
mevduat oranı ve 90 günlük
ABD Hazine Bonosu getirisi
(Euro $) arasındaki fark.
G-7 ülkelerinin ağırlıklı
ortalama enflasyonu
G-7 ülkelerinin ağırlıklı
ortalama kısa dönem faiz oranı
Ham petrolün varil fiyatı
(USD)
ABD Faiz oranı
ABD Enflasyon oranı

Tablo 8'de özetlenen çalışmalarda da olduğu gibi, öncelikle zaman serisin
özelliklerini dikkate alan analizler yapılmış, Andrade ve Teles (2004), Verma ve
Soydemir (2006), Gangemi, Brooks ve Faff (2010), Basu (2011), Verbeník, Horváth ve
Gazda (2011) çalışmalarında olduğu gibi değişkenlerin beklenmeyen bileşenlerinin
tespitinde ARMA/ARIMA modellerinden yararlanılmış ve tespit edilen bu yeni
beklenmeyen bileşenler serilerinin, regresyon çözümlemesinde yaygın olarak kullanılan
en küçük kareler yönteminden yararlanılmıştır.
5.1.1. Araştırmanın Modeli
Finans literatüründen en fazla kullanılan modellerden birisi Sharpe (1964) ve
Lintner (1965)'in Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelidir. SVFM'de pazarlanabilir bir
finansal varlığın risksiz faiz oranının üstünde bir getiri elde etmesi onun piyasa
portföyle kovaryansının bir göstergesi olan sistematik riskiyle ilişkilidir. SVFM'nin
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uluslararası piyasalarda koşullu bir modeli olan standart ülke betası modeli açısından,
beta katsayısını ülke riskinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Verma ve
Soydemir, 2006, s.195). Erb, Harvey ve Viskanta (1996) da ülke sermaye piyasası
getirisi ile dünya sermaye piyasası getirisindeki farklılıkların ülke riskinden kaynaklı
olduğunu öne sürmüşlerdir (Basu, 2011, s.5). Bu kapsamda çalışmada ülke riskinin
göstergesi olarak zamanla değişen standart ülke betası modeli kullanılmıştır. Bu ilişki
aşağıdaki gibi gösterilebilmektedir.

(25)

R jt  R ft   jt ( Rwt  R ft )   t

Burada;

R jt = t zamanında j ülkesinin menkul kıymet piyasası endeks getirisini,
R ft = t zamanında risksiz varlık getiri oranını,

Rwt = t zamanında dünya endeksinin (dünya portföyünün) getirisini

 jt = t zamanında göreli risk ölçütünü ifade etmektedir.
Özellikle

 jt

parametresi t zamanında j ülkesinin ekonomik, mali, politik

faktörlerin, dünya piyasa koşullarının bir kombinasyonu olarak dünya piyasa
koşullarına duyarlılığı ifade etmektedir. Bu kapsamda

 jt , j ülkesinin t zamandaki ülke

riskinin bir ölçüsüdür ve ülkenin, dünyanın geri kalan ülkelerinden neden farklı getiri
elde ettiğinin bir göstergesidir.
Harvey (1991) ülke betası modelini kurarken bu modelin formunda bağımlı
değişkeni risksiz faiz oranını aşan getiri olarak düzenlemiş, Gangami vd. (2000) ise
sonuçların modelin bağımlı değişkeninin getirinin kendisi ya da risk primi (j varlığının
getirisi-risksiz faiz oranı) olarak seçilmesine karşı duyarlı olmadığını ortaya koymuştur
(Verma ve Soydemir, 2006, s.195). Spesifikasyon hatalarını engellemek amacıyla
Verma ve Soydemir'in (2006) de çalışmalarında kullandıkları şekilde ülke risk priminin
(artık getirinin) dünya risk primine olan duyarlılığı şeklinde model kurulmuştur.
Makroekonomik değişkenlerin özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinde,
ülke riskini etkileyen önemli faktörler olduğunu söylemek mümkündür (Goldberg ve
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Veitch, 2010, s.141). Bu bağlamda ülke riski gerek ulusal düzeydeki gerekse
uluslararası düzeydeki makroekonomik değişkenler tarafından etkilenen bir değişken
olarak

kabul

edilmektedir.

Böylece, beta,

bu değişkenlerin doğrusal

bir kombinasyonu olarak modellenir:

N

β t  b0   bi Xit  ut

(26)

i 1

Burada X

herhangi bir t zamanında betayı etkileyen yerel ve küresel

makroekonomik değişkenlerin bir göstergesidir. b ise ülke riskinin (β) makroekonomik
değişkene olan duyarlılığını temsil etmektedir. Birden çok makroekonomik değişkenin
modele dahil edilmesi durumunda model;

β t  b 0  b1 X1t  b 2 X 2t  b 3 X 3t  b 4 X 4t  b k X kt  u t

(27)

şeklinde olacaktır. (25) nolu denklemdeki beta (27) nolu denklemdeki şekilde
düzenlendiğinde, (28) ve (29) nolu denklemler elde edilmektedir.

R jt  R ft  (b0  b1X1t  b 2 X 2t  b3X3t  b 4 X 4t  b k X kt )(R wt  R ft )  ε t
R jt  R ft  α  b0 (R wt  R ft )  b1X1t (R wt  R ft )  b 2 X 2t (R wt  R ft ) 
b3X3t (R wt  R ft )  b 4 X 4t (R wt  R ft )  b k X kt (R wt  R ft )  u t

(28)

(29)

Bu bağlamda model Türkiye için kurulacak olunursa;

R Türkiye,t  R ft  β Türkiye,t (R w, t  R ft )  ε t

(30)

R Türkiye,t herhangi bir t zamanında Türkiye sermaye piyasasının getirisini, R w, t ise

herhangi bir t zamanında dünya sermaye piyasasının getirisini ifade etmektedir. Türkiye
N

için seçilen makroekonomik göstergeler β t  b 0   b i X it  ut denklemindeki X ile
i 1
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ifade edilmektedir. Ülke riskini etkileyen bu makroekonomik değişkenlerin β’ya etkileri
EKK (En Küçük Kareler) regresyon analizi ile test edilmiştir.
Etkin piyasalar hipotezine göre, Dünya ve Türkiye için piyasa beklentileri var
olduğu durumda, sadece açıklayıcı değişkenlerdeki beklenmeyen şoklar ülke riskini
etkilemektedir. Bu nedenle modeldeki her bir değişken için ARIMA (OtoRegresif Entegre Hareketli Ortalama /Auto-Regressive Integrated Moving Average)
modeli uygulanmıştır ve makroekonomik veri olarak modele eklenen değişkenler, ele
alınan makroekonomik faktörlerin beklenmeyen bileşenlerinden oluşmaktadır.
Makroekonomik değişkelerin etkilediği Beta ülke riskini aşağıdaki denklemle
göstermek mümkündür.
R Türkiye,t  R ft  α  b 0 (R wt  R ft )  b1TLMEV(R wt  R ft )  b 2 CARI(R wt  R ft ) 
b 3 TLUSD (R wt  R ft )  b 4 M1(R wt  R ft )  b 5SUE (R wt  R ft ) 
b 6 GDP (R wt  R ft )  b 7 TRTUFE(R

wt

 R ft ) 

b 8 ABDTUFE (R wt  R ft )  b 9 MEVHAZ (R wt  R ft ) 

(31)

b10 G7TUFE(R wt  R ft )  b11PET (R wt  R ft ) 
b12 G7FAIZ (R wt  R ft )  b13 USDEX(R wt  R ft ) 
b14 ABDHAZ(R wt  R ft )  u t

5.1.2. Materyal ve Kapsam
Çalışmada Verma ve Soydemir'in (2006) ve Verbenik, Horvath ve Gazda'nın
(2011) çalışmalarında kullandıkları faktörlere yakın faktörler seçilmiştir. Her iki
çalışmada ülke betasını etkileyen faktörleri yerel ve küresel faktörler olarak ikiye
ayırmıştır. Çalışmada yerel faktörler olarak bahsi geçen çalışmalara paralel olarak para
arzı (M1), tüketici fiyatları (TRTUFE), reel ekonomik faaliyetler/Sanayi Üretim
Endeksi (SUE), faiz oranı (TLMEV) ve döviz kuru (TLUSD) kullanılmıştır. Verma ve
Soydemir (2006) ile Verbenik, Horvath ve Gazda'nın (2011) verilerinden farklı olarak,
Türkiye ekonomisinin riskliliğini önemli derecede etkileyen cari açık problemini
temsilen cari açığın Gayrı Safi Yurtiçi Hasılaya oranı (CARI) ve gelişmekte olan
ülkelerde ekonomik büyümenin yatırımcılar açısından riski oluşturan bir etmen olduğu
hipotezi üzerine Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GDP) verisi de modele yerel faktör olarak
eklenmiştir.
Uluslararası portföy yatırımları yatırımlarının önemli bir kısmının ABD tarafından
diğer ülkere, diğer ülkelerden ABD'ye yapılıyor olması, bununla birlikte ağırlıklı
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uluslararası portföy yatırımlarının ABD'nin de içinde bulunduğu gelişmiş yedi ülkeden
oluşan G7 ülkelerine yapılıyor olması, yine uluslararası portföy yatırımlarının önemli
bir kısmının G7 ülkeleri tarafından yapılıyor olması, bu ülkelerin makroekonomik
göstergelerinin küresel piyasaları önemli derecede etkilemesine neden olmaktadır. Bu
nedenle küresel faktörler olarak Amerikan Dolar Endeksi (USDEX), petrol fiyatı(PET),
G7 ülkelerinin ağırlıklandırılmış tüketici fiyatları (G7TUFE) ve faiz oranı (G7FAIZ) ile
ABD tüketici fiyatları (ABDTUFE), ABD hazine bonosu üç aylık faiz
(ABDHAZ)

getirisi

ve Euro Dolar mevduat faiz oranının hazine bonosu üstündeki primi

(MEVHAZ) seçilmiştir.
Dünya portföyü olarak Morgan Stanley Ülke Endekslerinin dünya için
oluşturulmuş tüm ülkeler ağırlıklandırılmış endeks değeri kullanılmış olup, Türkiye
endeksi olarak ise BIST100 (İMKB100) endeks verileri kullanılmıştır.

Tablo 9
Getiri Göstergeleri
Kısaltma

Açıklama
MSCI

WORLD**

Dünya

Piyasa

Veri Kaynağı

Endeksi,

Portföyü

Dünya
olarak MSCI

kullanılmaktadır.
TURKEY

BIST100 Endeksi

BIST

Periyot*
1998Q1
2013Q3
1998Q1
2013Q3

* Çeyrek dönem "Q" harfiyle ifade edilmiştir. Örneğin 1998Q1, s. 1998 yılının
birinci çeyreğini ifade etmektedir.
** MSCI ACWI Endeksi (The MSCI ACWI Index) gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin hisse senedi piyasalarının performansını ölçmek için tasarlanmış bu endekse
ülkeler piyasa kapitalizasyonlarına göre ağırlıklandırarak dahil edilmiştir. 24’ü
gelişmiş, 21’i gelişmekte olmak üzere toplamda 45 ülkenin endeksleri bu endekse dahil
edilmiştir. Endekse dahil edilen gelişmiş ülkeler; Avustralya, Avusturya, Belçika,
Kanada,

Danimarka,

Finlandiya,

Fransa,

Almanya,

Yunanistan, Hong Kong,

İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, Singapur,
İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleridir. Gelişmekte
olan ülkeler ise Brezilya, Şili, Çin, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Mısır, Macaristan,
Hindistan, Endonezya, Kore, Malezya, Meksika, Fas, Peru, Filipinler, Polonya, Rusya,
Güney Afrika, Tayvan, Tayland, Türkiye’dir.
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Tablo 10
Modelde Kullanılan Bağımsız Değişkenler (Yerel Faktörler)*
Kısaltma
TLMEV

CARI
TLUSD

Veri Kaynağı

Periyot

TCMB ve Kalkınma 1998Q1
Bakanlığı
2013Q3
OECD

1998Q1
2013Q3

TCMB

1998Q1
2013Q3

Federal Reserve Bank 1998Q1
of St. Louis -FED
2013Q3
1998Q1
Türkiye Sanayi Üretim Endeksi
TÜİK
2013Q3
Enflasyon göstergesi olarak Türkiye
1998Q1
TÜİK
Tüketici Fiyat Endeksi
2013Q3
1998Q1
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
TCMB
2013Q3
Türkiye M1 Para Arzı

M1
SUE
TRTUFE
GDP

Açıklama
Türkiye'de
Bankalarca
TL
Üzerinden Açılan Mevduatlara
Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz
Oranları-Bir aylık
Türkiye Cari Açığın GSYİH'ye
oranı
TCMB, Amerikan Doları Alış Kuru
(Türk Lirasının Dolar karşısındaki
nominal değerini göstermektedir.)

Değişkenler endeks ve oran olarak seçilmiştir. M1 para arzı ve GDP(1998 baz yıla
göre) ise TL cinsinden tutar olarak alınmıştır. Bağımsız değişkenlerden birisi TL/USD
kuru olduğundan dolayı veriyi yerli para cinsinden almak, Amerikan Dolarına göre
düzeltilmesinden daha uygun olacaktır (Verma ve Soydemir, 2006, s.196).
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Tablo 11
Modelde Kullanılan Bağımsız Değişkenler (Küresel Faktörler)
Kısaltma

Açıklama
ABD 3 aylık Hazine Bonosu
ABDHAZ
Faiz Getirisi
Enflasyon göstergesi olarak
ABDTUFE
ABD Tüketici Fiyat Endeksi
3 Aylık Mevduat Faiz Oranı
MEVHAZ ve Hazine Bonosu Getirisi
Farkı
G7 Ülkeleri Ağırlıklandırılmış
G7TUFE
Tüketici Fiyat Endeksi
Ham Petrol Varil Brent Fiyatı
PET
(Amerikan Doları)
G7 Ülkeleri GSYİH'ye göre
G7FAIZ
Ağırlıklandırılmış
Kısa
Dönemli Faiz Oranı
Ticaret Ağırlıklı Amerikan
Doları Endeksi: Majör Kurlar;
USDEX
Euro
Bölgesi,
Kanada,
Japonya, Birleşik Krallık,
İsviçre, Avustralya ve İsveç

Veri Kaynağı
Periyot
Federal Reserve Bank of St. 1998Q1
Louis -FED
2013Q3
Federal Reserve Bank of St. 1998Q1
Louis -FED
2013Q3
Federal Reserve Bank of St. 1998Q1
Louis -FED
2013Q3
1998Q1
2013Q3
Federal Reserve Bank of St. 1998Q1
Louis -FED
2013Q3
OECD

OECD, Eurostat, FED

1998Q1
2013Q3

Federal Reserve Bank of St. 1998Q1
Louis -FED
2013Q3

Not: Dünya risk primi W_Prim olarak sembolize edilmiştir. (R wt  R ft ) = W_Prim
Yerel faktörlerden M1 Para Arzı (M1), Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GDP), Türkiye
Tüketici Fiyat Endeks Değeri (TRTUFE) ve Sanayi Üretim Endeksi (SUE), Küresel
Faktörlerden G7 Tüketici Fiyat Endeks Değeri (G7TUFE), Ağırlıklandırılmış Amerikan
Doları Endeksi (USDEX) ve Ham Petrol Fiyatı (PETROL) miktarsal olarak
belirtildiğinden dolayı doğal logaritmaları alınarak analize konu edilmiştir. Diğer
faktörlerin tamamı endeks değeri, artış hızı ve oran olarak ifade edildiğinden dolayı
doğal logaritmaları alınmadan analiz edilmiştir.
Türkiye için GSYİH verileri 1998 yılı baz yıl olarak hesaplanmakta ve bu veriler
üçer aylık dönemler itibariyle kamuya açıklanmaktadır. Çalışmanın değişkenleri
arasında cari açığın GSYİH'ye oranı ve GSYİH değişkenleri de bulunduğundan dolayı
çalışmada veri seti 1998 yılının birinci çeyreğiyle 2013 yılının üçüncü çeyreğini
kapsayan bir periyot için oluşturulmuştur. Bu kapsamda analizin periyodu 1998Q12013Q3 olarak ele alınmıştır.
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5.2. Ülke Betasını Etkileyen Makroekonomik Değişkenlerin Tespitine Yönelik
Analizler
Makroekonomik değişkenlerdeki beklenmeyen bileşenlerin tespiti amacıyla BOXJenkins ARIMA modellerinden yararlanılmıştır. Box-Jenkins metodu tek değişkenli bir
model olarak, geleceği tahmin etme metotlarından biridir. Kısa dönem tahmininde
oldukça başarılı olan bu metodun uygulandığı serinin, eşit zaman aralıklarıyla elde
edilen gözlem değerlerinden oluşan kesikli ve durağan bir seri olması bu metodun
önemli bir varsayımıdır. Bu tür serilerde durağanlık kavramı da Box-Jenkins metodunun
önemli varsayımlarındandır (Bircan ve Karagöz, 2003, s.50)

5.2.1. Birim Kök Testleri ADF ve PP Testi
Zaman serilerinin en önemli yönlerinden biri, bu serilerin durağan (stationary) ya
da durağan olmama (nonstationary) durumudur. Değişkenler arasında ekonometrik
olarak anlamlı ilişkiler elde edilebilmesi amacıyla analizi yapılan serilerin durağan
seriler olması gerekmektedir. Değişkenlere ait zaman serilerinde trend bulunuyorsa
ilişki gerçek olmaktan çok, "sahte regresyon" (spurious regression) şeklinde ortaya
çıkabilir. Bu nedenle regresyonun gerçek bir ilişkiyi mi, yoksa yanıltıcı bir ilişkiyi mi
ifade ettiği zaman serisi verilerinin durağan olup olmamalarıyla ilgilidir (Tarı, 2010, s.
374).
Bir zaman serisinin durağan
izlenebilmektedir. Bunlardan ilki

olup olmadığının tespit amacıyla iki yol
serilerin

zaman

yolu

grafiğinde ve onun

korelogramında otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon katsayıları üzerinde yapılan
incelemelerdir. Diğeri ise birim köklerin varlığının tespiti amacıyla yapılan istatistiki
testlerin kullanılmasıdır. Serilerin zaman yolu grafiği ve korelogramı üzerinde yapılan
incelemeler subjektif yargılar içerebilmektedir. Bu nedenle son zamanlarda "birim kök"
testlerinin durağanlığının test edilmesinde yaygın olarak kullanılan yöntemler olduğunu
söylemek mümkündür. Birim kök sürecinin çıkış noktasını aşağıdaki şekilde ifade
etmek mümkündür (Gujarati, 2004, s.814).

(32)
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Burada

; beyaz gürültü hata terimidir. Yani klasik varsayımlara uyan,

ortalaması sıfır, ardışık bağımlı olmayan, olasılıklı hata terimidir.
aldığı değer ve

; Y’nin t zamandaki

ise, Y’nin t-1 zamandaki aldığı değeridir.

Eğer regresyonu hesaplar ve  = 1 olarak bulunursa

olasılıklı değişkeninin bir

birim köke sahip olduğu söylenir. Bu durum zaman serisi analizinde, rassal yürüyüş
olarak bilinir ve serinin durağan olmadığı anlamına gelmektedir. Eğer bir zaman serisi
(Y) durağan değil ise durağanlığa erişinceye kadar farkları

alınır. Daha

sonra zaman serisinin, bu düzeyde ∆. dereceden bütünleşik olduğu söylenir ve Yt~I(∆)
şeklinde ifade edilir.
Çalışmada serilerin durağanlığı literatürde yaygın olarak kullanılan ADF ve PP
testleriyle sınanmıştır. ADF (Augmented Dickey Fuller) ve Phillips Perron (PP) birim
kök testleri uygulanmıştır. ADF ve Phillips Perron testlerinde

hipotezi, serinin birim

köke sahip olduğunu ileri sürerken alternatif hipotez serinin durağan olduğunu
savunmaktadır. MEVHAZ serisi hariç diğer bütün serilerde ADF ve PP aynı sonuçları
vermiştir. Bu nedenle MEVHAZ serisi için literatürde yaygın olarak kullanılan diğer bir
test istatistiği olan KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin)
Birim kök test sonuçlarını aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.

testi uygulanmıştır.
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Tablo 12
ADF Test İstatistiği Sonuçları: Yerel Faktörler
Augmented Dickey-Fuller
(ADF) test istatistiği
Değişkenler Düzey/Birinci Fark Kesme Olasılık Trend ve Sabit Olasılık Sonuç
Düzey
-1.986729 0.2918
-3.378390
0.0637
I(1)
TLMEV
Birinci Fark
-6.412355 0.0000*
-6.505143
0.0000* I(0)
CARI

Düzey
Birinci Fark

-1.785828 0.3841
-7.630341 0.0000*

-3.139903
-7.552608

0.1064
0.0000*

I(1)
I(0)

TLUSD

Düzey
Birinci Fark

-1.819870 0.3677
-6.147631 0.0000*

-2.233410
-6.143788

0.4629
0.0000*

I(1)
I(0)

M1

Düzey
Birinci Fark

-4.625750 0.0004*
-3.590264 0.0088*

-2.553757
-5.164682

0.3024
0.0004*

I(1)
I(0)

SUE

Düzey
Birinci Fark

-0.800677 0.8118
-10.26183 0.0000*

-3.428954
-10.19567

0.0568**
0.0000*

I(1)
I(0)

TRTUFE

Düzey
Birinci Fark

-4.962347 0.0001*
-

-3.958825
-

0.0153**
-

I(0)
-

0.1496
0.0000*

I(1)
I(0)

Düzey
0.196701 0.9703
-2.968080
Birinci Fark
-5.857680 0.0000*
-5.858669
* ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.
GDP

Yerel makroekonomik faktörler için uygulanan ADF test istatistiğine göre
TRTUFE hariç diğer bütün serilerin düzeyde durağan olmadığı fakat serilerin birinci
farkının alınması durumunda durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. TRTUFE verisi ise
ADF test istatistiğine göre düzeyde durağan bir seridir.
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Tablo 13
ADF Test İstatistiği Sonuçları: Küresel Faktörler
Augmented Dickey-Fuller
(ADF) test istatistiği
Değişkenler Düzey/Birinci Fark Kesme Olasılık Trend ve Sabit Olasılık Sonuç
Düzey
-1.841315 0.3575
-3.717111
0.0288** I(1)
ABDHAZ
Birinci Fark
-3.735250 0.0058*
-3.706073
0.0294** I(0)

ABDTUFE

Düzey
Birinci Fark

-0.165664 0.9367
-6.452001 0.0000*

-3.049527
-6.397145

0.1278
0.0000

I(1)
I(0)

MEVHAZ

Düzey
Birinci Fark

-2.580184 0.1026
-12.83438 0.0000*

-2.552208
-12.72910

0.3031
0.0000*

I(1)
I(0)

G7TUFE

Düzey
Birinci Fark

-0.397293 0.9025
-8.661469 0.0000*

-2.462947
-8.592922

0.3448
0.0000*

I(1)
I(0)

PET

Düzey
Birinci Fark

-1.836170 0.3600
-7.196550 0.0000*

-3.570940
-7.288245

0.0407**
0.0000*

I(1)
I(0)

G7FAIZ

Düzey
Birinci Fark

-1.645885 0.4533
-4.364093 0.0008*

-2.319196
-4.325951

0.4174
0.0055*

I(1)
I(0)

Düzey
-1.083954 0.7170
-2.065287
Birinci Fark
-7.108395 0.0000*
-7.054523
* ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.

0.5544
0.0000*

I(1)
I(0)

USDEX

Küresel makroekonomik faktörler için uygulanan ADF test istatistiğine göre
bütün serilerin düzeyde durağan olmadığı fakat serilerin birinci farkının alınması
durumunda durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Tablo 14
PP Test İstatistiği Sonuçları: Yerel Faktörler
Phillips-Perron
(PP) test istatistiği
Değişkenler Düzey/Birinci Fark Kesme Olasılık Trend ve Sabit Olasılık Sonuç
Düzey
-1.690058 0.4312
-3.386213
0.0626 I(1)
TLMEV
Birinci Fark
-11.66837 0.0000*
-12.87952
0.0000* I(0)
CARI

Düzey
Birinci Fark

-1.849060 0.3539
-7.629709 0.0000*

-3.395196
-7.551244

0.0613
0.0000*

I(1)
I(0)

TLUSD

Düzey
Birinci Fark

-1.817837 0.3687
-6.103003 0.0000*

-2.002417
-6.033721

0.5884
0.0000*

I(1)
I(0)

M1

Düzey
Birinci Fark

-5.742738 0.0000*
-8.464650 0.0000*

-2.864428
-10.22720

0.1810
0.0000*

I(1)
I(0)

SUE

Düzey
Birinci Fark

-0.375423 0.9064
-11.14098 0.0000*

-3.290020
-11.09541

0.0775
0.0000*

I(1)
I(0)

TRTUFE

Düzey
Birinci Fark

-10.10095 0.0000*
-

-4.478341

0.0035*
-

I(0)
-

Düzey
0.021184 0.9666
-2.530646
Birinci Fark
-5.865539 0.0000*
-5.868297
* ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.

0.3129
0.0000*

I(1)
I(0)

GDP

Yerel makroekonomik faktörler için uygulanan PP test istatistiği ADF test
istatistiğiyle aynı sonuçları vermiş olup, PP test istatistiğine göre TRTUFE hariç diğer
bütün serilerin düzeyde durağan olmadığı fakat serilerin birinci farkının alınması
durumunda durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. TRTUFE verisi ise PP test
istatistiğine göre düzeyde durağan bir seridir.
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Tablo 15
PP Test İstatistiği Sonuçları: Küresel Faktörler
Phillips-Perron
(PP) test istatistiği
Değişkenler Düzey/Birinci Fark Kesme Olasılık Trend ve Sabit Olasılık Sonuç
Düzey
-1.580939 0.4862
-2.103930
0.5333
I(1)
ABDHAZ
Birinci Fark
-3.863895 0.0040*
-3.837535
0.0210** I(0)
ABDTUFE

Düzey
Birinci Fark

-0.146375 0.9391
-6.356948 0.0000*

-2.691013
-6.285348

0.2439
0.0000*

I(1)
I(0)

MEVHAZ

Düzey
Birinci Fark

-4.203822 0.0014*
-

-4.168648
-

0.0086*
-

I(0)

G7TUFE

Düzey
Birinci Fark

-0.320561 0.9152
-9.952325 0.0000*

-2.922266
-10.15747

0.1629
0.0000*

I(1)
I(0)

PET

Düzey
Birinci Fark

-1.767497 0.3930
-9.808289 0.0000*

-3.574136
-10.32666

0.0404**
0.0000*

I(1)
I(0)

G7FAIZ

Düzey
Birinci Fark

-1.331304 0.6097
-4.337122 0.0009*

-1.940500
-4.298511

0.6214
0.0060*

I(1)
I(0)

Düzey
-1.083954 0.7170
-2.206411
Birinci Fark
-7.086723 0.0000*
-7.030565
* ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.

0.4776
0.0000*

I(1)
I(0)

USDEX

Küresel makroekonomik faktörler için uygulanan PP test istatistiği, MEVHAZ
dışındaki serilerin ADF test istatistiğinde de olduğu gibi düzeyde durağan olmadığı
fakat serilerin birinci farkının alınması durumunda durağan olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Fakat ADF test istatistiğinden farklı olarak PP test istatistiğinde MEVHAZ
serisi düzeyde durağan bir seri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
MEVHAZ serisi için ADF Birim Kök Testi serinin sabitte ve trend ve sabitte
durağan olmadığı, PP birim kök testi ise serinin sabitte ve trend ve sabitte durağan
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle söz konusu serinin durağanlığı için üçüncü bir
birim kök sınamasına gerek duyulmuştur. Literatürde yaygın olarak kullanılan diğer bir
birim kök testi olan KPSS birim kök testi uygulanmıştır. ADF ve Phillips Perron
testlerinde

hipotezi, serinin birim köke sahip olduğunu ileri sürerken alternatif

hipotez serinin durağan olduğunu savunmaktadır. Fakat KPSS testine ait hipotez ise tam
tersi bir şekilde belirlenmektedir. KPSS birim kök test sonuçlarını aşağıdaki gibidir.
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Tablo 16
KPSS Birim Kök Test Sonuçları: MEVHAZ
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test istatistiği
MEVHAZ

Kesme
(Sabit)
Trend ve
Sabit

Sonuç

KPSS Test

Kritik

Kritik

Kritik

İstatistiği

Değer %1

Değer %5

Değer %10

0.105443

0.739000

0.463000

0.347000

I(0)

0.098445

0.216000

0.146000

0.119000

I(0)

KPSS birim kök testi sınamasına göre de MEVHAZ verisinin düzeyde durağan
bir seri olduğu sonucuna varılmıştır.

5.2.2 ARIMA Modeli
Makroekonomik değişkenlerin ülke riskini etkilediği kabul edilirken temel sorun
hangi makroekonomik değişkenin ülke riskini nasıl etkilediğidir. Bu çalışmanın amacı
da ekonometrik bir model kurarak Türkiye'nin ülke riski üzerinde makroekonomik
değişkenlerin açıklayıcı gücünü ortaya koymaktır.
Etkin piyasalar hipotezinde değişkenler üzerindeki sadece beklenmeyen şokların,
beklenen getiriyi etkileyeceği kabul edilir. Bu durumda ilgili serilerde ekonometrik
model sadece beklenmeyen bileşenleri göz önüne almalıdır (Andrade ve Teles, 2004,
s.5).

Box-Jenkins prosedürü uygulanmış ve her bir makroekonomik seri için bir

değişkenli ARIMA süreci elde edilmiştir. ARIMA sürecinin doğası gereği her seri
entegrasyon

derecesine,

otokorelasyon

ve

kısmı

korelasyan

analizine

göre

modellenmiştir. Bu filtreleme işleminden sonra elde edilen seriler beyaz gürültü dizisine
uygun hale gelmiştir.

Böylece seriler, doğrusal olmakta ve sahte regresyon

probleminden kaçınmaktadır.
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Tablo 17
Yerel Makroekonomik Değişkenler İçin Uygun ARIMA Modelleri
AR

I

MA

Akaike

TLMEV AR(3) I(1) MA(3) -2.766.766

Schwarz

Düzeltilmiş
R2

SEE

Prob
(F-St)

-2.520.279

0.315716 0.057394

0.000193

CARI

AR(4) I(1) MA(4) 3.426.137

3.745.861

0.374207 1.250.157

0.000089

TLUSD

AR(0) I(1) MA(1) -1.730.495

-1.661.878

0.029849 0.100254

0.095049

M1

AR(2) I(1) MA(1) -3.092.586

-2.952.963

0.370504 0.049917

0.000002

SUE

AR(3) I(1) MA(3) -2.766.766

-2.520.279

0.315716 0.057394

0.000193

TRTUFE AR(2) I(0) MA(0) -4.751.253

-4.647.439

0.999091 0.021960

0.000000

GDP

-4.611.918

0.134342 0.021777

0.011212

AR(2) I(1) MA(1) -4.751.541

Tablo 18
Küresel Makroekonomik Değişkenler İçin Uygun ARIMA Modelleri
AR
ABDHAZ

I

MA

AR(2) I(1) MA(3)

ABDTUFE AR(1) I(1) MA(2)
MEVHAZ AR(2) I(0) MA(0)

Akaike
0.612472

Schwarz

Düzeltilmiş
R2

SEE

Prob
(F-St)

0.821907

0.492300

0.313479 0.000000

-7.674.625 -7.536.207

0.116127

0.005052 0.018184

1.727.891

0.347778

0.532131 0.000002

1.624.077

G7TUFE

AR(2) I(1) MA(3)

-8.010.523 -7.801.088

0.306526

0.004205 0.000128

PET

AR(1) I(1) MA(2)

-0.657320

-0.518902

0.346466

0.168763 0.000005

G7FAIZ

AR(2) I(1) MA(3)

0.537558

0.746992

0.356468

0.301954 0.000020

USDEX

AR(2) I(1) MA(3)

5.110822

5.320256

0.144513

2.971755 0.018614

ARIMA modelinden elde edilen çıktının kalıntıları (residual) makroekonomik
değişkenlerin beklenmeyen bileşenlerini ifade etmektedir. Bu nedenle makroekonomik
verilerin beklenmeyen bileşenleri olarak ARIMA modelinden elde edilen kalıntı serileri
modelde, makroekonomik verilerin beklenmeyen bileşenleri olarak kullanılmıştır.
Kalıntı serilerinin grafikleri aşağıdaki gibidir.
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Modele dahil edilen kalıntı serileri için ADF ve PP birim kök testi sınamaları
yapılmış olup, söz konusu serilerin düzeyde durağan seriler olduğu tespit edilmiştir.
Modeldeki uygulamaya paralel olarak ARIMA sürecinden elde edilen kalıntılar,
dünya risk primi ile çarpılarak yeni seriler oluşturulmuştur. Bu yeni serilerin de birim
kök sınamaları yapılmış olup, düzeyde durağan olduğu tespit edilmiştir. (Dünya Primi
ile çarpılmış yeni serilerin grafikleri EK 1'de sunulmuştur.)
5.2.3 Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli
Ekonomi ve işletmecilik alanlarında herhangi bir bağımlı değişkeni tek bir
bağımsız değişken ile açıklamak mümkün değildir. Ekonomik modeller, genellikle
birden fazla sebebin sonucudurlar. Çok fazla sayıda değişken bir araya gelerek bir diğer
değişkeni etkileyebilmektedirler. Bir değişkeni etkileyen iki ve daha fazla bağımsız
değişken arasındaki neden-sonuç ilişkilerini doğrusal bir modelle açıklamak ve bu
bağımsız değişkenlerin etki düzeylerini belirlemek için yararlanılan yöntem çoklu
doğrusal regresyon analizidir. Bu bağlamda Türkiye risk primini etkileyen değişkenler
arasındaki ilişki çoklu doğrusal regresyon analiziyle tespit edilmeye çalışılmıştır.
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ÖN SINAMA MODELİ. Tüm Makroekonomik Değişkenlerin Bulunduğu Model
R Türkiye,t  R ft  α  b 0 (R wt  R ft )  b1TLMEV(R wt  R ft )  b 2 CARI(R wt  R ft ) 
b 3 TLUSD (R wt  R ft )  b 4 M1(R wt  R ft )  b 5SUE (R wt  R ft ) 
b 6 GDP (R wt  R ft )  b 7 TRTUFE(R

wt

 R ft ) 

b 8 ABDTUFE (R wt  R ft )  b 9 MEVHAZ (R wt  R ft ) 

(33)

b10 G7TUFE(R wt  R ft )  b11PET (R wt  R ft ) 
b12 G7FAIZ (R wt  R ft )  b13 USDEX(R wt  R ft ) 
b14 ABDHAZ(R wt  R ft )  u t

Tablo 19
Ön Sınama Modeli- Çoklu Regresyon Tahmin Sonuçları
Bağımlı Değişken: Türkiye Risk Primi
Değişken
C

Katsayı Standart Hata t-istatistiği
-0.092399

0.076549

-1.207062

Olasılık
0.2342

YEREL FAKTÖRLER
W_GDP

-27.27904

14.24410

-1.915111 0.0623***

W_M1

-8.767335

5.629867

-1.557290

0.1269

W_SUE

-7.914242

7.448365

-1.062548

0.2941

W_TLMEV

-0.110904

0.018144

-6.112551

0.0000*

W_TLUSD

-2.132713

2.526385

-0.844176

0.4034

W_TRTUFE

-44.48428

9.603140

-4.632264

0.0000*

0.170727

0.236107

0.723093

0.4736

W_CARI

KÜRESEL FAKTÖRLER
W_PRIM

1.184296

0.203642

5.815579

0.0000*

W_ABDHAZ

-1.298266

0.579942

-2.238612

0.0305**

W_ABDTUFE

224.2276

107.9135

2.077847

0.0439**

W_G7FAIZ

-0.525982

0.898954

-0.585105

0.5616

W_G7TUFE

-189.3985

100.7540

-1.879812 0.0671***

W_MEVHAZ

-1.879507

0.564079

-3.331992

0.0018*

W_PET

0.923858

1.105743

0.835509

0.4082

W_USDEX

0.139964

0.089943

1.556147

0.1272

R-Kare

0.731855 Bağımlı Değişken Ort.

0.070718
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(Tablo 19’un devamı)
Düzeltilmiş R-Kare

0.636089 Bağımlı Değişken St. Sp.

0.751540

Regresyonun Standart Hatası

0.453366

Akaike Bilgi Kriteri

1.484718

Atık Kareler Toplamı

8.632722

Schwarz Kriteri

2.053116

Hannan-Quinn Kriteri

1.706121

Durbin-Watson İstatistiği

2.501247

Log-olabilirlik

-27.05682

F-İstatistiği

7.642127

Olasılık (F-istatistiği)

0.000000

*, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.
On dört makroekonomik değişkenden ve dünya risk priminden oluşan , ön sınama
modeli olarak kurulan modelin sekizinin katsayısı anlamlı olmasına karşın yedisinin
katsayısı anlamsızdır.
Kullanılan EKK tahmin yönteminin güvenilir tahminler verebilmesi ve tahmin
edicilerin arzu edilen özelliklere sahip olması için çeşitli varsayımların sağlanması
gerekmektedir. Bunlardan en önemlileri bağımsız değişkenler arasında bir ilişki
olmadığı (çoklu doğrusal bağlantı olmadığı), modelin hata teriminin varyansının
değişmediği (değişen varyans olmadığı) ve hata teriminin değerleri arasında bir ilişki
olmadığı (otokorelasyon olmadığı) varsayımlarıdır. Bu nedenle uygulanan modelin bu
varsayımları

yerine

getirip

getirmediğinin

araştırılması

modelin

sonuçlarının

güvenilirliği açısından önemlidir. Bu kapsamda uygulanan model için belirtilen
varsayımlardan sapma olup olmadığı sınanmıştır.
5.2.3.1. Çoklu Doğrusal Bağıntının (Multicolinearity) Sınanması
Bağımsız değişkenler arasında güçlü ilişkilerin olmasına bağlantı (collinearity)
veya çoklu doğrusal bağlantı (multicolinearity) adı verilmekte ve regresyon analizinde
istenmeyen durumu göstermektedir (Albayrak, 2005, s.109)
Klasik Doğrusal regresyon modelinin temel varsayımlarından birisi, regresyona
katılan değişkenler arasında çoklu doğrusallığın olmadığıdır (Gujarati, 2004, s.341).
Çoklu doğrusallık modeldeki açıklayıcı değişkenler arasındaki ilişkinin derecesi ile
ilgili bir sorundur. Çok faktörlü doğrusal regresyon modelinde temel amaç açıklayıcı
değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini ayrı ayrı ölçmektir. Şekil 9'da
görüldüğü üzere açıklayıcı değişkenler arasında doğrusal ya da doğrusala yakın bir ilişki
olması şeklinde tanımlanabilecek çoklu doğrusal bağlantı durumu, her açıklayıcı
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değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini ortaya koymak için yeterli
olmayacaktır. Çünkü birbiriyle doğrusal ilişkisi bulunan açıklayıcı değişkenler birbirini
etkilediği için, bağımlı değişkene ortak etkileri olacaktır.

Şekil 9. Çoklu doğrusallığa ballentine bakışı
Kaynak: Gujarati,2004
Regresyon

analizinde

çoklu

doğrusal

bağlantının

bulunması

aşağıdaki

problemlere yol açmaktadır (Tarı, 2010, s.159):

1.

Regresyon katsayıları doyurucu ve güvenilir anlamlar vermez,

2.

Katsayıların varyansları ve standart hataları büyük çıkmaktadır,

3.

Açıklayıcı değişkenler arasında tam bir bağıntı varsa, bu durumda
parametrelerin tahmin değerleri bulunmamaktadır,

4.
5.

değerleri olduğundan büyük çıkmaktadır,
Regresyon katsayıları yanlış işaretli çıkabilmektedir,
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Çoklu doğrusallığın var olup olmadığını tespit etmek için çeşitli yöntemler
bulunmaktadır. Çoklu doğrusallığın tespitine ilişkin yaygın olarak kullanılan yöntemleri
aşağıdaki şekilde sıralamak mümkünüdür (Gujarati ve Porter, 2014, s.338-339):
- Modelde yüksek

olmasına karşın t oranlarının düşük olması (anlamlı pek az t

oranı olması)
- açıklayıcı değişkenler arasında çifter çifter yüksek korelasyon olması,
- kısmı ilişkilerin incelenmesi (Çoklu korelasyon ile kısmı korelasyonların
karılaştırılması,
-yan bağlanımlar,
-özdeğerler ve koşul indeksi,
-hoşgörü ve varyans şişirme faktörü,
-serpilme çizimi yapmak.
Korelasyon katsayılar %80’in üzerindeki değişkenlerin çoklu doğrusal bağlantı
problemine neden olabileceği bilgisi ışığında (Kennedy, 1998, s. 288) modelde çoklu
doğrusal bağlantı sorunun olup olmadığının tespiti amacıyla öncelikle bağımsız
değişkelerin arasındaki korelasyon incelenmiştir.
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Tablo 20
Bağımsız Değişkeler Arasındaki İlişki (Korelasyon Matrisi)
W_ W_M
GDP 1

W_T W_T W_T
W_SU LME LUS RTU W_C W_P
E
V
D
FE
ARI RIM

W_A W_A
BDH BDT
AZ
UFE

W_G
7FAI
Z

W_G W_M
W_
7TU EVH W_P USD
FE
AZ
ET
EX

W_GDP

1,00

W_M1

-0,27

1,00

W_SUE

0,48

-0,19

1,00

W_TLMEV

-0,32

0,47

-0,42

1,00

W_TLUSD

-0,45

-0,05

0,09

0,04

W_TRTUFE -0,19

0,26

-0,04

-0,14 0,38

1,00

W_CARI

-0,39

0,07

-0,80

0,21

0,04

0,13

1,00

W_PRIM
W_ABDHA
Z
W_ABDTU
FE

0,11

-0,01

-0,30

0,35

0,01

0,03

0,13

1,00

-0,29

0,15

0,37

-0,34 0,23

0,12

-0,19

-0,56

1,00

0,14

-0,18

-0,54

0,06 -0,43 0,04

0,42

0,51

-0,60

1,00

W_G7FAIZ

0,33

-0,12

0,46

-0,39 -0,31 -0,19 -0,31

-0,34

0,51

-0,20

1,00

W_G7TUFE
W_MEVHA
Z

0,03

0,05

-0,43

0,03 -0,30 0,29

0,22

0,39

-0,40

0,78

-0,22

1,00

0,06

-0,47

-0,50

-0,01 -0,39 -0,28

0,48

0,33

-0,50

0,81

-0,04

0,39

1,00

W_PET

0,03

0,61

0,16

0,10 -0,02 0,25

-0,36

-0,03

0,23

-0,28

-0,01

0,07

-0,64

1,00

W_USDEX

-0,58

-0,04

-0,50

0,15

0,45

0,07

0,01

0,44

-0,15

0,46

0,47

-0,34 1,00

1,00

0,08

0,11

Küresel faktörlerden ABDTUFE ve MEVHAZ serileri arasında %81, Yerel
faktörlerden ise CARI ve SUE serileri arasında -%80 oranında korelasyon olduğu
görülmüştür. İki açıklayıcı değişken arasında sıfırıncı dereceden ilişki katsayısı 0,80
gibi yüksek bir katsayı ise çoklu doğrusallık ciddi bir sorundur (Gujarati ve Porter,
2014, s.338). Bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon incelendikten sonra yine
çoklu bağıntının tespit edilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi olan Varyans Şişirme
(Büyütme) Faktörüyle (VŞF) bağıntı probleminin olup olmadığı sınanmıştır.
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Tablo 21
Ön Sınama Modeli- Varyans Şişirme Faktörü
Katsayı

Ortalı (Merkezi)

Ortalı

Varyansı

Olmayan VIF

(Merkezi) VIF

W_GDP

202.8944

5.675403

5.541511

W_M1

31.69540

3.779510

3.740799

W_SUE

55.47814

8.687237

8.342852

W_TLMEV

0.000329

3.025531

3.017850

W_TLUSD

6.382620

3.532000

3.522238

W_TRTUFE

92.22030

2.477093

2.392535

W_CARI

0.055747

5.185323

4.998956

W_PRIM

0.041470

2.276129

2.207107

W_ABDHAZ

0.336333

6.228156

5.483066

W_ABDTUFE

11645.31

21.03659

20.11554

W_G7FAIZ

0.808118

3.761264

3.088745

W_G7TUFE

10151.36

8.109512

7.904953

W_MEVHAZ

0.318185

20.99158

20.58552

W_PET

1.222667

3.715419

3.691971

W_USDEX

0.008090

4.934406

4.911355

Değişkenler

Uygulamada bir değişkenin Varyans Şişirme Faktörü (VIF) değeri 10’u aşarsa,
çoklu doğrusallık probleminin varlığının göstergesi olarak kullanılmaktadır (Gujarati ve
Porter, 2014, s.340).
Korelasyon matrisi ve Varyans Şişirme Faktörü hesaplamalarına istinaden
modelde çoklu doğrusallık probleminin varlığı tespit edilmiştir. Çoklu doğrusallık
probleminin giderilmesi için uygulamada çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu
yöntemleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Tarı, 2010, s.165-167; Gujarati ve
Porter, 2014, s.342-346):
-Hiçbir şey yapmamak,
-örneklem büyüklüğünü arttırmak,
-önsel bilgiler kullanmak,
-değişkenleri dönüştürmek,
-ek ya da yeni veri eklemek,
-çok terimli bağlanımlarda ortak doğrusallığı azaltmak,
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-değişken(ler)i atmak ve modeli daraltmak,
-eşanlı model kurmak.
Çalışmanın amacı tahminde bulunmaktan ziyade ana kütle katsayılarının güvenilir
tahminlerini yapmak olduğundan dolayı çoklu doğrusal bağlantı sorunu tahmin edicide
yüksek hataya neden olabilmektedir. Bu nedenle hiçbir şey yapmamak alternatifi
kullanılamamaktadır ve

modeldeki çoklu doğrusallığın giderilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte modelde kullanılan verilerin ARIMA sürecinden sonra elde edilen
kalıntılardan türetilmiş olduğu ve bu serilerin durağan olduğu göz önüne alındığında
serileri tekrar dönüştürmek etkin bir yöntem olmayacaktır.
Modele gerek uygulamalardaki örnekler gerekse Türkiye'ye özgü koşullar dikkate
alınarak on dört adet bağımsız değişken eklenmiştir. Entegre ekonomilerde gerek
küresel ve yerel faktörlerin kendi içlerinde birbirini etkilemesi, gerekse küresel
faktörlerin bölgesel faktörleri etkilemesi muhtemel bir durumdur. Nitekim on beş
bağımsız değişkenle uygulanan modelde çoklu bağıntı problemi ortaya çıkmıştır.
İlgili periyotta G7 ülkelerinin faiz oranı her ülke için belirlenen faiz oranının
ülkelerin GSYİH değerlerinin toplam içindeki ağırlığına göre tespit edilmiştir. Ülkelerin
GSYİH verileri kıyaslandığında ilgili periyotta ABD'nin GSYİH'sinin G7 ülkelerinin
GSYİH toplamlarının yaklaşık %49,54'ünü oluşturduğu tespit edilmiştir. 2009 yılından
itibaren ise bu oran %50'yi aşmaktadır. Bu nedenle G7 ülkelerinin faiz oranı
ortalamasının yarısı ABD faiz oranlarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca modelde ABD
hazine bonosu getirisi değişkeni bulunmakta olup, buna ilave olarak ABD'de mevduata
ödenen faiz ile hazine bonosu faiz oranının farkı da bağımsız değişken olarak
konulmuştur. Bu bilgiler ışında hem ABD hazine bonosu getirisi hem de ABD Mevduat
faizi ile hazine bonosu getirisi arasındaki farkın değişken olarak modele eklenmiş
olması ve her iki parametrenin de küresel faizi temsil eden unsurlar olmasından dolayı
G7FAIZ serisi modelden çıkarılmıştır. Bununla birlikte daha önce ABDTUFE serisi
tüketici fiyat endeksindeki değişim olarak alınmış modele de bu şekilde dahil edilmiştir.
Seri yeni oluşturulan modele logaritması alınmış endeks değeri (LABDTUFE) olarak
dahil edilmiştir. Logaritması alınmış endeks değeri olan LABDTUFE serisi diğer seriler
gibi ARIMA sürecinden geçirilmiş ve bu serilerin kalıntıları dünya risk primiyle
çarpılarak oluşturulan yeni seri modele dahil edilmiştir.
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Tablo 22
ADF Test İstatistiği Sonuçları: LABDTUFE
Augmented Dickey-Fuller
(ADF) test istatistiği
Değişkenler

Düzey/Birinci Fark

Olasılık Trend ve Sabit Olasılık Sonuç

Kesme

Düzey

-0.992255 0.7510

-2.228613

0.4656

I(1)

Birinci Fark

-8.340775 0.0000*

-8.373394

0.0000*

I(0)

LABDTUFE

* ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.

Tablo 23
PP Test İstatistiği Sonuçları: MEVDUAT ve LABDTUFE
Phillips-Perron
(PP) test istatistiği
Değişkenler
LABDTUFE

Düzey/Birinci Fark

Kesme

Olasılık Trend ve Sabit Olasılık Sonuç

Düzey

-1.175111

0.6800

-2.228613

0.4656

Birinci Fark

-8.568798 0.0000*

-8.738296

0.0000*

I(1)
I(0)

* ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.
Hem ADF hem de PP birim kök testleri sonucunda serinin düzeyde birim kök
içerdikleri ve birinci derecen farkının alınmasıyla durağan hale geldiği yani I(1) olduğu
tespit edilmiştir. LABDTUFE serisi için ARIMA(1,1,1) modeli uygun model olarak
seçilmiştir.
MODEL 1. Tüm (On Üç) Makroekonomik Değişkenlerin Bulunduğu Model
Tüm makroekonomik değişkenlerden oluşan ülke betası modeli çoklu doğrusal
regresyon yöntemiyle analiz edilmiştir. Modelin tanımlanma özelliğinden dolayı bu on
üç değişkene ilave olarak dünya risk primi de eklenmiştir. Regresyon analizi sonuçları
Tablo 23'deki gibi özetlenmiştir.
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R T ürkiye,t  R ft  α  b 0 (R wt  R ft )  b1TLMEV(R wt  R ft )  b 2 CARI(R wt  R ft ) 
b 3 TLUSD (R wt  R ft )  b 4 M1(R wt  R ft )  b 5SUE (R wt  R ft ) 
b 6 GDP (R wt  R ft )  b 7 TRTUFE(R

wt

 R ft ) 

b 8 LABDTUFE (R wt  R ft )  b 9 MEVHAZ (R wt  R ft ) 

(34)

b10 G7TUFE(R wt  R ft )  b11PET (R wt  R ft ) 
b12 USDEX(R wt  R ft )  b13 ABDHAZ(R wt  R ft )  u t

Tablo 24
Model 1- Çoklu Regresyon Tahmin Sonuçları
Bağımlı Değişken: Türkiye Risk Primi
Değişken
Katsayı Standart Hata t-istatistiği
C
-0.092834
0.075754 -1.225461
YEREL FAKTÖRLER
W_GDP
-30.52788
13.47608 -2.265338
W_M1
-8.113224
5.540847 -1.464257
W_SUE
-5.018336
7.370387 -0.680878
W_TLMEV
-0.104327
0.017832 -5.850513
W_TLUSD
-3.459763
2.558052 -1.352499
W_TRTUFE
-38.37128
9.052095 -4.238939
W_CARI
0.337229
0.236436
1.426297
KÜRESEL FAKTÖRLER
W_PRIM
1.366876
0.202907
6.736458
W_ABDHAZ
-1.367281
0.467555 -2.924323
W_LABDTUFE
-66.82817
30.65242 -2.180193
W_G7TUFE
-12.91194
73.49001 -0.175697
W_MEVHAZ
-1.335798
0.362697 -3.682961
W_PET
3.861572
1.522422
2.536467
W_USDEX
0.090972
0.090409
1.006227
R-Kare
Düzeltilmiş R-Kare
Regresyonun Standart Hatası
Atık Kareler Toplamı
Log-olabilirlik
F-İstatistiği
Olasılık (F-istatistiği)

0.727049 Bağımlı Değişken Ort.
0.638181 Bağımlı Değişken St. Sp.
0.452061
Akaike Bilgi Kriteri
8.787456
Schwarz Kriteri
-27.57202
Hannan-Quinn Kriteri
8.181251
Durbin-Watson İstatistiği
0.000000

*, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.

Olasılık
0.2271
0.0286**
0.1504
0.4996
0.0000*
0.1833
0.0001*
0.1610
0.0000*
0.0055*
0.0348**
0.8614
0.0006*
0.0149**
0.3199
0.070718
0.751540
1.468001
2.000874
1.675566
2.430443
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Tablo 25
Model 1- Varyans Şişirme Faktörü
Değişkenler
W_GDP
W_M1
W_TLMEV
W_TLUSD
W_TRTUFE
W_CARI
W_SUE
W_PRIM
W_G7TUFE
W_PET
W_USDEX
W_ABDHAZ
W_LABDTUFE
W_MEVHAZ

Katsayı

Ortalı (Merkezi)

Ortalı

Varyansı

Olmayan VIF

(Merkezi) VIF

181.6048
30.70098
0.000318
6.543630
81.94042
0.055902
54.32261
0.041171
5400.781
2.317768
0.008174
0.218608
939.5706
0.131549

5.109257
3.682098
2.939384
3.642036
2.213695
5.229860
8.555476
2.272801
4.339411
7.083916
5.014550
4.071544
8.201899
8.728833

4.988722
3.644384
2.931922
3.631970
2.138128
5.041893
8.216315
2.203880
4.229951
7.039208
4.991125
3.584455
8.111113
8.559980

Uygulamada bir değişkenin VŞF

değeri 10’u aşarsa, çoklu doğrusallık

probleminin varlığının göstergesi olarak kullanılmaktadır (Gujarati ve Porter, 2012,
s.340). Bu bağlamda VŞF'ye göre Model 1'de yüksek oranlı bir ortak doğrusallık
problemi olmadığı söylenebilmektedir.
5.2.3.2. Değişen Varyansın (Heterekodasticy) Varlığının Sınanması
Çoklu doğrusal regresyon modelinin temel varsayımlardan biri de hata teriminin
varyansının değişmediği, yani hata terimi varyansının sabit olduğudur. Varyansın
değişmesi durumunda aşağıdaki sonuçların çıkması muhtemeldir (Tarı, 2010, s.172);
- EKK tahmincileri, sapmasız ve tutarlı olma özelliklerini korumakta ancak
minimum varyans olma özelliğini kaybetmektedir,
- EKK tahmincilerinin t ve F testleri anlamlarını kaybetmektedir,
- belirli X değerine karşılık olan Y'nin öngörüsü, öngörünün varyansı,
tahmincilerin ve hata terimlerinin varyanslarını içerdiğinden yüksek varyanslı olacak ve
dolayısıyla etkin olmayacaktır.
Literatürde değişen varyansın tespitinde kullanılan yöntemleri, sistematik
olmayan (biçimsel olmayan) ve sistematik (biçimsel) yöntemler olarak ikiye ayırmak
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mümkündür (Gujarati ve Porter, 2014, s.376-377 ; Tarı, 2010, s.172-175). Uygulamada
yaygın olarak kullanılan sistematik olmayan (biçimsel olmayan) yöntemlerin; dağılma
diyagramları ile değişen varyansın belirlenmesi, standartlaştırılmış hata terimleri ile
bağımsız değişken değerlerinin diyagram üzerinde izlenmesi, hata terimleri kareleri ile
bağımsız değişken değerlerinin diyagram üzerinde gözlemlenmesi şeklinde yapıldığı
görülmektedir (Tarı, 2010, s.172-175). Yaygın olarak kullanılan sistematik yöntemleri
ise, Park Sınaması, Glejser Sınaması, Spearman Sıra İlişkisi (Korelasyon) Sınaması,
Goldfeld-Quandt Sınaması, Breush-Pagan-Godfrey Sınaması, White Genel Değişen
Varyans Sınaması şeklinde belirtmek mümkündür.
Örneklem hacmi 100’den (n≥100) büyük olması durumunda sabit varyans
varsayımı grafik yöntemle de saptanabilmektedir. Modelin önemli açıklayıcı
değişkenleri ve tahminleri ile hataları arasındaki serpilme diyagramları ayrı ayrı
incelenir (Albayrak, 2008, s.116). Örneklem büyüklüğü 100'den küçük olduğu durumda
sistematik yöntemlerin kullanılması daha doğru sonuçlar verecektir. Bu nedenle
modelde değişen varyans probleminin olup olmadığını tespit etmek amacıyla sistematik
yöntemlerden yaygın olarak kullanılan White Genel Değişen Varyans Sınaması Testi ve
Breush-Pagan-Godfrey sınaması kullanılmıştır.
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Modelin kalıntı serisinin grafiği yukarıdaki gibi olup, Breusch-Pagan-Godfrey ve
White testi sonuçlarına göre modelin hata terimlerinin varyansının sabit olduğu yani
değişen varyans sorunu olmadığı tespit edilmiştir.

Tablo 26
Değişen Varyans Test İstatistiği Sonuçları
Breusch-Pagan-Godfrey
İstatistiği
Ki-Kare

Test White

Test

İstatistiği
0,9746 (0,9858)

0,9998 (0,9999)

Not: Parantez içinde gösterilen değerler p olasılık değerlerini göstermektedir.

Hem Breusch-Pagan-Godfrey Testinin, hem de White Testinin

hipotezi sabit

varyansın olduğu (değişen varyans yoktur), alternatif hipotez ise varyansın sabit
olmadığı (değişen varyans vardır) şeklinde kurulmuştur. Test sonuçlarına göre
hipotezi kabul edilmiştir. Yani modelde değişen varyans sorunu yoktur.
5.2.3.3. Ardışık Bağımlılığın (Otokorelasyonun) Varlığının Sınanması
Otokorelasyon, hata terimlerinin birbirini izleyen değerleri arasında ilişki
bulunması hali olarak ifade edilmektedir. Yani otokorelasyon, anakütle hata terimi
serisi ile ilgili bir konudur ve

hata teriminin birbirini izleyen değerleri arasında ilişki

olması demektir. Doğrusal regresyon modelinin temel varsayımından birisi de modelin
hata terimleri arasında bir ilişkinin olmadığıdır. Bu bağlamda hata terimleri arasında bir
ilişkinin olması doğrusal regresyon modelinin varsayımından önemli bir sapmadır.
Otokorelasyon problemi; modelin matematiksel biçiminin yanlış kurulmasından, bazı
açıklayıcı değişkenlerin modele alınmamasından açıklanan değişkende ölçme hatası
olmasından, verilerin işlenmesi ve hata teriminin yanlış belirlenmesinden kaynaklı
olabilmektedir (Tarı, 2010, s.193-195).
Otokorelasyon durumunda parametrelerin en küçük kareler tahmincileri sapmasız
ve tutarlı olup, etkin değildir. Hata teriminin varyansının tahmincisi sapmalıdır ve bu
yüzden parametrelerin varyansları da sapmalı olur. Pozitif otokorelasyon varsa sapma
negatif olur. Yani varyanslar olduğundan küçük bulunur. Bunun sonucunda t test
istatistiği değeri büyük çıkar. Böylece anlamsız bir katsayının anlamlı olma olasılığı
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artar,

de yükselir. Dolayısıyla F değeri olduğundan büyük bulunur. Sonuç olarak t ve

F testleri güvenilirliğini yitirip yanıltıcı sonuç verirler (Yavuz, 2009, s.126).
Otokorelasyonun var olup olmadığının sınanmasında grafiksel yöntemlerin
yanında, Durbin-Watson d testi ve Breusch-Godfrey testleri de kullanılmaktadır.
Otokorelasyona ilişkin yapılan grafiksel incelemede hata terimlerinin zaman
içindeki değişimi ve hata terimleri ile hata teriminin gecikmesi incelenmektedir.
Gujarati (2001) grafiksel olarak hangi durumlarda otokorelasyon olacağını aşağıdaki
gibi göstermiştir.

Şekil 11. Pozitif ve negatif otokorelasyon grafikleri
Kaynak: Gujarati,2001, s.406
Kurulan modelin hata terimlerinin zaman içindeki değişimi ve hata terimleri ile
hata teriminin gecikmesi için oluşturulan grafikler aşağıdaki gibidir. Bu grafiklerden
modelde otokorelasyon sorunu olmadığı tespit edilmiştir.
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Grafiksel yönteme ilave olarak otokorelasyon sorunu olup olmadığı, BreuschGodfrey LM Otokorelasyon testi ile sınanmıştır.
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Tablo 27
Breusch-Godfrey LM Otokorelasyonun Test İstatistiği Sonuçları
Breusch -Godfrey (LM) Test İstatistiği
1.Gecikme

Ki-Kare

0.0578 (0.1029)

2. Gecikme

Ki-Kare

0.1095 (0.1967)

3.Gecikme

Ki-Kare

0.1893 (0,3238)

4. Gecikme

Ki-Kare

0.2870 (0,4619)

Not: Parantez içinde gösterilen değerler p olasılık değerlerini göstermektedir.

Breusch-Godfrey Testinin,

hipotezi oto korelasyonun yokluğu üzerine

kurulmuş olup, alternatif hipotez ise otokorelasyon vardır şeklinde kurulmuştur. İlk dört
gecikme için test uygulanmış olup, test sonuçlarına göre

hipotezi kabul edilmiştir.

Yani modelde otokorelasyon sorunu yoktur. Diğer gecikmelerin etkisini görmek
amacıyla 24 gecikme için kalıntı korelogramı oluşturulmuş olup, bütün gecikmelerin
prob. değerlerinin 0,05'ten büyük olduğu yani otokorelasyon olmadığı tespit edilmiştir.

Tablo 28
Otokorelasyonun Tespiti Amacıyla Oluşturulmuş Kalıntı Korelogramı
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Yapılan analizler neticesinde modelde değişen varyans ve otokorelasyon
problemlerinin olmadığı, buna karşın çoklu bağlantı problemi olduğu tespit edilmiş
olup, yapılan düzeltmelerle çoklu bağlantı problemi ortadan kaldırılmıştır. Artık model
çoklu doğrusal bağlantının, değişen varyansın ve otokorelasyonun olmadığı çoklu
doğrusal bir modeldir. Son olarak modelde yapısal kırılmanın olup olmadığı var ise
bunun parametre katsayılarını etkileyip etkilemediğinin tespiti amacıyla yapısal kırılma
testlerine başvurulmuştur.
5.2.3.4. Yapısal Kırılmanın Sınanması
Kurulan modelde parametreleri etkileyen yapısal kırılmanın olup olmadığı tespit
edilmeye çalışılmıştır. Değişkenlere ilişkin yapısal kırılmanın varlığını araştırmak
üzere, geri dönüşlü artıkların karelerini kullanan ve bu şekilde sistemdeki değişkenlere
ilişkin

yapısal

kırılmayı

araştıran

CUSUM

ve

CUSUM

Q

grafiklerinden

yararlanılmıştır. Bununla birlikte yapısal kırılma incelemesi için kullanılan bir diğer test
olan Chow-Testinden yararlanılmıştır.
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Şekil 15. CUSUM Q grafiği
Ardışık hatalarla hesaplanan CUSUM testi veri setinde kırılmanın olup olmadığı
hakkında genel bir bilgi verirken, ardışık hata kareleri ile hesaplanan ve daha hassas
olan CUSUM Kare testinde ise belli bir güven aralığında modelin hatalarının grafiği
çizilerek güven sınırları tespit edilir. Güven sınırları dışına çıkıldığında yapısal
değişiklik olduğuna, çıkılmadığında ise yapısal değişiklik olmadığına karar verilir.
CUSUM-Kare grafiği hesaplanan değerlerlerin 2005Q3-2005Q4, 2007Q2-2008Q2
ve2009Q2-2009Q4 aralıklarında belirlenen güven aralığından sapma olduğunu
göstermektedir. Bu bağlamda CUSUM-Kare grafiği 2005Q3, 2007Q2 ve 2009Q2
zamanlarında yapısal kırılmanın söz konusu olabileceğini ortaya koymuştur. Belirlenen
tarihler arasında yapısal değişmenin olup olmadığı ve varsa bu yapısal değişmenin
parametre katsayılarını etkileyip etkilemediği Chow Yapısal kırılma testiyle sınanmıştır.
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Tablo 29
Chow Kırılma Noktası (Breakpoint) Testi
Chow Testi

Kırılma Zamanı 2005Q3

Prob. F(15,28)

0.0396

Prob. Ki-Kare(15)

0.0001

Prob. Ki-Kare(15)

0.0062
Kırılma Zamanı 2007Q3

Prob. F(15,28)

0.1595

Prob. Ki-Kare(15)

0.0026

Prob. Ki-Kare(15)

0.0840
Kırılma Zamanı 2009Q2

Prob. F(15,28)

0.8862

Prob. Ki-Kare(15)

0.4498

Prob. Ki-Kare(15)

0.9121

2005Q3 için yapılan analizde prob. değeri 0,05'den küçük çıkmış olup, kırılma
katsayıları değiştirmemiştir şeklinde kurulan

hipotezi reddedilmiştir. Yani 2005Q3'te

yapısal bir değişim vardır ve bu da parametre katsayılarını etkilemiştir. 2007Q2 ve
2009Q2 zamanları için yapılan incelemede ise prob. değeri 0,05'den büyük çıkmış olup,
kırılma katsayıları değiştirmemiştir şeklinde kurulan

hipotezi kabul edilmiştir.

Yapısal kırılmanın etkisini gidermek amacıyla modele bir kukla değişken eklenmiştir.
Eklenen kukla değişken serisinin CUSUM-Kare testinde belirtilen 2005Q3-2005Q4
aralığı 1 diğer tarihli verileri 0 olarak düzenlenmiştir. Kukla değişkenli model analiz
edilmiş olup, kukla değişkenin katsayısının prob.'u 0.1561 çıkmıştır. Bu bağlamda
Kukla Prob. = 0.1561 > 0.05 olduğu için kukla anlamsızdır ve modele eklenmesine
gerek yoktur. Kukla Değişkenli analiz sonuçları EK 2'de verilmiştir.
Küresel faiz göstergelerinden G7 faiz oranının (G7FAIZ) modelden çıkarılmadığı,
onun yerine diğer bir küresel faiz göstergesi olan ABD Mevduat Faiz Oranı ve Hazine
Bonosu faiz oranı farkı olan MEVHAZ değişkeninin modelden çıkarıldığı, alternatif bir
model (Alternatif Model) analiz edilmiş olup, analiz sonuçları EK 3'te verilmiştir.
Regresyon analizinde

'si yaklaşık 0,66, Düzeltilmiş

'si yaklaşık 0,55, F

istatistiğinin prob.'u 0,00003 sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu bağlamda kurulan modelin
bağımsız değişkenlerinin bağımlı değişkeni anlamlı bir şekilde açıkladığını ifade etmek
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mümkündür. Regresyon sonucunda oluşan parametreler incelendiğinde, sadece üçünün
katsayısının anlamlı (%1 güven aralığında) olduğu, geriye kalan on bir parametrenin de
katsayısının anlamsız olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Analiz sonuçları Bulgular ve
Yorum kısmında tartışılmıştır.

BÖLÜM VI

BULGULAR VE YORUM
Çalışmada ülke betası modeli Türkiye için kullanılmış olup, yüksek betalı ülkeler
arasında olan Türkiye'nin ülke riskini etkileyen makroekonomik değişkenlerin tespiti
yapılmaya çalışılmıştır. Ülke betası modeli kapsamında ülkenin, ülke risk priminin
neden dünya risk priminden farklı olduğu beta katsayısıyla açıklanmaya çalışılmış ve
mükemmel çeşitlendirilmiş bir dünya portföyünde beta sadece sistematik riski içeren
bir kavram olarak ele alınmıştır. Bu risk ülke riski olarak ela alınmaktadır.
Çalışma kapsamında Türkiye için on dört makroekonomik değişken ele alınmıştır.
Bu makroekonomik değişkenlerde beklenmeyen bir değişimin ülke riskini hangi
düzeyde etkilediği

tespit

edilmeye çalışılmıştır. Ülke riskini

etkileyebilecek

makroekonomik faktörler olarak, Verma ve Soydemir'in (2006) ve Verbenik, Horvath
ve Gazda'nın (2011) çalışmalarında kullandıkları faktörler seçilmiştir. Her iki çalışma
da ülke betasını etkileyen faktörleri yerel ve küresel faktörler olarak ikiye ayırmıştır.
Çalışmada yerel faktörler; bahsi geçen çalışmalara paralel olarak

para politikası

göstergelerinden olan M1 para arzı, enflasyon göstergesi olarak tüketici fiyat endeksi,
reel ekonomik faaliyetlerin bir göstergesi olarak sanayi üretim endeksi, faiz oranın
göstergesi olarak Türk Lirası cinsinden mevduata verilen faiz oranı ve döviz kuru
göstergesi olarak ABD dolarının TCMB alış kuru ile Türk Lirası cinsinden değeri
kullanılmıştır. Verma ve Soydemir (2006) ile Verbenik, Horvath ve Gazda'nın (2011)
verilerinden farklı olarak, Türkiye ekonomisinin riskliliğini önemli derecede etkilediği
hipotezi üzerine cari açık problemini temsilen cari açığın gayrı safi yurtiçi hasılaya
oranı ve gelişmekte olan ülkelerde rekabetin ve ekonomik kalkınmanın öncül göstergesi
olan ekonomik büyümenin yatırımcılar açısından riski oluşturan bir etmen olduğu
hipotezi üzerine Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verisi de modelde yerel faktör olarak ele
alınmıştır.

Küresel faktörler olarak

ise yine küresel kur riski göstergesi olarak

Amerikan Dolar Endeksi, özellikle yüksek enerji ithalatı olan Türkiye gibi ülkelerde
petrol fiyatlarındaki bir değişimin ülke riskini etkilediği hipotezi üzerine petrol fiyatı,
küresel enflasyon göstergeleri olarak G7 ülkelerinin ağırlıklandırılmış tüketici fiyat
endeksindeki değişim oranı ve ABD tüketici fiyat endeks değeri, küresel piyasalarda
risksiz faiz oranı olarak ABD hazine bonosu üç aylık faiz getirisi ve yatırımcıların
yatırım alternatifleri açısından değerlendirilen ABD mevduat faiz oranı değişkenleri
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kullanılmıştır. Bununla birlikte model spesifikasyonunun sonucu olarak dünya risk
primi de bağımsız değişken olarak modele eklenmiştir.
Makroekonomik değişkenlerdeki beklenmeyen bileşenlerin tespiti amacıyla BOXJenkins ARIMA modellerinden yararlanılmıştır. Box-Jenkins metodu tek değişkenli bir
model olarak, geleceği tahmin etme metotlarından biridir. Kısa dönem tahmininde
oldukça başarılı olan bu metodun uygulandığı serinin, eşit zaman aralıklarıyla elde
edilen gözlem değerlerinden oluşan kesikli ve durağan bir seri olması bu metodun
önemli bir varsayımıdır. Bu tür serilerde durağanlık kavramı da Box-Jenkins metodunun
önemli varsayımlarındandır (Bircan ve Karagöz, 2003, s.50). Bu nedenle ilk önce
serilerin durağanlığı sınamış ve entegrasyon düzeyleri tespit edilmiştir. Daha sonra
seriler için uygun Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (ARIMA) modelleri
belirlenmiş olup, uygun ARIMA modellerinden elde edilen kalıntılar makroekonomik
değişkenlerin beklenmeyen bileşenleri olarak modele konu edilmiştir.
Çalışmada serilerin durağanlığı literatürde yaygın olarak kullanılan ADF ve PP
testleriyle sınanmıştır. Tüm makroekonomik serilere ADF ve PP birim kök testleri
uygulanmıştır. ADF ve PP testlerinde

hipotezi, serinin birim köke sahip olduğunu

ileri sürerken alternatif hipotez serinin durağan olduğunu savunmaktadır. MEVHAZ
serisi hariç diğer bütün serilerde ADF ve PP aynı sonuçları vermiştir. ADF ve PP
sonuçlarına göre TRTUFE serisi düzeyde sabitte ve trend ve sabitte durağan bir
seriyken, TLMEV, CARI, TLUSD, M1, SUE, GDP, ABDHAZ, ABDTUFE, G7TUFE ,
PET, G7FAIZ, USDEX serilerinin ise düzeyde durağan olmadığı, birinci farkları
alındığında durağanlaştığı I(1) tespit edilmiştir. MEVHAZ serisinde ADF ve PP testleri
farklı sonuçlar vermiştir. MEVHAZ serisi ADF birim kök testine göre düzeyde durağan
olmayan bir seriyken, PP testine göre düzeyde durağan bir seridir. Bu nedenle üçüncü
bir sınamaya ihtiyaç duyulmuş olup, literatürde yaygın olarak kullanılan diğer bir test
istatistiği olan KPSS testi uygulanmıştır ve KPSS birim kök testi sınamasına göre de
MEVHAZ verisinin düzeyde durağan bir seri olduğu sonucuna varılmıştır.
Serinin entegrasyon (I) düzeyleri tespit edildikten sonra, durağan olmayan seriler
farkları alınarak durağan hale getirilmiştir. Durağan seriler için ARMA (p,q) süreci
işletilmiştir. ARMA (p,q) değerleri olağan enküçük kareler yöntemiyle tahmin edilerek
en uygun olan modelleri seçilmiştir. Modeldeki parametrelerin anlamlı olması, R 2' lerin
ve düzeltilmiş R2’lerin yüksek olması, F istatistiğinin anlamlı olması, Akaike ve
Schwarz bilgi kriterlerinin küçük olması, kalıntı kareleri toplamının (sum squared resid)
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küçük olması, Log-Olabilirlik (Log

likelihood) sayısının büyük olması kriterleri

dikkate alınarak alternatifler arasından en uygun ARIMA modeli seçilmiştir.
ARIMA modelinden elde edilen kalıntı serileri modeldeki makroekonomik
değişkenlerin beklenmeyen bileşimini ifade etmektedir. Modele uygun olarak elde
edilen kalıntı serileri dünya risk primiyle çarpılmış ve makroekonomik değişkenlerdeki
beklenmeyen bileşenler serisi olarak ülke riskine etkilerinin tespiti amacıyla çoklu
doğrusal regresyon modelinin bağımsız değişkenleri olarak kullanılmıştır.
Makroekonomik değişkenlerdeki beklenmeyen değişimlerin ülke riskine etkisini
tespit etmek amacıyla tüm makroekonomik değişkenleri ve dünya risk primini içeren
bir ön sınama modeli oluşturulmuştur. Bu modeldeki doğrusal bağıntı probleminden
dolayı molden G7Faiz oranı çıkarılarak Model 1 oluşturulmuş, G7Faiz oranın modelde
bırakıldığı buna karşın diğer bir küresel faiz göstergesi kabul edilen MEVHAZ
değişkeninin modelden çıkarılarak alternatif bir model oluşturulmuştur.
MODEL 1. Tüm Makroekonomik Değişkenlerin Analiz Edildiği Model
Model 1 için ön sınama testi yapılmış olup, regresyon analizinde
0,73, Düzeltilmiş

'si yaklaşık

'si yaklaşık 0,64, F istatistiğinin prob.'u 0,000 sonuçlarına

ulaşılmıştır. Bu bağlamda kurulan modelde bağımsız değişkenler bağımlı değişkeni
anlamlı bir şekilde açıkladığını ifade etmek mümkündür. Regresyon sonucunda oluşan
parametreler incelendiğinde, sekiz parametrenin katsayısının anlamlı ( dördü %1, üçü
%5, biri %10 güven aralığında) olduğu, geriye kalan altı parametrenin de katsayısının
anlamsız olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen denklem aşağıdaki
gibidir.
TÜRKİYE

RİSK

PRİMİ=

-

0.0923992730122

-27.2790386381*W_GDP

-

7.91424193139*W_SUE - 0.110904217469*W_TLMEV - 2.1327131142*W_TLUSD 44.4842772466*W_TRTUFE
1.18429583116*W_PRIM

+

0.170727234795*W_CARI

-

224.227635476*W_ABDTUFE
189.398472276*W_G7TUFE

-

+

1.29826560866*W_ABDHAZ

+

-

0.525982421674*W_G7FAIZ

-

1.87950701783*W_MEVHAZ

+

0.923857940131*W_PET + 0.139963887105*W_USDEX +
Çoklu regresyon modelinin temel varsayımları sınanmış olup, bu kapsamda çoklu
doğrusallık sorunun tespiti amacıyla korelasyon matrisinden ve Varyans şişirme
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faktöründen

yararlanılmıştır. Modelde çoklu doğrusallık sorununun olduğu tespit

edilmiştir. Hem G7 ülkelerinin GSYİH'ya göre ağırlıklandırılmış faiz oranı, hem ABD
hazine bonosu getirisi hem de ABD Mevduat faizi ile hazine bonosu getirisi arasındaki
farkın değişken olarak modele eklenmiş olması ve her üç parametrenin de kısmen veya
tamamen küresel faizi temsil eden unsurlar olmasından dolayı G7FAIZ serisinin
modelden çıkarılmıştır. Bununla birlikte daha önce ABDTUFE serisi tüketici fiyat
endeksindeki değişim olarak alınmış, modele de bu şekilde dahil edilmiştir. Seri yeni
oluşturulan modele doğal logaritması alınmış endeks değeri (LABDTUFE) olarak dahil
edilmiştir. Logaritması alınmış endeks değeri olan LABDTUFE serisi diğer seriler gibi
ARIMA sürecinden geçirilmiş, bu serinin kalıntıları dünya risk primiyle çarpılmış ve
oluşturulan yeni seri modele dahil edilerek çoklu doğrusallık sorunu giderilmiştir. Çoklu
doğrusallık problemi giderilen model için değişen varyans sorununun tespiti amacıyla
Breusch-Pagan-Godfrey ve White test istatistiğinden yararlanılmış ve modelde değişen
varyans sorunu olmadığı tespit edilmiştir. Hata terimleri arasında Ardışık Bağımlılığın
(Otokorelasyonun) olup olmadığı grafiksel yöntemlerle ve Breusch-Godfrey testiyle
sınanmış olup, modelde otokorelasyon sorununun olmadığı tespit edilmiştir.
Çoklu doğrusallık problemi giderildikten sonra model için tekrar çoklu regresyon
analizi yapılmıştır. Regresyon analizinde

'si yaklaşık 0,73, Düzeltilmiş

'si yaklaşık

0,64, F istatistiğinin prob.'u 0,000 sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu bağlamda kurulan
modelin bağımsız değişkenlerinin bağımlı değişkeni anlamlı bir şekilde açıkladığını
ifade etmek mümkündür. Regresyon sonucunda oluşan parametreler incelendiğinde,
sekiz parametrenin katsayısının anlamlı (dördü %1, üçü %5, biri %10 güven aralığında)
olduğu, geriye kalan altı parametrenin de katsayısının anlamsız olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Analiz sonucunda katsayısı anlamlı parametrelerle elde edilen denklem
aşağıdaki gibidir.
TÜRKİYE RİSK PRİMİ = - 30.5278820188*W_GDP 0.104326592027*W_TLMEV - 38.3712794564*W_TRTUFE +
1.36687625657*W_PRIM - 1.36728117828*W_ABDHAZ 66.8281681803*W_LABDTUFE - 1.33579789038*W_MEVHAZ +
3.86157216085*W_PET +
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Çoklu doğrusallık, değişen varyans ve otokorelasyon sorunu bulunmayan ve
bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni anlamlı bir şekilde açıkladığını tespit edilen
modeli yorumlamak mümkündür.
Türkiye risk primi Dünya risk priminden farklılığının nedeni olan ülke betasının
hangi yerel ve küresel makroekonomik değişkenlerdeki beklenmeyen değişimlerden
kaynaklı olduğunu açıklamak amacıyla oluşturulmuş, MODEL1 için yapılan analizde,
Türkiye ülke betasının yerel olarak ekonomik büyümedeki, TL cinsinden mevduat faiz
oranlarındaki ve tüketici fiyat endeksindeki meydana gelen beklenmeyen değişimlerden
etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte ülke riski ve Türkiye risk primi
küresel faktörlerden olan, ABD'nin hazine bonosu getirisinden, ABD'nin tüketici fiyat
endeksinden, ABD'de mevduata verilen faiz ile hazine bonosu getirisi arasındaki farktan
ve petrol fiyatlarından etkilenmektedir. Türkiye risk primi üzerine etkisi olan
makroekonomik değişkenlerden, petrol fiyatındaki beklenmeyen değişimin Türkiye risk
primini pozitif olarak etkilediği, Türkiye GSYİH, TL Mevduat faiz oranı, Türkiye
TÜFE, ABD Hazine bonosu getirisi, ABD Mevduat Faiz Oranı-Hazine Bonosu getirisi
farkı, ABD TÜFE değişkenlerindeki beklenmeyen bir değişimin ise Türkiye risk
primine negatif etkisi olduğu tespit edilmiştir. Katsayı olarak incelendiğinde en fazla
etkinin GSYİH, Türkiye TÜFE ve ABD TÜFE değişkenlerindeki beklenmeyen
değişimlerin yarattığı, TL cinsinden mevduat faiz oranının etkisinin ise sınırlı olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
ALTERNATİF MODEL
Küresel faiz göstergelerinden G7 faiz oranının (G7FAIZ) modelden çıkarılmadığı,
onun yerine diğer bir küresel faiz göstergesi olan ABD Mevduat Faiz Oranı ve Hazine
Bonosu faiz oranı farkı olan MEVHAZ değişkeninin modelden çıkarıldığı, alternatif bir
model (Alternatif Model) analiz edilmiş olup, analiz sonuçları EK 3'te verilmiştir.
Regresyon analizinde

'si yaklaşık 0,66, Düzeltilmiş

'si yaklaşık 0,55, F

istatistiğinin prob.'u 0,00003 sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu bağlamda kurulan modelin
bağımsız değişkenlerinin bağımlı değişkeni anlamlı bir şekilde açıkladığını ifade etmek
mümkündür. Regresyon sonucunda oluşan parametreler incelendiğinde, sadece üçünün
katsayısının anlamlı (%1 güven aralığında) olduğu, geriye kalan on bir parametrenin de
katsayısının anlamsız olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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TÜRKİYE RİSK PRİMİ = - 0.0909640993123*W_TLMEV 35.7162065812*W_TRTUFE + 1.07124549207*W_PRIM +
Çoklu doğrusallık, değişen varyans ve otokorelasyon sorunu bulunmayan ve
bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni anlamlı bir şekilde açıkladığını tespit edilen
modeli yorumlamak mümkündür.
Alternatif model de Model 1 gibi Türkiye risk primi Dünya risk priminden
farklılığının nedeni olan ülke betasının hangi yerel ve küresel makroekonomik
değişkenlerdeki beklenmeyen değişimlerden kaynaklı olduğunu açıklamak amacıyla
oluşturulmuştur. Alternatif model için yapılan analizde, Türkiye ülke betasının yerel
olarak, TL cinsinden mevduat faiz oranlarındaki ve tüketici fiyat endeksindeki meydana
gelen beklenmeyen değişimlerden etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Küresel olarak ise
dünya risk priminden etkilendiği görülmektedir. Türkiye risk primi üzerine etkisi olan
makroekonomik

değişkenlerden

TL

Mevduat

faiz

oranı,

Türkiye

TÜFE

değişkenlerindeki beklenmeyen bir değişimin ise Türkiye risk primine negatif etkisi
olduğu tespit edilmiştir. Katsayı olarak incelendiğinde en fazla etkinin Türkiye TÜFE
değişkenlerindeki beklenmeyen değişimlerin yarattığı, TL cinsinden mevduat faiz
oranının etkisinin ise sınırlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Şekil 16. Model 1 ve alternatif modeldeki katsayıları anlamlı açıklayıcı değişkenler
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Hem Model 1 hem de Alternatif modelde Türkiye risk primini yani risksiz faiz
oranı üzerindeki getiriyi, Türkiye TÜFE'sinin, TL Cinsinden mevduata ödenen faizin ve
dünya risk priminin etkilediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte Model 1'de Alternatif
modelden farklı olarak Türkiye'nin GSYİH'si, ABD'nin hazine bonosu getirisinin,
ABD'nin Tüketici Fiyat Endeksinin, Petrol Fiyatlarının ve ABD'de mevduata ödenen
faiz ile hazine bonosu getirisi arasındaki farkın Türkiye risk primini etkilediği yani bu
değişkenlerdeki beklenmeyen bir değişimin Türkiye'nin riskini etkilediği görülmektedir.
Model 1'in regresyon analizinde

'sinin yaklaşık 0,73, Düzeltilmiş

0,64 Alternatif modelin regresyon analizinde

'sinin yaklaşık

'sinin yaklaşık 0,66, Düzeltilmiş

'sinin ise yaklaşık 0,55 olması Model 1'in açıklama gücünün daha yüksek olduğu
sonucunu vermiştir.
Verma ve Soydemir'in (2006) Türkiye'ye benzer ekonomiler olan Latin Amerika
ülkelerinden Brezilya, Şili, Arjantin ve Meksika'yı konu ettikleri çalışmalarında,
Arjantin hariç diğer ülkelerin G7 ülkelerinin enflasyon ve faiz oranındaki beklenmeyen
değişimlerden etkilendiği tespit edilmiştir. Fakat Türkiye için yapılan bu çalışmada G7
ülkelerinin enflasyon ve faiz oranındaki beklenmeyen değişimlerin Türkiye ülke riskini
etkilediğine dair istatistiki olarak anlamlı bir sonuca ulaşılamamıştır. Bununla bu
ülkelerden farklı olarak Türkiye'nin ülke riskinin petrol fiyatlarındaki beklenmeyen
değişimlerden etkilendiği tespit edilmiştir.

Verma ve Soydemir çalışmalarında

Arjantin'in ülke riskinin kürsel faktörlerdeki beklenmeyen değişimlerden etkilendiğini
ortaya koyarken, Brezilya, Şili ve Meksika'nın ülke riskinin hem yerel hem de küresel
faktörlerdeki beklenmeyen değişimlerden etkilendiğini tespit etmişlerdir. Türkiye
açısından yapılan bu çalışmada Brezilya, Şili ve Meksika'daki gibi Türkiye'nin de ülke
riskinin hem yerel hem de küresel faktörlerdeki beklenmeyen değişimlerden etkilendiği
sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte Verma ve Soydemir'in çalışmalarında Şili,
Arjantin ve Meksika'nın ülke riskinin petrol fiyatlarındaki beklenmeyen bir değişimden
etkilenmediği, Brezilya'nın ise petrol fiyatlarındaki beklenmeyen bir değişimden
etkilendiği belirtilmiş olup, bu çalışmada da Türkiye ülke riskinin de Brezilya'nınkine
benzer şekilde petrol fiyatlarındaki beklenmeyen değişimlerden etkilendiği tespit
edilmiştir. Verbeník, Horváth ve Gazda'nın (2011) AB'ye yeni üye olan ülkeler için
yaptığı çalışmada da Macaristan, Romanya ve Letonya'nın risk priminin küresel
faktörlerdeki beklenmeyen değişimlerden etkilendiği, buna karşın Çek Cumhuriyeti,
Polonya, Bulgaristan, Estonya ve Litvanya'nın hem yerel hem de küresel faktörlerdeki
beklenmeyen değişimlerden etkilendiği sonucuna ulaşılmış olup, Türkiye için yapılan
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bu çalışmada ülke riskini etkileyen faktörlerdeki beklenmeyen değişimler farklı olsa da
Çek Cumhuriyeti, Polonya, Bulgaristan, Estonya ve Litvanya'nın analiz sonucuna tutarlı
olarak hem yerel hem de küresel faktörlerden etkilendiği görülmektedir. Bu bağlamda
Türkiye'ye yatırım yapacak uluslararası yatırımcılar açısından küresel piyasalardaki
beklenmeyen

değişimlere

ilişkin

analizlerinin

yanında

Türkiye'nin

kendi

iç

dinamiklerini oluşturan makroekonomik faktörlerin beklenmeyen değişimlerine ilişkin
analizlerin yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar küreselleşmeyle
birlikte artan bir uluslararası entegrasyon olsa da, ulusal ekonomi makro
değişimlerindeki beklenmeyen değişimler ve şokların Türkiye ülke riski ve risk primini
etkilemesi durumu, piyasaların tam entegre olmadığı hala ulusal faktörlerin mükemmel
çeşitlendirilmiş bir dünya portföyünde sistematik riski etkilediği sonucunu ortaya
koymaktadır.
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BÖLÜM VII
SONUÇ
Küreselleşme olgusu ile birlikte artan sermaye hareketleri, ülke finansal
sistemlerini birbirlerine oldukça yaklaştırmıştır. Bu durum ülke ekonomilerinin
entegrasyonuna neden olurken, finansal yatırımcılar açısından da bir çok yatırım fırsatı
yaratmaktadır. Yatırımcıların yatırım olanakları artmış, artık kendi ülkelerindeki
sermaye varlıklarıyla sınırlı kalmadan dünya piyasalarına yatırım yapma imkânı ortaya
çıkmıştır. Bununla birlikte gelişen bilgi ve teknoloji de gerek yatırımcılara gerekse
araştırmacılara portföy yönetimiyle ilgili alternatif yaklaşımlar deneme imkanı
sağlamaktadır. Özellikle küreselleşmeyle birlikte sermaye olgusunun önündeki
engellerin azalması, uluslararası yatırımların önemini artırmış ve uluslararası portföy
yönetimini de önemli bir uğraş haline getirmiştir.
Yatırımcılar için uluslararası portföy yatırımı, yatırım yapılacak ülkenin seçimi,
yatırım yapılacak varlık/varlıkların seçimi, portföyün tanımlanması, varlıkların
fiyatlanması, varlıkları ve ülkeleri etkileyen risklerin belirlenmesi gibi bir çok
parametreyi içeren karmaşık bir süreç olarak ele alınmaktadır. Uluslararası

varlık

fiyatlama modellerinde, varlık getirilerinin dünya faktörlerine karşı duyarlı olduğu
kabul edilmektedir. Sharpe (1964) ve Lintner’in (1965) geliştirdiği Sermaye Varlıkları
Fiyatlama Modelinin uluslararası versiyonu çeşitlendirilmiş bir dünya portföyünün
olduğu durumda ülkenin betasının getirinin belirleyicisi olduğunu varsaymaktadır ve bu
model ülke riskini sadece beta olarak kabul etmektedir (Erb, Harvey ve Viskanta, 1997,
s. 6). Bu bağlamda ülke riski araştırmalarında da ülke betası kavramı ve bu betayı
etkileyen faktörlerin tespiti önemli bir inceleme alanı haline gelmiştir.
Bu çalışmada Türkiye için ülke riskini ve buna ilişkin olan ülke risk primini
etkileyen faktörler yerel ve küresel faktörler olarak ele alınmıştır. Çalışmada ülke betası
modeli Türkiye için kullanılmış olup, yüksek betalı ülkeler arasında olan Türkiye'nin
ülke riskini etkileyen makroekonomik değişkenlerdeki beklenmeyen değişimin etkisi
tespit edilmeye çalışılmıştır.
Uluslararası yatırımcılar ve araştırmacılar için bir ülkeye ya da bir ülkenin piyasa
endeksine yatırım yapılacağı zaman yatırım yapılacak olan piyasanın dünya
piyasasından neden farklı getirilere sahip olduğu ve/veya olacağı önemli bir konudur.

126
Bu farklılık ülkenin dünya sermaye piyasalarına olan duyarlılığından yani ülke riski
olarak kabul edilen ülke betasından kaynaklanmaktadır. Yatırımcıların beklenen
getirileri, makroekonomik değişkenlerdeki beklenen değişimlere göre düzeltilmektedir.
Fakat her zaman beklenen getiri ile gerçekleşen getiri aynı olamamaktadır. Şüphesiz
bunun temel nedenlerinden birisi makroekonomik değişkenlerde beklenmeyen
değişimlerin olmasıdır. Ekonominin bir çok farklı oyuncuyu ve parametreyi içeren
dinamik bir yapı olması, makroekonomik değişkenlerin bir çok farklı etmenden
etkilenmesi ve bu etmenlere farklı tepkiler verebilmesi, bu değişkenlerle ilgili
beklentilerin gerçekleşen değerlerinden farklı olmasına neden olabilmektedir. Bu
bağlamda uluslararası yatırımcıların ülke riski değerlendirmelerinde, ülke riskini
oluşturan hangi etmendeki beklenmeyen

değişimlerin hangi düzeyde ülke riskini

etkilediğini tespit etmek önemlidir. Bu amaçla çalışmada ülke riskini etkileyen
makroekonomik değişkenlerin beklemeyen değişimleri (şokları), ülke riskine etki
edebilecek parametreler olarak kullanılmıştır. Gerek ülke riskine etki eden
makroekonomik parametrelerin beklenmeyen değişimlerinin modele dahil edilmesi,
gerekse ülke riskini etkileyen faktörler kapsamında Türkiye için ülke betası modelinin
uygulanması ve çalışma periyodunun güncelliği açısından çalışmanın finans literatürüne
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Dünya piyasa endeksi temelli, Dünya sermaye varlıkları fiyatlama modelleri,
ülkelerin finansal piyasasının riskini tespit etmekte kullanılan yaygın bir yöntemdir.
Kullanılan diğer bir yöntem kapalı piyasalardan, açık piyasalara yönelimlerle birlikte
piyasa entegrasyonu sağlayan ülkelerin dünya piyasa endeksine göre farklılaşmasının
nedenini inceleyen ülke betası yaklaşımlarıdır. Ülke betası modeli kapsamında ülkenin
ülke risk priminin neden dünya risk priminden farklı olduğu beta katsayısıyla
açıklanmış, mükemmel çeşitlendirilmiş bir dünya portföyünde sadece sistematik riski
içeren bir kavram olarak ele alınmıştır. Bu risk ülke riski olarak ele alınmaktadır.
Çalışmanın temel amacı bir uygulamalı model olarak Türkiye'nin ülke riskini
etkileyen makroekonomik değişkenlerdeki beklenmeyen değişimlerin etkisinin 1998Q12013Q3 periyodu için tespit etmektir. Bu amaçla Harvey ve Zhou (1993), Erb vd.
(1996), Bekaert vd. (1996), Gangami vd.(2000) tarafından Ülke Betası Modeli olarak
adlandırılan, temeli uluslararası sermaye varlıkları fiyatlama modeline dayanan
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modeldir. Bu metodoloji zamanla değişen ülke riski parametresi üzerine inşa edilen bir
ekonometrik modele dayanmaktadır.
Ülke riskini etkileyebilecek makroekonomik faktörler olarak, Verma ve
Soydemir'in (2006) ve Verbenik, Horvath ve Gazda'nın (2011) çalışmalarında
kullandıkları faktörlere benzer faktörler seçilmiştir. Her iki çalışma da ülke betasını
etkileyen faktörleri yerel ve küresel faktörler olarak ikiye ayırmıştır. Çalışmada yerel
faktörler olarak bahsi geçen çalışmalara paralel olarak para politikası göstergelerinden
olan para arzı, enflasyon göstergesi olarak tüketici fiyat endeksi, reel ekonomik
faaliyetlerin bir göstergesi olarak sanayi üretim endeksi, faiz oranın göstergesi olarak
Türk Lirası cinsinden mevduata verilen faiz oranı ve döviz kuru göstergesi olarak ABD
dolarının TCMB alış kuru ile Türk lirası cinsinden değeri kullanılmıştır. Verma ve
Soydemir (2006) ile Verbenik, Horvath ve Gazda'nın (2011) verilerinden farklı olarak,
Türkiye ekonomisinin riskliliğini önemli derecede etkilediği hipotezi üzerine cari açık
problemini temsilen cari açığın Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranı ve gelişmekte olan
ülkelerde rekabetin ve ekonomik kalkınmanın öncül göstergesi olan ekonomik
büyümenin yatırımcılar açısından riski oluşturan bir etmen olduğu hipotezi üzerine
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verisi de modelde yerel faktör olarak ele alınmıştır. Küresel
faktörler olarak ise yine küresel kur riski göstergesi olarak Amerikan Dolar Endeksi,
özellikle yüksek enerji ithalatı olan Türkiye gibi ülkelerde petrol fiyatlarındaki bir
değişimin ülke riskini etkilediği hipotezi üzerine petrol fiyatı, küresel enflasyon
göstergeleri olarak G7 ülkelerinin ağırlıklandırılmış tüketici fiyat endeksindeki değişim
oranı ve ABD tüketici fiyat endeks değeri, küresel piyasalarda risksiz faiz oranı olarak
ABD hazine bonosu üç aylık faiz

getirisi ve yatırımcıların yatırım alternatifleri

açısından değerlendirilen ABD mevduat faiz oranı ve hazine bonosu getirisi farkı
değişkenleri kullanılmıştır.
Kriz dönemlerinde ortaya çıkan güvensizlikler yatırımcıların objektif karar verme
mekanizmalarının yanısıra sezgisel davranmalarına da neden olabilmektedir. Bu
nedenle yatırımcıların bir kısmı makroekonomik gösterleri dikkate almadan veya
kısmen dikkate alarak karar verebilmektedirler. Bununla birlikte kriz dönemlerinde
artan belirsizlikler makro ekonomik değişkenlerdeki beklentilerden önemli derecede
sapmalara neden olabilmektedir. Kriz dönemlerinde piyasaların bu beklenmeyen
değişimlere karşı aşırı ya da olması gerekenden az tepki vermesi muhtemel bir
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durumdur. 2008 yılında etkileri görülmeye başlayan küresel finansal kriz, bu tarihi
kapsayan araştırmalar için gerek yerel gerekse küresel makroekonomik göstergelerin
yorumlanmasını zorlaştırmıştır. Fakat yine de hem istikrar hem de kriz dönemlerinde
hangi makro ekonomik değişkendeki beklenmeyen bir değişimin ülke riskini
etkilediğinin tespiti risk yönetimi açısından önem taşımaktadır.
Çalışma kapsamında Türkiye için on dört makroekonomik değişken ele alınmıştır.
Bununla birlikte modelin tanımlanma özelliğinden dolayı dünya riski primi de modele
bağımsız değişken olarak eklenmiştir. Bu makroekonomik değişkenlerde beklenmeyen
bir değişimin ülke riskini hangi düzeyde etkilediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Zaman
serilerinin ve çoklu doğrusal regresyonun özellikleri dikkate alınarak yapılan denemeler
sonucunda tespit edilen, modeldeki çoklu doğrusallık sorunun giderilmesi amacıyla
Verma ve Soydemir'in (2006) çalışmalarındaki gibi bir değişken modelden çıkarılmış ve
model on dört makroekonomik değişkenli bir yapıda analize konu edilmiştir. Daha
sonra çıkarılan değişkenin de içinde bulunduğu alternatif bir model kurulmuş ve bu
model de on dört makroekonomik değişkenli bir yapıda analize konu edilmiştir.
Analiz sonuçlarında on dört değişkenli birinci model (Model 1), bağımsız
değişkenlerinin bağımlı değişkeni açıklaması yönünden bütün olarak anlamlı olmasına
karşın makroekonomik değişkenlerin sekizinin katsayısı anlamlı iken geriye kalan altı
parametrenin ise istatistiki olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Kurulan alternatif
modelde ise makroekonomik değişkenlerin sadece üçünün katsayısı anlamlı iken geriye
kalan on bir parametrenin ise istatistiki olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.
Hem Model 1 hem de Alternatif modelde Türkiye risk primini yani risksiz faiz
oranı üzerindeki getiriyi ve bu getirinin dünya risk priminden farklı olmasının nedeni
olan Türkiye ülke riskini, yerel faktörlerden Türkiye TÜFE'sinin, TL cinsinden
mevduata ödenen faizin ve küresel faktörlerden ise dünya risk priminin etkilediği tespit
edilmiştir. Bununla birlikte Model 1'de Alternatif modelden farklı olarak yerel
faktörlerden Türkiye'nin GSYİH' sinin, küresel faktörlerden ise ABD'nin hazine bonosu
getirisinin, ABD'nin Tüketici Fiyat Endeksinin, Petrol Fiyatlarının ve ABD'de mevduata
ödenen faiz ile hazine bonosu getirisi arasındaki farkın Türkiye risk primini etkilediği
yani bu değişkenlerdeki beklenmeyen bir değişimin Türkiye'nin riskini etkilediği
görülmektedir.
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Ekonomi literatüründe genişçe yer bulan enflasyon ve faiz oranlarındaki
beklenmeyen bir değişimin Türkiye'nin ülke risk primini etkilediği tespit edilmiştir.
Türkiye'de enflasyon hedeflerini, politika faizlerini belirleme ve diğer para politikası
araçlarını kullanma yetkisine sahip olan merkez bankasının toplam talep ve enflasyon
beklentilerini yönetme yani para politikası uygulamalarının ve bu uygulamalar
sonucunda beklentilerden farklı gerçekleşen enflasyon ve faiz oranlarının ülke riskine
etkisi tespit edilmiştir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde merkez
bankalarının istikrarlı ve beklentiler çerçevesinde gerçekleşen para politikası
uygulamalarının uluslararası yatırımcılar ve ülke riski algısı açısından oldukça önemli
olduğu sonucuna varılabilmektedir. Gelecekle ilgili beklentiler çerçevesinde yatırımcılar
beklenen getirilerini revize etmiş olsalar da beklenmeyen değişimler ülke riskini ve risk
pimini etkilemektedir. Bu bağlamda para politikası çerçevesinde hedefler belirleyen ve
beklentileri yöneten merkez bankalarının gerçekçi hedefler çerçevesinde politika
uygulamaları gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Gelişmiş ülkelerin endüstriyel olgunluğa ulaşmalarına paralel olarak büyüme
hızlarının sınırlı kalması, küresel bazda büyümenin gelişmekte olan ülkeler tarafından
desteklenmesinden dolayı, büyümenin özellikle gelişmekte olan ülkeler açıcından
rekabetin önemli etmeni olduğunu söylemek mümkündür. Hem ekonomik kalkınmanın
bir ön koşulu olan hem de gelişmekte olan ülkeler arasındaki rekabetin önemli bir
faktörü olan ekonomik büyümedeki beklenmeyen bir değişimin ülke riskini etkilediği
tespit edilmiştir. Ekonomik büyüme bir çok faktörden etkilenmekte olup, ülkelerin
sürdürülebilir büyümeye sahip olmalarının ülke riski açısından önemli olduğu,
ekonomik büyümedeki beklenmeyen değişimlerin ülke riskini etkilediği sonucuna
varılmıştır.
Ulusal düzeyde uygulanan politikalar ülke riskini yönetmede önemli olsalar da,
Türkiye'nin ülke riskinin sadece ulusal makroekonomik değişkenlerdeki beklenmeyen
değişimlerden kaynaklı olmadığı, küresel makroekonomik değişkenlerdeki değişimlerin
de Türkiye'nin ülke riskine önemli etkileri olduğu görülmektedir. Türkiye ülke riskinin
G7 ülkelerinin makroekonomik değişkenlerinden ziyade ABD'nin makroekonomik
göstergelerindeki beklenmeyen değişimlere daha duyarlı olduğu sonucuna varılmış
olup, ABD'nin hazine bonosu getirisi, Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'nin hazine
bonosu getirisini aşan mevduat faiz oranındaki beklenmeyen bir değişimin Türkiye'nin
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risk primine negatif etkide bulunduğu, fakat petrol fiyatlarındaki beklenmeyen bir
değişimin Türkiye'nin risk primine ve ülke riskine pozitif bir etkide bulunduğu
saptanmıştır.
Ülke riskine ilişkin literatürde, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden Şili,
Arjantin, Meksika, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Bulgaristan, Estonya,
Litvanya, Macaristan, Romanya, Letonya, Hong Kong, Endonezya, Malezya, Filipinler
ve Singapur

için yapılan sınamaların sonuçlarında, Çek Cumhuriyeti, Polonya,

Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Şili, Brezilya, Meksika, Hong Kong, Malezya ve
Singapur gibi ülkelerin ülke risklerine hem yerel hem de küresel faktörlerdeki
beklenenden sapmanın etkisi olduğu belirtilmiş olup, bu durumun Türkiye için de
geçerli olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda Türkiye'ye yatırım yapacak uluslararası
yatırımcılar açısından sadece Türkiye için ulusal piyasalardaki beklenmeyen
değişimlere ilişkin analizlerinin yanında küresel piyasa dinamiklerini oluşturan
makroekonomik faktörlerin de beklenmeyen değişimlerine ilişkin analizlerin yapılması
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar küreselleşmeyle birlikte artan bir
uluslararası entegrasyon olsa da, ulusal ekonomideki

makro değişkenlerdeki

beklenmeyen değişimler ve şokların Türkiye ülke riski ve risk primini etkilemesi
durumu, piyasaların tam entegre olmadığı hala ulusal faktörlerin mükemmel
çeşitlendirilmiş bir dünya portföyünde sistematik riski etkilediği sonucunu ortaya
koymaktadır.
Çalışma hem uluslararası yatırımcılar hem de araştırmacılar açısından Türkiye
ülke riskini etkileyen makroekonomik değişkenlerin belirlenmesi ve bu değişkenlerdeki
beklenmeyen değişimlerin etkisinin saptanması açısından faydalı olacaktır. Bununla
birlikte çalışma ülke politika uygulayıcılarının, uyguladıkları politikalar çerçevesinde
oluşan beklentilerden sapmanın ülke riskine ne düzeyde etki edeceğinin ve etki
edilemeyen küresel faktörlerin hangisindeki beklenmeyen değişimlerin ülke riskini
etkileyeceğinin saptanması açısından önem arz etmektedir.
Çalışma sonucunda, yatırımcıların yatırım stratejilerini belirlerken, Türkiye'nin
ülke riskine etki eden yerel bazda; Türkiye TÜFE, GSYİH, Türkiye Faiz oranlarındaki,
küresel bazda ise; ABD'nin hazine bonosu getirisi, Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'nin
hazine bonosu getirisini aşan mevduat faiz oranı ve petrol fiyatlarındaki beklenmeyen
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bir değişime karşı hedging (koruma) sağlamalarının risk yönetimi açısından faydalı
olabileceği görülmektedir.
Ülke betasına ilişkin ilerideki çalışmalarda tüm gelişmekte olan ülkeler ve
gelişmiş ülkeler açısından genel ve alt sınıflamalara gidilerek yapılan uygulamaların
genel risk faktörlerini belirlemede ve buna ilişkin koruma stratejileri tespitinde literatüre
fayda sağlayabilecektir. Ayrıca ülkelerin entegrasyon düzeylerinin artmasına karşın,
tam entegre olmadıklarının saptamasından yola çıkılarak kısmi entegre piyasalar
varsayımı üzerine kurulacak modeller daha sağlıklı sonuçlar verebilecektir.
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EKLER
EK 1. Dünya Risk Primiyle Çarpılan Kalıntı Serilerinin Grafikleri
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EK 2. MODEL 1 için Kukla Değişkenle Yapılan Regresyona Analizi
BAĞIMLI DEĞİŞKEN : TÜRKİYE PRİMİ
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0.739966

Mean dependent var

0.070718

Adjusted R-squared

0.647096

S.D. dependent var

0.751540

S.E. of regression

0.446458

Akaike info criterion

1.454006

Sum squared resid

8.371622

Schwarz criterion

2.022404

Log likelihood

-26.16617

F-statistic

7.967803

Prob(F-statistic)

0.000000

Hannan-Quinn criter. 1.675408
Durbin-Watson stat

2.343896
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EK 3. Alternatif Model Regresyon Analizi ve Regresyon Varsayımlarının
Sınanması

BAĞIMLI

DEĞİŞKEN:

TÜRKİYE

PRİMİ
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

W_PRIM

1.071245

0.207125

5.171968

0.0000

W_CARI

0.147953

0.261094

0.566665

0.5739

W_G7TUFE

-0.700246

82.35871 -0.008502

0.9933

W_GDP

-24.30971

16.23915 -1.496982

0.1417

W_M1

-1.249011

5.788828 -0.215762

0.8302

W_PET

2.884341

1.806457

1.596684

0.1177

W_SUE

-0.058761

8.080595 -0.007272

0.9942

W_TLMEV

-0.090964

0.019491 -4.666863

0.0000

W_TLUSD

0.677126

2.485087

0.272476

0.7866

W_TRTUFE

-35.71621

10.07676 -3.544414

0.0010

W_USDEX

-0.008031

0.095272 -0.084296

0.9332

W_LABDTUFE

-15.60920

34.50905 -0.452322

0.6533

W_ABDHAZ

-0.561673

0.592847 -0.947416

0.3487

W_G7FAIZ

-1.493725

0.986998 -1.513402

0.1375

C

-0.092428

0.085315 -1.083365

0.2847

R-squared

0.659105

Mean dependent var

0.070718

Adjusted R-squared

0.548116

S.D. dependent var

0.751540

S.E. of regression

0.505202

Akaike info criterion

1.690282

Sum squared resid

10.97485

Schwarz criterion

2.223155

Log likelihood

-34.01818

F-statistic

5.938479

Prob(F-statistic)

0.000003

Hannan-Quinn criter. 1.897847
Durbin-Watson stat

2.139006

146
VARYANS ŞİŞİRME FAKTÖRÜ
Coefficient Uncentered Centered
Variable

Variance

VIF

VIF

W_PRIM

0.042901

1.896256

1.838753

W_CARI

0.068170

5.106475

4.922942

W_G7TUFE

6782.957

4.363728

4.253655

W_GDP

263.7099

5.940477

5.800332

W_M1

33.51052

3.218019

3.185059

W_PET

3.263286

7.985883

7.935482

W_SUE

65.29601

8.234070

7.907650

W_TLMEV

0.000380

2.811955

2.804817

W_TLUSD

6.175659

2.752157

2.744550

W_TRTUFE

101.5411

2.196472

2.121493

W_USDEX

0.009077

4.458597

4.437769

W_LABDTUFE

1190.874

8.323678

8.231543

W_ABDHAZ

0.351467

5.241354

4.614318

W_G7FAIZ

0.974165

3.651400

2.998524

C

0.007279

1.654058

NA
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DEĞİŞEN VARYANS SINAMASI: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
0.647795
Obs*R-squared
10.10214
Scaled explained SS 13.79210

Prob. F(14,43)
Prob. Chi-Square(14)
Prob. Chi-Square(14)

0.8095
0.7547
0.4653

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.149366
-0.104051
0.444025
13.54806
-10.22066
-7.658407
0.547571
13.80278
0.019815
-3.369171
-0.461749
-0.007378
9.141145
0.228285
-0.841461

0.075169
0.182493
0.230044
72.56414
14.30790
5.100387
1.591623
7.119604
0.017173
2.189547
8.878374
0.083941
30.40503
0.522342
0.869619

1.987064
-0.570165
1.930179
0.186705
-0.714337
-1.501534
0.344033
1.938700
1.153844
-1.538753
-0.052008
-0.087895
0.300646
0.437040
-0.967621

0.0533
0.5715
0.0602
0.8528
0.4789
0.1405
0.7325
0.0591
0.2549
0.1312
0.9588
0.9304
0.7651
0.6643
0.3386

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 04/17/15 Time: 15:53
Sample: 1999Q2 2013Q3
Included observations: 58
Variable
C
W_PRIM
W_CARI
W_G7TUFE
W_GDP
W_M1
W_PET
W_SUE
W_TLMEV
W_TLUSD
W_TRTUFE
W_USDEX
W_LABDTUFE
W_ABDHAZ
W_G7FAIZ

R-squared
0.174175
Adjusted R-squared -0.094698
S.E. of regression
0.445121
Sum squared resid
8.519692
Log likelihood
-26.67461
F-statistic
0.647795
Prob(F-statistic)
0.809513

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.189222
0.425432
1.437056
1.969929
1.644620
2.085870
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DEĞİŞEN VARYANS SINAMASI: White Testi
F-statistic
0.419016
Obs*R-squared
6.962695
Scaled explained SS 9.505928

Prob. F(14,43)
Prob. Chi-Square(14)
Prob. Chi-Square(14)

0.9602
0.9361
0.7973

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.202694
0.529443
-0.218618
-15710.31
267.9606
-223.4398
12.65747
-88.62076
0.002960
0.880531
-384.2029
-0.063474
133.8594
-0.503314
5.175139

0.081982
0.922077
0.445536
27056.56
1287.328
343.2570
10.81393
445.8187
0.002326
40.26930
787.9079
0.072810
4103.285
1.949330
4.298891

2.472418
0.574186
-0.490687
-0.580647
0.208153
-0.650940
1.170477
-0.198782
1.272985
0.021866
-0.487624
-0.871773
0.032622
-0.258198
1.203831

0.0175
0.5688
0.6261
0.5645
0.8361
0.5185
0.2483
0.8434
0.2099
0.9827
0.6283
0.3882
0.9741
0.7975
0.2352

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 04/17/15 Time: 15:53
Sample: 1999Q2 2013Q3
Included observations: 58
Variable
C
W_PRIM^2
W_CARI^2
W_G7TUFE^2
W_GDP^2
W_M1^2
W_PET^2
W_SUE^2
W_TLMEV^2
W_TLUSD^2
W_TRTUFE^2
W_USDEX^2
W_LABDTUFE^2
W_ABDHAZ^2
W_G7FAIZ^2

R-squared
0.120046
Adjusted R-squared -0.166450
S.E. of regression
0.459477
Sum squared resid
9.078111
Log likelihood
-28.51571
F-statistic
0.419016
Prob(F-statistic)
0.960152

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.189222
0.425432
1.500542
2.033415
1.708106
2.101940
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OTOKORELASYON SINAMASI :Breusch-Godfrey Serial
Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.140136
0.393791

Prob. F(2,41)
Prob. Chi-Square(2)

0.8697
0.8213

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 04/17/15 Time: 15:54
Sample: 1999Q2 2013Q3
Included observations: 58
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

W_PRIM
W_CARI
W_G7TUFE
W_GDP
W_M1
W_PET
W_SUE
W_TLMEV
W_TLUSD
W_TRTUFE
W_USDEX
W_R_DNL_ABDT
UFE
W_ABDHAZ
W_G7FAIZ
C
RESID(-1)
RESID(-2)

0.013017
-0.035490
-4.420606
-0.607840
-0.003617
0.031609
-0.985882
-0.002886
0.006315
-1.126584
0.006530

0.217563
0.275839
84.51663
16.62008
5.908575
1.854219
8.590442
0.020641
2.536637
10.58580
0.098183

0.059833
-0.128661
-0.052305
-0.036573
-0.000612
0.017047
-0.114765
-0.139811
0.002490
-0.106424
0.066504

0.9526
0.8983
0.9585
0.9710
0.9995
0.9865
0.9092
0.8895
0.9980
0.9158
0.9473

0.024582
0.006087
0.001459
0.002900
-0.092936
0.015336

35.63870 0.000690
0.611162 0.009960
1.007482 0.001449
0.087248 0.033236
0.176441 -0.526727
0.182926 0.083835

0.9995
0.9921
0.9989
0.9736
0.6012
0.9336

R-squared
0.006789
Adjusted R-squared -0.380805
S.E. of regression
0.515618
Sum squared resid
10.90034
Log likelihood
-33.82062
F-statistic
0.017517
Prob(F-statistic)
1.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

1.89E-17
0.438795
1.752435
2.356358
1.987675
1.980033
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YAPISAL KIRILMA SINAMALARI
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
03

04

05

06

07

08

CUSUM

09

10

11

12

13

5% Significance

1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
03

04

05

06

07

08

CUSUM of Squares

09

10

11

12

13

5% Significance

CUSUM-Kare testinde 2008Q3-2010Q3 yapısal değişim olduğu belirtilmiş olup,
yapısal değişimin parametre katsayılarını etkileyip etkilemediğinin tespiti amacıyla
Chow Yapısal Kırılma Testi Uygulanmıştır.

151
Chow Breakpoint Test: 2008Q3
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints
Varying regressors: All equation variables
Equation Sample: 1999Q2 2013Q3
F-statistic

0.961411

Prob. F(15,28)
Prob.

Log likelihood ratio 24.09569

14.42117

Chi-

Square(15)
Prob.

Wald Statistic

0.5159

Square(15)

0.0635
Chi0.4939

Yapısal değişim parametre katsayılarını etkilememktedir. Bu nedenle modele
kukla değişken eklemeye gerek yoktur.
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EK 4. Diğer Alternatif Modeller İçin Regresyon Analizleri
ALTERNATİF MODEL 2: Ön sınama modelinden sadece ABDTUFE ile yüksek
korelasyona sahip MEVHAZ değişkeni çıkarılmıştır.
BAĞIMLI DEĞİŞKEN: TÜRKİYE
PRİMİ
Method: Least Squares
Date: 06/20/15 Time: 21:30
Sample (adjusted): 1999Q2 2013Q3
Included observations: 58 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

W_PRIM
W_ABDHAZ
W_ABDTUFE
W_CARI
W_G7FAIZ
W_G7TUFE
W_GDP
W_M1
W_PET
W_SUE
W_TLMEV
W_TLUSD
W_TRTUFE
W_USDEX
C

1.125442
-0.693122
-51.27881
0.163899
-1.588960
15.85914
-20.67403
-2.334995
2.205787
-1.365359
-0.093748
-0.120157
-34.76395
0.027168
-0.090971

0.225450
0.612058
77.05936
0.262370
0.933964
88.59974
15.67509
5.877027
1.152006
7.983813
0.019334
2.726092
10.16740
0.092601
0.085066

4.991993
-1.132444
-0.665446
0.624685
-1.701308
0.178998
-1.318910
-0.397309
1.914735
-0.171016
-4.848934
-0.044077
-3.419157
0.293388
-1.069416

0.0000
0.2637
0.5093
0.5355
0.0961
0.8588
0.1942
0.6931
0.0622
0.8650
0.0000
0.9650
0.0014
0.7706
0.2908

R-squared
0.660975
Adjusted R-squared 0.550594
S.E. of regression
0.503815
Sum squared resid
10.91467
Log likelihood
-33.85872
F-statistic
5.988158
Prob(F-statistic)
0.000003

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.070718
0.751540
1.684784
2.217657
1.892348
2.128459

153
VARYANS ŞİŞİRME FAKTÖRÜ
Date: 06/20/15 Time: 21:35
Sample: 1998Q1 2013Q3
Included observations: 58
Coefficient Uncentered Centered
Variable

Variance

VIF

VIF

W_PRIM

0.050827

2.259006

2.190502

W_ABDHAZ

0.374615

5.617355

4.945337

W_ABDTUFE

5938.145

8.686226

8.305915

W_CARI

0.068838

5.184932

4.998580

W_G7FAIZ

0.872288

3.287569

2.699747

W_G7TUFE

7849.913

5.077987

4.949896

W_GDP

245.7085

5.565486

5.434187

W_M1

34.53945

3.335115

3.300956

W_PET

1.327119

3.265619

3.245009

W_SUE

63.74128

8.082333

7.761928

W_TLMEV

0.000374

2.781863

2.774801

W_TLUSD

7.431576

3.330112

3.320908

W_TRTUFE

103.3761

2.248496

2.171742

W_USDEX

0.008575

4.235398

4.215613

C

0.007236

1.653461

NA
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Modelin Kalıntı Serisinin Grafiği
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DPR_TR Residuals

Değişen Varyans Test İstatistiği Sonuçları
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic

0.543509

Prob. F(14,43)

0.8922

Obs*R-squared

8.720350

Prob. Chi-Square(14)

0.8485

Scaled explained SS 12.06375

Prob. Chi-Square(14)

0.6012

Heteroskedasticity Test: White
F-statistic

0.303417

Prob. F(14,43)

0.9907

Obs*R-squared

5.214518

Prob. Chi-Square(14)

0.9826

Scaled explained SS 7.213776

Prob. Chi-Square(14)

0.9262

Otokorelasyon Sınamaları
Breusch-Godfrey LM Otokorelasyonun Test İstatistiği Sonuçları
Breusch -Godfrey (LM) Test İstatistiği
1.Gecikme

Ki-Kare

0.5584 (0.6200)

2. Gecikme

Ki-Kare

0.8378 (0.8821)

3.Gecikme

Ki-Kare

0.6238 (0,7417)

4. Gecikme

Ki-Kare

0.5528 (0,7090)

Not: Parantez içinde gösterilen değerler p olasılık değerlerini göstermektedir.
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Otokorelasyonun Tespiti Amacıyla Oluşturulmuş Kalıntı Korelogramı
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ALTERNATİF MODEL 3: Ön sınama modelinden sadece MEVHAZ ile yüksek
korelasyona sahip ABDTUFE değişkeni çıkarılmıştır.
BAĞIMLI DEĞİŞKEN: TÜRKİYE
PRİMİ
Method: Least Squares
Date: 06/20/15 Time: 21:40
Sample (adjusted): 1999Q2 2013Q3
Included observations: 58 after adjustments
Variable
W_PRIM
W_ABDHAZ
W_CARI

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

1.266173

0.207357

6.106248

0.0000

0.600195 -2.012165

0.0505

0.243403

0.934432

0.3553

-1.207692
0.227443

W_G7FAIZ

-0.944149

0.909307 -1.038318

0.3049

W_G7TUFE

-43.58354

75.03287 -0.580859

0.5644

W_GDP

-21.37963

14.48671 -1.475810

0.1473

W_M1

-7.185364

5.789329 -1.241140

0.2213

W_PET

1.447098

1.117448

1.295002

0.2022

W_SUE

-5.948005

7.667707 -0.775721

0.4422

W_TLMEV

-0.105311

0.018622 -5.655141

0.0000

W_TLUSD

-2.539566

2.614142 -0.971472

0.3367

W_TRTUFE

-37.96819

9.420297 -4.030467

0.0002

0.092837

1.297288

0.2014

W_USDEX

0.120436

W_MEVHAZ

-0.981446

0.376189 -2.608918

0.0124

C

-0.090610

0.079442 -1.140577

0.2604

R-squared

0.704291

Mean dependent var

0.070718

Adjusted R-squared

0.608014

S.D. dependent var

0.751540

S.E. of regression

0.470530

Akaike info criterion

1.548084

Sum squared resid

9.520135

Schwarz criterion

2.080958

Log likelihood

-29.89445

F-statistic

7.315234

Prob(F-statistic)

0.000000

Hannan-Quinn criter. 1.755649
Durbin-Watson stat

2.333868
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VARYANS ŞİŞİRME FAKTÖRÜ
Date: 06/20/15 Time: 21:41
Sample: 1998Q1 2013Q3
Included observations: 58
Coefficient Uncentered Centered
Variable

Variance

VIF

VIF

W_PRIM

0.042997

2.190905

2.124467

W_ABDHAZ

0.360234

6.192970

5.452090

W_CARI

0.059245

5.116022

4.932146

W_G7FAIZ

0.826839

3.572756

2.933942

W_G7TUFE

5629.931

4.175393

4.070071

W_GDP

209.8647

5.449918

5.321346

W_M1

33.51632

3.710390

3.672387

W_PET

1.248691

3.522723

3.500490

W_SUE

58.79373

8.547019

8.208193

W_TLMEV

0.000347

2.958938

2.951427

W_TLUSD

6.833741

3.510783

3.501080

W_TRTUFE

88.74200

2.212936

2.137395

W_USDEX

0.008619

4.880531

4.857731

W_MEVHAZ

0.141518

8.667641

8.499972

C

0.006311

1.653304

NA
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Modelin Kalıntı Serisinin Grafiği
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DPR_TR Residuals

Değişen Varyans Test İstatistiği Sonuçları

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic

0.352059

Prob. F(14,43)

0.9813

Obs*R-squared

5.964513

Prob. Chi-Square(14)

0.9674

Scaled explained SS 8.415342

Prob. Chi-Square(14)

0.8666

Heteroskedasticity Test: White
F-statistic

0.113513

Prob. F(14,43)

1.0000

Obs*R-squared

2.067155

Prob. Chi-Square(14)

0.9999

Scaled explained SS 2.916552

Prob. Chi-Square(14)

0.9992

12

13
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Breusch-Godfrey LM Otokorelasyonun Test İstatistiği Sonuçları
Breusch -Godfrey (LM) Test İstatistiği
1.Gecikme

Ki-Kare

0.1251 (0.1899)

2. Gecikme

Ki-Kare

0.2894 (0.4083)

3.Gecikme

Ki-Kare

0.4738 (0,6170)

4. Gecikme

Ki-Kare

0.5639 (0,7179)

Not: Parantez içinde gösterilen değerler p olasılık değerlerini göstermektedir.

Otokorelasyonun Tespiti Amacıyla Oluşturulmuş Kalıntı Korelogramı

160
ALTERNATİF MODEL 4: Ön sınama modelinden sadece CARİ ile yüksek
korelasyona sahip SUE değişkeni çıkarılmıştır.
BAĞIMLI DEĞİŞKEN: TÜRKİYE
PRİMİ
Method: Least Squares
Date: 06/20/15 Time: 21:43
Sample (adjusted): 1999Q2 2013Q3
Included observations: 58 after adjustments
Variable
W_PRIM

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

1.189142

0.203896

5.832098

0.0000

0.576617 -2.379725

0.0218

W_ABDHAZ

-1.372190

W_ABDTUFE

209.6601

107.1995

1.955794

0.0570

W_CARI

0.351484

0.163973

2.143545

0.0378

W_G7FAIZ

-0.650750

0.892588 -0.729060

0.4699

W_G7TUFE

-155.7112

95.77912 -1.625732

0.1113

W_GDP

-34.46644

12.55428 -2.745393

0.0088

W_M1

-8.568889

5.635203 -1.520600

0.1357

W_PET

1.259148

1.061350

1.186364

0.2420

W_TLMEV

-0.107216

0.017835 -6.011463

0.0000

W_TLUSD

-2.459661

2.511335 -0.979424

0.3328

W_TRTUFE

-45.66796

9.552604 -4.780682

0.0000

0.087586

1.343169

0.1863

W_USDEX

0.117643

W_MEVHAZ

-1.721349

0.544902 -3.159009

0.0029

C

-0.110323

0.074779 -1.475320

0.1474

R-squared

0.724647

Mean dependent var

0.070718

Adjusted R-squared

0.634998

S.D. dependent var

0.751540

S.E. of regression

0.454046

Akaike info criterion

1.476762

Sum squared resid

8.864780

Schwarz criterion

2.009635

Log likelihood

-27.82608

F-statistic

8.083099

Prob(F-statistic)

0.000000

Hannan-Quinn criter. 1.684326
Durbin-Watson stat

2.429556
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VARYANS ŞİŞİRME FAKTÖRÜ
Date: 06/20/15 Time: 21:44
Sample: 1998Q1 2013Q3
Included observations: 58
Coefficient Uncentered Centered
Variable

Variance

VIF

VIF

W_PRIM

0.041574

2.274988

2.206000

W_ABDHAZ

0.332487

6.138524

5.404157

W_ABDTUFE

11491.73

20.69705

19.79086

W_CARI

0.026887

2.493468

2.403850

W_G7FAIZ

0.796713

3.697089

3.036044

W_G7TUFE

9173.639

7.306529

7.122225

W_GDP

157.6100

4.395511

4.291814

W_M1

31.75551

3.775351

3.736683

W_PET

1.126463

3.412837

3.391298

W_TLMEV

0.000318

2.914811

2.907411

W_TLUSD

6.306804

3.479606

3.469989

W_TRTUFE

91.25224

2.443758

2.360338

W_USDEX

0.007671

4.665233

4.643439

W_MEVHAZ

0.296918

19.52991

19.15212

C

0.005592

1.573217

NA

Çoklu doğrusal bağlantı probleminin giderilmesi amacıyla Ön Sınama
Modelinden CARİ ile yüksek korelasyona sahip SUE değişkeni çıkarılarak oluşturulan
yeni modelde de çoklu doğrusal bağlantı problemi olduğu tespit edilmiştir.
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ALTERNATİF MODEL 5: Ön sınama modelinden sadece SUE ile yüksek
korelasyona sahip CARİ değişkeni çıkarılmıştır.
BAĞIMLI DEĞİŞKEN: TÜRKİYE
PRİMİ
Method: Least Squares
Date: 06/20/15 Time: 21:46
Sample (adjusted): 1999Q1 2013Q3
Included observations: 59 after adjustments
Variable
W_PRIM

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

1.113160

0.214112

5.198973

0.0000

0.604103 -2.020469

0.0494

113.9174

1.899429

0.0641

W_ABDHAZ

-1.220572

W_ABDTUFE

216.3781

W_G7FAIZ

-0.418521

0.953684 -0.438846

0.6629

W_G7TUFE

-185.7444

104.5664 -1.776329

0.0826

W_GDP

-20.90063

14.53249 -1.438200

0.1575

W_M1

-3.088218

5.528128 -0.558637

0.5792

W_PET

0.610328

1.101292

0.554193

0.5823

W_SUE

-11.08228

5.491380 -2.018123

0.0497

W_TLMEV

-0.114592

0.019204 -5.966987

0.0000

W_TLUSD

-0.360526

2.578380 -0.139826

0.8894

W_TRTUFE

-44.61237

10.00610 -4.458517

0.0001

0.095574

1.422711

0.1619

W_USDEX

0.135974

W_MEVHAZ

-1.663205

0.594627 -2.797058

0.0076

C

-0.038359

0.078363 -0.489507

0.6269

R-squared

0.684532

Mean dependent var

0.079998

Adjusted R-squared

0.584155

S.D. dependent var

0.748435

S.E. of regression

0.482636

Akaike info criterion

1.596017

Sum squared resid

10.24923

Schwarz criterion

2.124205

Log likelihood

-32.08251

F-statistic

6.819658

Prob(F-statistic)

0.000000

Hannan-Quinn criter. 1.802200
Durbin-Watson stat

2.434348
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VARYANS ŞİŞİRME FAKTÖRÜ
Date: 06/20/15 Time: 21:47
Sample: 1998Q1 2013Q3
Included observations: 59
Coefficient Uncentered Centered
Variable

Variance

VIF

VIF

W_PRIM

0.045844

2.224992

2.163337

W_ABDHAZ

0.364941

5.963109

5.261427

W_ABDTUFE

12977.18

20.68827

19.78476

W_G7FAIZ

0.909514

3.747943

3.114872

W_G7TUFE

10934.14

7.707926

7.514504

W_GDP

211.1933

5.218121

5.103775

W_M1

30.56020

3.326399

3.307742

W_PET

1.212844

3.255377

3.237261

W_SUE

30.15525

4.166609

4.004066

W_TLMEV

0.000369

2.990967

2.983467

W_TLUSD

6.648044

3.246496

3.237251

W_TRTUFE

100.1221

2.375843

2.292273

W_USDEX

0.009134

4.918088

4.893853

W_MEVHAZ

0.353581

20.58418

20.18772

C

0.006141

1.555369

NA

Çoklu doğrusal bağlantı probleminin giderilmesi amacıyla Ön Sınama
Modelinden SUE ile yüksek korelasyona sahip CARİ değişkeni çıkarılarak oluşturulan
yeni modelde de çoklu doğrusal bağlantı problemi olduğu tespit edilmiştir.
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ALTERNATİF MODEL 6: Ön sınama modelinden CARI ve MEVHAZ değişkeni
çıkarılmıştır.
BAĞIMLI DEĞİŞKEN: TÜRKİYE
PRİMİ
Method: Least Squares
Date: 06/21/15 Time: 23:15
Sample (adjusted): 1999Q1 2013Q3
Included observations: 59 after adjustments
Variable
W_PRIM

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

1.068875

0.229143

4.664663

0.0000

W_ABDHAZ

-0.676211

0.613725 -1.101815

0.2764

W_ABDTUFE

-29.97796

77.53142 -0.386656

0.7008

W_G7FAIZ

-1.398883

0.951814 -1.469702

0.1486

W_G7TUFE

-2.893298

87.58150 -0.033035

0.9738

W_GDP

-15.59611

15.46206 -1.008669

0.3185

W_M1

1.949716

5.608750

0.347620

0.7297

W_PET

1.782256

1.092970

1.630654

0.1099

W_SUE

-5.142101

5.434492 -0.946197

0.3491

W_TLMEV

-0.098686

0.019685 -5.013332

0.0000

W_TLUSD

1.224227

2.699338

0.453529

0.6523

10.17362 -3.504997

0.0010

0.094998

0.370519

0.7127

0.084064 -0.526998

0.6008

W_TRTUFE
W_USDEX
C

-35.65853
0.035198
-0.044301

R-squared

0.628439

Mean dependent var

0.079998

Adjusted R-squared

0.521099

S.D. dependent var

0.748435

S.E. of regression

0.517937

Akaike info criterion

1.725774

Sum squared resid

12.07163

Schwarz criterion

2.218749

Log likelihood

-36.91032

F-statistic

5.854670

Prob(F-statistic)

0.000004

Hannan-Quinn criter. 1.918211
Durbin-Watson stat

2.150952
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ALTERNATİF MODEL 7: Ön sınama modelinden CARI ve ABDTUFE değişkeni
çıkarılmıştır.
BAĞIMLI DEĞİŞKEN: TÜRKİYE
PRİMİ
Method: Least Squares
Date: 06/21/15 Time: 23:17
Sample (adjusted): 1999Q1 2013Q3
Included observations: 59 after adjustments
Variable
W_PRIM

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

1.189858

0.216276

5.501564

0.0000

W_ABDHAZ

-1.103111

0.618097 -1.784688

0.0811

W_G7FAIZ

-0.847465

0.953031 -0.889231

0.3786

W_G7TUFE

-48.49413

77.74244 -0.623779

0.5359

W_GDP

-14.36119

14.52213 -0.988918

0.3280

W_M1

-1.438194

5.615412 -0.256116

0.7990

W_PET

1.033174

1.109369

0.931317

0.3567

W_SUE

-10.44872

5.637827 -1.853323

0.0704

W_TLMEV

-0.109402

0.019552 -5.595421

0.0000

W_TLUSD

-0.704892

2.645475 -0.266452

0.7911

W_TRTUFE

-37.70737

9.588692 -3.932483

0.0003

0.097834

1.208579

0.2331

W_USDEX

0.118240

W_MEVHAZ

-0.789954

0.387889 -2.036545

0.0476

C

-0.035464

0.080586 -0.440076

0.6620

R-squared

0.658665

Mean dependent var

0.079998

Adjusted R-squared

0.560057

S.D. dependent var

0.748435

S.E. of regression

0.496423

Akaike info criterion

1.640927

Sum squared resid

11.08963

Schwarz criterion

2.133902

Log likelihood

-34.40733

F-statistic

6.679625

Prob(F-statistic)

0.000001

Hannan-Quinn criter. 1.833364
Durbin-Watson stat

2.303094
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ALTERNATİF MODEL 8: Ön sınama modelinden SUE ve MEVHAZ değişkeni
çıkarılmıştır.
BAĞIMLI DEĞİŞKEN: TÜRKİYE
PRİMİ
Method: Least Squares
Date: 06/21/15 Time: 23:19
Sample (adjusted): 1999Q2 2013Q3
Included observations: 58 after adjustments
Variable
W_PRIM
W_ABDHAZ
W_G7FAIZ
W_G7TUFE
W_GDP
W_M1
W_PET
W_TLMEV
W_TLUSD
W_TRTUFE
W_USDEX
W_CARI
W_ABDTUFE
C

Coefficient
1.127259
-0.716272
-1.595509
18.90302
-22.10986
-2.398566
2.247957
-0.093332
-0.212186
-35.13512
0.024789
0.197523
-49.68114
-0.094316

R-squared
0.660744
Adjusted R-squared 0.560509
S.E. of regression
0.498226
Sum squared resid
10.92210
Log likelihood
-33.87844
F-statistic
6.591972
Prob(F-statistic)
0.000001

Std. Error
0.222701
0.590279
0.922826
85.83074
13.09014
5.800197
1.112823
0.018967
2.642805
9.822874
0.090535
0.171797
75.64247
0.081867

t-Statistic
5.061762
-1.213446
-1.728937
0.220236
-1.689047
-0.413532
2.020049
-4.920692
-0.080288
-3.576868
0.273807
1.149746
-0.656789
-1.152073

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.0000
0.2314
0.0908
0.8267
0.0983
0.6812
0.0495
0.0000
0.9364
0.0009
0.7855
0.2565
0.5147
0.2555
0.070718
0.751540
1.650981
2.148329
1.844708
2.125558
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ALTERNATİF MODEL 9: Ön sınama modelinden SUE ve ABDTUFE değişkeni
çıkarılmıştır.

Dependent Variable: DPR_TR
Method: Least Squares
Date: 06/21/15 Time: 23:20
Sample (adjusted): 1999Q2 2013Q3
Included observations: 58 after adjustments
Variable
DPR_DNY

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

1.265811

0.206416

6.132335

0.0000

W_ABDHAZ

-1.268656

0.592328 -2.141812

0.0378

W_G7FAIZ

-1.018705

0.900112 -1.131754

0.2639

W_G7TUFE

-25.08674

70.82056 -0.354230

0.7249

W_GDP

-27.16276

12.36482 -2.196778

0.0333

W_M1

-7.112284

5.762305 -1.234277

0.2237

W_PET

1.677254

1.072453

1.563942

0.1250

W_TLMEV

-0.102772

0.018249 -5.631625

0.0000

W_TLUSD

-2.769126

2.585557 -1.070998

0.2900

W_TRTUFE

-39.19577

9.244302 -4.239993

0.0001

0.090082

1.158439

0.2529

0.361474 -2.504190

0.0161

0.169052

2.145531

0.0375

0.077079 -1.354329

0.1825

W_USDEX
W_MEVHAZ
W_CARI
C

0.104354
-0.905200
0.362706
-0.104390

R-squared

0.700153

Mean dependent var

0.070718

Adjusted R-squared

0.611562

S.D. dependent var

0.751540

S.E. of regression

0.468396

Akaike info criterion

1.527499

Sum squared resid

9.653360

Schwarz criterion

2.024847

Log likelihood

-30.29746

F-statistic

7.903190

Prob(F-statistic)

0.000000

Hannan-Quinn criter. 1.721226
Durbin-Watson stat

2.287154
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EK 5. Modellerin Karşılaştırılması

MODEL ALT.
1

W_PRIM

X

W_ABDHAZ

X

ALT.

ALT.

ALT.

ALT.

ALT.

ALT.

MODEL MODEL MODEL MODEL MODEL7 MODEL8 MODEL9

X

2

3

6

X

X

X

X

X

X

X

X
X

W_ABDTUFE
W_G7FAIZ

X

X

W_G7TUFE
W_GDP

X

X

X

W_M1
W_PET

X

X

X

W_SUE
W_TLMEV

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

W_TLUSD
W_TRTUFE
W_USDEX
W_MEVHAZ

X

X

X

W_CARI
W_LABDTUFE

X

Modele dahil edilmeyen değişkenler koyuyla işaretlenmiş olup, "X" işareti ilgili
modelde katsayısı anlamlı çıkan parametreyi göstermektedir. Alternatif Model 4 ve 5'te
çoklu doğrusal bağlantı problemi devam ettiği için bu modeller karşılatırmaya konu
edilmemiştir.
Kurulan modellerde katsayıları anlamlı çıkan değişkenler farklılık gösterse de,
tüm modeller için Dünya risk priminin (W_Prim), Türkiye'nin mevduat faiz oranın
(W_TRMEV) ve Türkiye'nin tüketici fiyat endeksinin (W_TRTUFE) katsayaları
anlamlı çıkmıştır.

X
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