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ÖNSÖZ 

Bilgi teknolojilerinin gelişmesinin sonucu olarak piyasalar arasında 

sermaye hareketlerinin kolaylaşması, yatırım yapılabilecek piyasaların 

ve finansal araçların çeşitliliğini ve çapraz piyasalar arasındaki 

etkileşimi arttırmıştır. Yüksek getiri düşüncesi ile hareket eden 

yatırımcıların, riskten korunabilmeleri için piyasalar arasındaki 

etkileşimi ve aktarım mekanizmalarını bilmeleri gerekmektedir. 

Portföyün oluşturulması sırasında yatırımcılara katkı sağlayacağı 

düşünülen bu çalışmanın amacı; petrol piyasaları ile gelişen Avrupa 

(Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Türkiye ve Yunanistan), 

MIST (Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye) ve BRICS 

(Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ülkeleri arasındaki 

getiri ve volatilite etkileşiminin belirlenmesidir. 30 Mayıs 2002 ile 04 

Ağustos 2014 dönemine ait günlük verilerin kullanıldığı çalışmada, 

asimetri etkisinin tespitine de imkân tanıyan ve piyasalar arasında 

öncül-ardıl ilişkiler hakkında bilgi veren çok değişkenli VAR-

EGARCH modeli kullanılmıştır. 

Tahmin sonuçlarından elde edilen bulgular; WTI petrol piyasası ile 

Brezilya, Hindistan, Rusya, Polonya ve Türkiye hisse senedi 

piyasaları arasında karşılıklı getiri etkileşiminin olduğunu, Güney 

Afrika ve Meksika hisse senedi piyasalarından WTI petrol piyasasına, 

WTI petrol piyasasından da Endonezya, Çek Cumhuriyeti ve 

Macaristan hisse senedi piyasalarına tek yönlü getiri etkileşiminin 

olduğunu göstermektedir. WTI petrol piyasası ile Brezilya, Güney 

Afrika, Türkiye, Endonezya ve Rusya hisse senedi piyasaları arasında 
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karşılıklı; WTI petrol piyasasından Çin, Hindistan, Güney Kore ve 

Macaristan hisse senedi piyasalarına; Polonya ve Meksika hisse senedi 

piyasalarından WTI petrol piyasasına tek yönlü volatilite etkileşiminin 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

Ayrıca, getiri açısından, Brent petrol piyasası ile Brezilya hisse senedi 

piyasası arasında karşılıklı; Rusya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve 

Meksika hisse senedi piyasalarından Brent petrol piyasasına, Brent 

petrol piyasasından ise Endonezya, Güney Afrika ve Güney Kore 

hisse senedi piyasalarına doğru tek yönlü getiri etkileşiminin olduğu 

belirlenmiştir. Modelden elde edilen varyans denklemi sonuçları ile 

volatilite açısından Brent petrol piyasası ile Brezilya, Güney Afrika, 

Türkiye, Endonezya ve Macaristan hisse senedi piyasaları arasında 

karşılıklı etkileşimin olduğuna; Brent petrol piyasasından Çin hisse 

senedi piyasasına, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Yunanistan hisse 

senedi piyasalarından da Brent petrol piyasasına tek yönlü volatilite 

etkileşiminin olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştır. 

Bu çalışma ile yatırımcılara incelenen piyasalar arasındaki etkileşimin 

yönü hakkında bilgi sunulması amaçlanmaktadır. Bu çalışmaya bilgi 

ve yorumları ile katkısını esirgemeyen Prof. Dr. İsmail BEKCİ’ye ve 

kitabın yayınlanmasında emeği geçen kıymetli dostum Dr. Kazım 

KARTAL’a teşekkür ederim. 

Editör 

Dr. Nuri AVŞARLIGİL 
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GİRİŞ 

Friedrichs (2011), sanayi toplumunun yaşayabilirliği tehlikede olduğu 

sürece enerji arzı ve iklim değişikliği gibi konuların normal bilimsel 

konular olmayacağını ifade etmektedir. Bu noktadan hareketle 

toplumsal ilerlemeyi etkileme gücüne sahip olan enerji ihtiyacı ile 

ilgili konular ülke ekonomilerinin önemli bir gündem maddesi olarak 

güncelliğini korumaktadır. En önemli enerji kaynağı olan petrolün ise; 

dünya üzerinde en fazla alım-satıma konu olan emtia olması da göz 

önüne alındığında ekonomik aktivite üzerindeki etkisinin ciddi 

boyutta olduğunu söylemek mümkündür. 

Yatırımcılar, herhangi bir piyasadaki alma veya satma kararlarını 

sadece yerel piyasadaki haberlere göre değil; aynı zamanda diğer 

piyasalardan elde ettikleri bilgilere göre de oluşturmaktadır. Finansal 

piyasalarda artan entegrasyon ile birlikte emtianın ve sermayenin 

serbest bir şekilde hareketi ve bilişim teknolojilerindeki devrimin bir 

sonucu olarak ortaya çıkan bu durum, uluslararası piyasalar tarafından 

oluşturulan haberlerin yerel menkul kıymet fiyatlandırması ile ilişkili 

olması şartıyla etkin piyasalar hipotezi ile de tutarlıdır. Yatırımcıların 

hisse senedi piyasaları arasındaki etkileşimi anlamaları, riskten 

korunma ve alım-satım stratejilerini daha başarılı ve etkin bir şekilde 

gerçekleştirmelerini sağlayacaktır (Koutmos ve Booth, 1995:747). 

Petrol fiyatları ile hisse senedi piyasaları arasındaki getiri ve volatilite 

etkileşiminin belirlenmesi sadece finansal varlıkların fiyatlandırılması 

ve riskten korunma amacıyla değil, petrol endüstrisinde ortaya çıkan 
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problemlerin ülke ekonomilerine yansımasının tespiti ve 

yorumlanması açısından da faydalı olacaktır. 

Getiri ve volatilite açısından piyasalar arasındaki etkileşimi belirlemek 

için kullanılan çok değişkenli VAR-EGARCH modelinin sağladığı 

avantaj; kaldıraç etkisi olarak adlandırılan ve piyasadaki olumlu ve 

olumsuz bir bilginin volatilite üzerindeki etkisini gösteren asimetri 

parametresinin hesaplanmasına imkân tanımasıdır. Çok değişkenli 

VAR-EGARCH modelinin kullanıldığı çalışmada petrol piyasaları 

(WTI ve Brent) ile gelişen on üç ülkenin (Brezilya, Çek Cumhuriyeti, 

Çin, Endonezya, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Macaristan, 

Meksika, Polonya, Rusya, Türkiye ve Yunanistan) hisse senedi 

piyasaları arasındaki getiri ve volatilite etkileşimi incelenmiştir. Ele 

alınan değişkenlerin 30 Mayıs 2002 ile 04 Ağustos 2014 dönemi gün 

sonu kapanış verilerinin esas alındığı çalışmada, gelişen ülkeler; 

Avrupa, MIST ve BRICS ülkeleri olarak gruplandırılmış ve üç ayrı 

model oluşturulmuştur.  

Üç bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde, petrolün teknik 

özelliklerine ve tarihi gelişimine kısaca değinilerek; dünyadaki petrol 

rezervi, üretim ve tüketim miktarı, ihracat ve ithalat miktarı ile ilgili 

bilgilerden bahsedilmiş, ardından petrol piyasası ve hisse senedi 

piyasaları arasındaki etkileşimin tespiti amacıyla yapılan çalışmaları 

içeren literatür araştırmasına yer verilmiştir. 
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İkinci bölümde, zaman serisi modelleri ile ilgili genel bir bilgi 

verilmiş ve uygulama bölümünde kullanılan çok değişkenli VAR-

EGARCH modeli tanıtılmıştır. 

Üçüncü bölümde ise; petrol piyasaları ile gelişen Avrupa, MIST ve 

BRICS ülkeleri hisse senedi piyasaları arasındaki getiri ve volatilite 

etkileşimi, çok değişkenli VAR-EGARCH modeli ile tahmin edilmiş 

ve elde edilen tahmin sonuçları yorumlanmıştır. 

1.  
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2. PETROLÜN EKONOMİK ÖNEMİ VE PETROL 

FİYATLARININ ETKİLERİ 

1.1. Petrolün Teknik Özellikleri 

Latince petra (kaya) ve oleum (yağ) sözcüklerinin birleşmesinden 

türetilmiş olan petrol (petroleum), önceden de bilinmesine ve 

kullanılmasına rağmen literatüre ilk kez 1556 yılında Alman 

mineralog Georgius Agricola tarafından kazandırılmıştır (Parlar, 

2008:11). 

Petrol, gözenekli kayaçlar içerisinde bulunan sıvı hidrokarbon 

bileşimlerinin karışımıdır. Petrol ağırlık olarak; % 82,2-87,1 Karbon 

(C), % 11,7-14,7 Hidrojen (H), % 0,1-4,5 Oksijen (O), % 0,1-1,5 

Nitrojen (N) ve % 0,1-5,5 Sülfür (S) karışımından oluşur. Petrolden 

türetilen ürünlere bileşimlerindeki karbon atomlarının sayısına göre 

farklı isimler verilir. Bunlar (Hill vd., 1994:82); 

C4 - C10 : Benzin 

C11 - C13 : Gazyağı 

C14 - C18 : Dizel yakıt 

C19 - C25 : Ağır gaz yağı 

C26 - C40 : Madeni yağ (Yağlama yağı) 

C40 ve üstü : Parafinler 
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Çıkarılan petrol, farklı ara maddeleri ve akaryakıt ürünleri elde etmek 

üzere rafinerilerde bileşenlerine ayrıştırılır (http://www.tpao.gov.tr/ 

tpfiles/userfiles/files/petrolmerak.pdf). 

Petrol, 800 ile 5000 metre derinlikte 66 oC ile 150 oC arasındaki 

sıcaklıkta tortul kayalıklarda organik maddelerden oluşur (Hill vd., 

1994:82). Hidrokarbonların nelerden oluştuğu bilinmesine rağmen 

yeraltında nasıl oluştuğu kesinlikle bilinmemektedir. Ancak yapılan 

araştırmalar sonucunda petrolün, akarsuların taşıdığı ölü 

organizmaların kum, kil ve mineral parçacıkları ile birlikte deniz ve 

göl gibi durgun ortamların tabanına çökerek birikmesi ve katajenez 

adı verilen bozunma sürecinin gerçekleşmesi sonucunda oluştuğu 

kabul edilmektedir. Milyonlarca yıl süren çökelme ve yığılmadan 

dolayı durgun suların tabanına çöken maddelerin ağırlığı ve tabana 

uyguladıkları basınç artmaktadır. Biriken kum, kil gibi kayaç 

bileşenleri yüksek basınç altında birbirlerine tutunarak sıkılaşmaya 

başlar. Biriken organik hammadde ise su ile birlikte oluşan bu tortul 

kayaçlar arasında bulunan gözeneklerde birikerek sıkışırlar. Isı, 

radyoaktif element ışıması, bakteri etkisi ve basınç gibi etkilerden 

dolayı katajenez olarak adlandırılan kimyasal bozunmaya ve 

moleküler değişime maruz kalırlar. Çok uzun süren bu süreç sonunda 

katı, sıvı ve gaz olarak hidrokarbonlar oluşur. Katajenez sırasında kil, 

kum ve organik atıklar da diyajenez adı verilen değişim süreci 

sonunda taşlaşarak, katmanlaşırlar. Oluşan bu tortul kayaçlara, 

gözenekleri arasında petrol ve gaz oluştuğu için hazne kayaç 

denilmektedir. Oluşan petrol ve gaz, hazne kayaç içinde çatlak veya 
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kırık bulunması halinde göçerek daha büyük hazne kayaçların 

gözeneklerinde toplanabilirler. Birincil göç olarak adlandırılan bu 

olayda petrol veya doğalgaz kilometrelerce uzağa yatay ve dikey 

olarak hareket edebilmektedir. Suya doygun ve geçirgen bir kayaca 

göç eden petrol veya doğalgaz, ikincil göçünü yaparak aynı kayaç 

içerisinde yoğunluğu kendisine göre daha fazla olan su ile dikey yönlü 

yer değiştirir. Yoğunluğu yüksek olan su dibe çöker. Kayaç 

gözeneklerinde yoğunluğu en az olan doğalgaz üstte olmak üzere 

doğalgazın altında yoğunluğu daha fazla olan petrol, onun altında su 

birikir. Petrol veya doğal gazın başka bir kayaca göç etmesi mümkün 

değilse petrol ve doğalgaz kapanlanmış olmaktadır. Kayaç gözenekleri 

içerisinde petrol ve doğalgaz varsa petrol rezervuarı, sadece gaz varsa 

doğalgaz rezervuarı olarak adlandırılmaktadır (http://www.tpao.gov.tr/ 

tpfiles/userfiles/files/petrolmerak.pdf).  

Petrol ve doğalgaz, yeraltında büyük bir havuz ya da göl içerisinde 

değil, sanılanın aksine hazne kayaçların mikroskobik gözeneklerinin 

ve çatlaklarının içinde bulunmaktadır. Gözeneklerin ve çatlakların 

içerisinde bulunan petrol ve doğalgazın başka gözenekler veya 

çatlaklara göç ederek akması ve akış fiziğine göre açılan üretim 

kuyusuna ulaşması ile petrol yeryüzüne çıkarılmaktadır (http://www. 

tpao.gov.tr/tpfiles/userfiles/files/petrolmerak.pdf). Petrol yer altında 

toplu halde bulunmadığı için açılan petrol kuyularında her zaman tam 

anlamıyla yüksek miktarlarda üretim yapılabilmesi mümkün değildir. 

Bu nedenle bazı kuyular üretim ve getiri olarak yapılan yatırım 

maliyetini karşılayamayacağı için faaliyete geçirilmemektedir. 
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Petrolün sınıflandırılmasında özgül ağırlık, yoğunluk (viskozite) ve 

içerdiği kükürt gibi faktörler kullanılmaktadır. Petrolün yoğunluğu 

bileşimindeki kimyasallara ve yapışkanlığına bağlı olarak 

değişebilmektedir. Yoğunluk değeri, American Petroleum Institu 

(API) tarafından geliştirilen ve diğer ülkeler tarafından da kabul edilen 

özgül ağırlığa bağlı API gravite değeri ile ölçülür. Gravite ile 

yoğunluk arasında zıt yönlü bir ilişki vardır. Gravite değeri büyüdükçe 

yoğunluk küçülmekte, petrolün kalitesi ve piyasa fiyatı da o nispette 

artmaktadır. Gravitesi yüksek (yoğunluğu az) petroller açık kahve, sarı 

ve yeşil renkli iken, gravitesi düşük olan petroller koyu kahve veya 

siyah renklidir. Sınıflandırmada kullanılan bir diğer ölçü ise 

akışkanlığa karşı petrolün gösterdiği direnci ifade eden viskozitedir. 

Viskozitenin, yani akışkanlığa karşı petrolün kendi iç direncinin 

yüksek olması petrolün akışkanlığının az olduğu anlamına gelmekte, 

bu tür petrollerin üretimi, nakliyesi ve işlenmesi zor olacağından 

ekonomik olarak değerlendirilmemektedir. Bu nedenle petrol 

ticaretinde daha çok düşük viskoziteli petroller tercih edilmektedir. 

Ayrıca kükürt yüzdesi % 0,5'in altında olan petroller kükürtsüz olarak 

nitelendirilmektedir. Kükürtsüzleştirme maliyetleri nedeniyle 

kükürtsüz ya da kükürt oranı az olan petroller kükürt oranı yüksek 

olan petrollere göre daha değerlidir (Bayraç, 2005:7-8). 

Petrol ilk zamanlarda variller içinde satıldığı için, petrol ticaretinde, 

hacim olarak 159 litreye yani 42 galona eşit olan American Standard 

Oil Company blue barrel (bbl-mavi varil) ölçü birimi kullanılır 

(http://www.tpao.gov.tr/tpfiles/userfiles/ files/petrolmerak.pdf). 
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1.2. Petrolün Tarihçesi ve Petrol Fiyat Şokları 

Sanayi devriminin başlamasından 19. yy. sonlarına kadar buharlı 

makinelerin icadı ile birlikte endüstride ucuz ve bol olan kömür 

kullanılırken, içten yanmalı motorların icadı, petrolü önemli bir enerji 

kaynağı haline getirmiştir (Stern, 2011:14). Eski medeniyetler 

tarafından bilinmesine, kimya, tıp, eczacılık gibi alanlarda ve hatta 

yanıcı özelliğinden dolayı savaşlarda silah olarak kullanılmasına 

rağmen petrolün değerli bir emtia olarak değerlendirilmesi içten 

yanmalı motorların üretimde kullanımının yaygınlaşması ve petrol 

talebinin artması ile başlamıştır. 

Mevcut rezervler azalırken talebin artmasının bir sonucu olarak, 

ekonomik ve askeri açıdan güçlü olan devletler, diğer devletlere göre 

petrole daha kolay ulaşmak için bu kaynaklar üzerinde kontrol kurma 

çabalarına girişmekte ve güç kullanmaktadırlar. Petrol rezervlerinin % 

80'e yakın kısmının ve doğalgaz rezervlerinin de % 70-75 gibi büyük 

bir kısmının ABD eski başkanı George Bush'un ifade ettiği gibi Büyük 

Orta Doğu bölgesinde yer alması, ülkeler arası petrol mücadelesini bu 

bölgeye kaydırmıştır (Ayhan, 2009:58,62).  

Petrolün geniş bir tüketim yelpazesinin bulunması, ancak kıt olması, 

bu emtiayı daha kıymetli bir hale getirmiştir. Basit bir örnek olarak, 

petrolün ulaşımda en fazla kullanılan enerji kaynağı olması, firma ve 

ülke açısından ciddi bir maliyet ve risk unsuru olarak 

değerlendirilmektedir. Petrol fiyatlarının, her türlü yatırım ve faiz 
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oranları üzerinde önemli bir etkisi bulunan enflasyonist baskının 

göstergesi olduğunu belirtmektedir (Sadorsky, 1999:468). 

Jeopolitik durum, kurumlar arası anlaşmalar, savaş, vadeli piyasaların 

dinamik yapısı gibi faktörlerde meydana gelebilecek tahmin 

edilemeyen bir değişiklik petrol fiyatları üzerinde bir risk unsuru 

olarak volatilite oluşturmaktadır. Petrol fiyatlarındaki volatilite servet 

ve yatırım üzerinde olumsuz etkisi olan belirsizliği artırmaktadır 

(Sadorsky, 2004:707-708, Maghyereh ve Al-Kandari, 2007:450). 

Ekonomi üzerinde önemli bir risk unsuru olan petrol fiyatlarının, 

savaş olasılığının yükseldiği dönemlerde şiddetli bir şekilde arttığı 

görülmektedir (Leigh vd., 2003:11). Bu nedenle, petrolün emtia olarak 

kullanılmasından itibaren petrol kaynaklarını ele geçirmek için 

yapılan bazı önemli mücadelelerden ve buna bağlı olarak ortaya çıkan 

arz ve talep kaynaklı şoklardan kısaca bahsedilecektir. 

1.2.1. Petrolün Tarihçesi 

Eski dönemlerde "kaya yağı" olarak adlandırılan, su kaynaklarında ve 

tuz kuyularında sızıntı halinde yeryüzüne çıkan petrolün kumaşlara 

emdirilerek toplandığı, aydınlatmada ve ilaç olarak kullanıldığı 

bilinmektedir. Amerika'da yapılan arkeolojik çalışmalarda petrolün, 

Amerika kıtasının keşfinden önce kızılderililer tarafından bilindiği ve 

mabetlerini aydınlatmak için petrolden faydalandıkları tespit edilmiştir 

(http://www.pigm.gov.tr/dunyada_petrol.php). 
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Mezopotamya ve İran'da birleştirici özelliğinden dolayı katran olarak, 

mücevher ve mozaik kakılmasında, silah ve avadanlıkların 

yapılmasında, gemi kalafatlamada, yol yapımında ve tıpta (deri ve 

müshil ilacı olarak) kullanım alanı bulduğu görülmektedir. Babilliler 

döneminde, Babil'in Asma Bahçesi'nin duvarlarının yapımında yine 

petrol kullanıldığı Herodot tarafından aktarılmaktadır. Mısırlılar 

döneminde ise, petrolün mumyalama işleminde kullanıldığı ve M.S. I. 

yüzyılda Romalı Phiny'nin ilaç olarak kullandığı ve tarif ettiği bilgisi 

bulunmaktadır. Petrol, yanıcı özelliğinden dolayı ilk kez "Rum Ateşi" 

adıyla Yunanlılar tarafından 193-211 yılları arasında Roma 

kuşatmasını kırmak amacıyla kullanılmış ve Bizanslılar bu silahı 

"Yunan Ateşi" adıyla önemli bir savaş aracı haline getirmişlerdir 

(Parlar, 2008:11-13). 

Britanya İmparatorluğu'nun Hindistan'ı sömürgesi haline getirmesinin 

ardından bu ülkeye en kısa ulaşım yolunun belirlenmesi için Osmanlı 

İmparatorluğu'nun topraklarının araştırılması gereği ortaya çıkmıştır. 

1834 yılında, İngiliz Parlamentosu Albay Francis Rawdon Chesney'e 

Fırat havzasında incelemelerde bulunması için yetki vermiştir. 1835-

1837 yılları arasında iki yıl boyunca Dicle ve Fırat havzasında 

incelemelerde bulunan Albay Francis Rawdon Chesney, 

Parlamento'ya bölgede zengin mineral ve petrol yataklarının 

bulunduğuna dair kapsamlı bir rapor sunarak dikkatleri bu bölgeye 

çekmiştir (Parlar, 2008:15). 
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Ancak, 19. yy.'ın ortalarında Kanadalı Abraham Gesner'in yeryüzüne 

sızan petrolü rafine ederek gazyağı elde etmesi ile birlikte petrolün bir 

endüstri dalı olarak ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Aydınlatma 

konusunda çok önemli bir gelişme olan gazyağına olan talebin hızla 

artması, petrol talebinin artmasına neden olmuştur. Yeryüzüne sızan 

petrolün talebi karşılamakta yetersiz kalması petrolün sondajlanarak 

üretilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmış ve bunun sonucunda 1850'li 

yılların sonlarında ABD'nin Pennsylvania eyaletinde Pennsylvania 

Rock Oil Company isimli şirket ticari amaçlı ilk petrol arama 

faaliyetlerine başlamıştır (http://www.pigm.gov.tr/dunyada_petrol. 

php). 1859 yılında, Bill Drake ABD'nin Oil Creek bölgesinde ilk 

petrol kuyusunu faaliyete geçirmiştir (Parlar, 2008:17). Petrol 

aramalarının olumlu sonuç vermesi ile çok sayıda girişimci şirket 

kurarak petrol sektörüne girmiştir. Kısa bir süre sonrada petrol 

zengini, ekonomiye ve siyasete kendi çıkarları doğrultusunda yön 

veren yeni bir burjuva sınıfı ortaya çıkmıştır (http://merichrd. 

wordpress.com/2007/01/10/petrolun-kanli-tarihi/). Bu dönemde, içten 

yanmalı motorların seri üretimine başlanması petrol ve türevlerini 

gündelik yaşamın zaruri ihtiyaçları arasına sokmuştur (Ayhan, 

2009:105). 

Osmanlı İmparatorluğu dönemi incelendiğinde, petrol ile ilgili en 

önemli düzenlemenin 1890 yılında yapıldığı görülmektedir. Sultan II. 

Abdülhamid Ortadoğu'nun stratejik öneme sahip yer altı ve yer üstü 

kaynaklarını kontrol altına almak amacıyla; başta petrol olmak üzere 

kömür, cıva, doğalgaz, kükürt, mika gibi kıymetli varlıkların 
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bulunduğu arazileri bir irade-i seniyye ile birlikte Memâlik-i Şahane 

(Padişahın mülkü) haline getirerek Emlâk-ı Hümâyûn'a dahil etmiştir 

(Terzi, 2009:39, Karadağ, 2008:74). Ancak II. Meşrutiyet'in ilanından 

sonra 9 Eylül 1908 tarihinde, Bağdat ve Musul bölgesini içine alan ve 

Sultan II. Abdülhamid'in şahsi malı olarak Emlâk-ı Hümâyûn'a 

devredilen petrol yatakları ve bunları işletme imtiyazı Padişah'tan 

alınarak Maliye Hazinesi'ne devredilmiştir (Terzi, 2009:237). 

20. yy'ın başlarına kadar ABD petrol endüstrisine hakim iken, Çarlık 

Rusya'nın 1877 yılından itibaren Bakü'de ki petrol rezervlerini üretime 

sokması ile birlikte ABD'ye karşı ciddi bir rakip ortaya çıkmaya 

başlamıştır. 1885 yılında Rusya, ABD'nin petrol üretiminin 2/3'ü 

kadar üretim gerçekleştirerek hızlı bir büyüme gerçekleştirmiştir 

(http://www.pigm.gov.tr/dunyada_petrol.php). Petrolün ekonomik, 

askeri ve siyasi öneminin farkına varıldığı 1900'lerin başında petrol 

piyasasında ABD merkezli Standart Oil Company ile Hollanda - 

İngiltere ortaklığı olan Royal Dutch Petroleum Company olmak üzere 

iki büyük rakip ön plana çıkmaktadır. Royal Dutch Petroleum 

Company'nin uzak şark petrollerinin İngiliz ve Avrupa pazarlarına 

deniz yoluyla naklini sağlamak amacıyla Shell Transport and Trading 

Company ile birleşmesi Royal Dutch - Shell adında güçlü bir şirketin 

ortaya çıkmasına neden olmuş ve o dönem için Avrupa pazarlarındaki 

hakimiyet üstünlüğü İngiltere lehine gelişmiştir (Karadağ, 2008:33). 

Bu dönemde büyüyen petrol şirketleri, küçük şirketleri bünyelerine 

katarak kartelleşme yoluna gitmişler, monopol bir piyasanın 
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oluşmasına ortam hazırlamışlardır. Bunun bir sonucu olarak, 1911 

yılında ABD Yüksek Mahkemesi'nin antitröst yasası gereğince aldığı 

bir kararla ülkenin en büyük petrol şirketi olan Standart Oil; Jersey 

Standart, Socony ve Vacuum Oil başta olmak üzere 34 küçük şirkete 

bölünmüştür. Vacuum Oil Company 1966 yılında Mobil Oil Company 

adını almıştır. 1972 yılında ise Jersey Standart'ın adı Exxon 

Corporation olarak değişmiş ve 1999 tarihinde bu iki şirket Exxon 

Mobil Corporation ticaret ünvanı altında güçlerini birleştirmişlerdir 

(http://corporate.exxonmobil.com/en/company/about-us/history/ 

overview). 

Petrol mücadelesinin asıl yaşandığı Ortadoğu coğrafyası, I. Dünya 

Savaşı'na kadar bir bütün olarak yönetilmeye çalışılmış, ancak savaş 

ile birlikte dönemin güçlü devletleri tarafından önce işgal edilmiş 

sonra da kendi aralarında paylaşılmıştır (Ayhan, 2009:105). 

Sömürgecilik politikasının bir sonucu olarak, bu bölgedeki ülkeler her 

ne kadar önemli bir yer altı kaynağına sahip olsalar bile ekonomik, 

siyasi ve askeri açıdan gelişememişlerdir. 

1948-1949 yıllarında Arap-İsrail savaşını İsrail'in kazanması ve petrol 

üreten ülkelerin İsrail'e yaptırım uygulamaları için gelişmiş ülkelerden 

istedikleri taleplerin olumsuz karşılanması Ortadoğu'da Arap 

milliyetçiliğinin artmasına neden olmuştur. Batı karşıtı yönetimlerin 

iktidara gelmesi ile petrol siyasi amaçlar için stratejik bir kaynak 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu amaçla petrol üreten ülkelerin 
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ortak bir petrol politikası oluşturma zorunluluğu ortaya çıkmıştır 

(Ayhan, 2009:160). 

Ortadoğu'da artmaya başlayan milliyetçilik akımının etkisiyle, Dr. 

Musaddık öncülüğündeki İranlı milliyetçi grupların İran'ın petrol 

endüstrisini millileştirme girişimleri başarısız olsa da, 1956 yılında 

Cemal Abdül Nasır'ın Süveyş Kanalı'nı millileştirmesi ve 1958 yılında 

General Abdülkerim Kasım'ın Irak'ta gerçekleştirdiği askeri darbe 

İngiltere'nin Ortadoğu'daki hakimiyetini büyük ölçüde azaltmıştır 

(Ayhan, 2009:161-162). İngiltere'nin nüfuzunun azalmasıyla 

Ortadoğu'da ortaya çıkan boşluğu ABD doldurmaya başlamıştır. 1957 

Eisenhower Doktrini ile ABD hem Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler 

kurmuş, hem de SSCB'nin bölgedeki komünist etkisini kırmaya 

çalışmıştır (Akbaş, 2011:2). Mevcut Sovyet tehdidi ABD'nin 

bölgedeki askeri varlığının dayanağını oluşturmuş, bu durum çoğu 

Arap ülkesi tarafından kabul edilmiştir (Arı, 1999:236). 

Amerika ve Sovyetler Birliği'ndeki iç savaşlar döneminde petrol 

piyasası, Seven Sisters (Yedi Kızkardeş) olarak adlandırılan ve OPEC 

tarafından Uluslararası Petrol Karteli olarak tanımlanan büyük 

şirketler tarafından yönlendirilmiştir. Bu şirketler (Ercan, 1996:9): 

1. Royal Dutch - Shell Şirketler Grubu, 

2. Exxon Oil (Standart Oil of New Jersey), 

3. The British Petroleum Şirketi, 

4. Mobil Şirketi (Standart Oil of New York), 
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5. Standart Oil Company of California, 

6. Texaco Şirketi, 

7. Gulf Petrol Şirketi'dir. 

Arap ülkeleri, 1973 Arap-İsrail savaşında batılı ülkelerin İsrail'i 

desteklemesini gerekçe göstererek siyasi bir silah olarak petrol 

ambargosunu uygulamışlardır (Arı, 1999:237). OPEC üyesi ülkelerin 

üretimi kısmaları ile 1973 yılında 3$ olan petrolün varil fiyatı 1980 

yılında 30 $'a kadar yükselmiştir. Yükselen petrol fiyatları batılı 

ülkeleri alternatif enerji kaynakları aramaya yöneltmiş, bunun 

sonucunda OPEC'in petrol fiyatları üzerindeki etkisi zamanla 

azalmaya başlamıştır (Ercan, 1996:10).  

Petrole olan talebin artmasıyla birlikte, petrol rezervleri açısından 

zengin olan Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun da kaderi değişmiş, 

rezervlere hakim olma çabaları, bu bölgelerin siyasi istikrarsızlıklarla 

ve savaşlarla anılan bir coğrafya haline gelmesine neden olmuştur. 

Gelecekte petrole ulaşmak daha zor olacaktır. Ayrıca daha derin ve 

marjinal tortul havzaların araştırılması ve geliştirilmesi, yüksek arama 

ve üretim maliyetlerinin ortaya çıkmasına sebep olacaktır (Hill vd., 

1994:83). Dolayısıyla, petrol rezervlerinin ve üretimin azalmasının, 

ilerleyen yıllarda bölgeye olan ilginin artmasına ve ülkeler arasında 

ciddi problemlerin yaşanmasına neden olacağı öngörülmektedir. 
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1.2.2. Petrol Fiyatları ve Kıtlık Prim Etkisi 

Petrol ve türevlerinin, en önemli enerji kaynağı olması ve aynı 

zamanda sanayi sektöründe de hammadde olarak kullanılması talebin 

artmasına neden olmaktadır. Yenilenemeyen doğal kaynak olan 

petrolün arz miktarının talep miktarını karşılayamaması ve mevcut 

rezervlerin 21. yy. sonunda tükenecek olması, petrol fiyatları üzerinde 

yukarı yönlü bir baskı oluşturarak ülke ekonomileri için ciddi bir 

sorun yaratmaktadır (Yetkiner ve Berk, 2008:1-2). Petrol fiyatlarının 

artması aynı zamanda, mal ve hizmetlerin maliyeti ile taşıma ve 

ısınma maliyetlerinin de artmasına neden olmaktadır (Hamma vd., 

2014:110). Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki değişiklik, hem ülkelerin 

gelişme ve kalkınmaları, hem de finansal piyasaları için bir risk 

unsuru olarak değerlendirildiğinden; petrol fiyatlarının doğru tahmin 

edilmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla, 1931 yılında Hotelling tarafından literatüre kazandırılan 

kıtlık primi kavramı, yenilenemeyen doğal kaynakların 

fiyatlandırılmasını açıklamaktadır. Hotelling, doğal kaynağın net 

fiyatının faiz oranlarıyla eşit düzeyde artması gerektiğini, aksi 

takdirde dönemler arasında arbitrajın ortaya çıkacağını belirtmektedir 

(Solak, 2012:121). Artan talep karşısında petrol üretimi de artmakta 

ve gün geçtikçe yer altı rezervleri azalmaktadır. Bugün arzın 

artırılması, gelecekte petrolün daha az arz edilebileceği anlamına 

gelmekte ve rezervlerin tükenmesi petrol fiyatları üzerinde yukarı 

yönlü ve kıtlık primi etkisi (Scarcity Premium Effect) adı verilen bir 
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etkiye neden olmaktadır. Kısaca petrol fiyatları, petrolün az arz 

edilmesi halinde bugün, çok arz edilmesi halinde ise gelecekte 

yükselmek zorundadır (Yetkiner ve Berk, 2008:3). Yenilenemeyen bir 

kaynak olması nedeniyle petrol fiyatları artışının engellenmesi 

mümkün olmamakta, bu durum "arz miktarı artarsa, fiyat azalır" 

kanunu ile de çelişmektedir. 

Geleneksel teoride fiyat, arz ve talep koşullarına göre oluşmasına 

rağmen, petrol fiyatlarının şekillenmesinde hidrokarbonlara fiziksel 

erişimin kolaylığı, güvenlik tehditleri gibi faktörler belirleyici 

olmaktadır. Ulusal ve uluslararası bazı kuruluşların petrol arzına 

ilişkin beklentileri de emtia piyasalarını dolayısıyla petrolün spot 

fiyatını ve gelecekteki spekülatif fiyatını etkilemektedir (Zalik, 

2010:562-563). 

Elde edilen petrolün rafine edilmeden önce kullanımı çok sınırlı 

miktarlarda olmakla birlikte, ticaretin büyük bir kısmı tüketicilerin 

talep ettiği nihai petrol ürünleri için yapılmaktadır. Petrolden elde 

edilen nihai petrol ürünlerini içerik özellikleri belirlemektedir. Petrol, 

kalınlık ve yoğunluğunu ifade eden viskozite ile kükürt içeriği olmak 

üzere iki önemli özelliğe göre sınıflandırılır. Düşük yoğunluklu (light) 

ham petrolden, basit rafinaj işlemi ile yüksek oranda benzin ve diğer 

hafif petrol ürünleri gibi değerli nihai petrol ürünleri elde 

edilmektedir. Ancak, ağır (heavy) petrol türlerinden nihai petrol 

ürünlerinin elde edilebilmesi için daha farklı ve maliyetli arıtma 

süreçleri gerekmektedir. Ayrıca diğer bir sınıflandırma ise kükürt 
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içeriğine göre yapılmaktadır. Yüksek kükürt içeriğine sahip petrole 

ekşi (sour), düşük kükürt içeriğine sahip petrole ise tatlı (sweet) petrol 

denilmektedir. Petrol içerisinde bulunan ve istenmeyen bir element 

olan kükürtün ayrıştırma işlemi, rafinerileri, yüksek miktarlarda 

yatırım yapmak zorunda bırakmaktadır. Bu nedenle, viskozite ve 

kükürt içeriğine bağlı olarak, petrol türünün arıtma sonucu elde edilen 

nihai ürün verimleri üzerinde etkisi bulunduğundan, farklı petrol 

türleri farklı fiyatları da beraberinde getirmektedir. (Fattouh, 

2010:335-336). 

Petrol arzındaki artış ile dengelenmeyen petrol talebi petrol 

fiyatlarındaki artışa öncülük etmektedir. Yüksek petrol fiyatları, petrol 

dışında üretim yapan işletmelerin üretim maliyetlerini artıracağından, 

mal ve hizmet fiyatlarındaki yükseliş üreticinin ve tüketicinin 

harcanabilir geliri üzerinde azaltıcı bir etkinin ortaya çıkmasına ve 

hisse senedi fiyatlarının oluşmasında önemli bir etken olan şirket kârı 

ile kâr payının azalmasına neden olmaktadır (Sadorsky, 2004:707-

708). 

Petrol tüketiminin hızla artmasına rağmen alternatif yeni bir enerji 

kaynağının henüz bulunamaması, mevcut kaynaklar üzerinde 

hakimiyet kurmak isteyen ülkeler arasındaki rekabetin kızışmasına 

neden olmaktadır. Petrol fiyatlarının artması ve petrol stoklarının 

azalması bu rekabetin bölgesel gerilimlere ve petrol savaşlarına 

dönüşmesi ile sonuçlanmaktadır (Stern, 2011:11). 



 
 25 

 

Şekil 2.1. Bazı Petrol Türlerinin Yıllar İtibariyle Fiyat Değişimi 
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Şekil 1.1'de ithalatı yapılan bazı petrol türlerinin mal bedeli, sigorta ve 

navlundan oluşan CIF fiyat değişimleri verilmiştir. Görüldüğü üzere, 

alım satıma konu olan petrol türlerinin ithalatta varil fiyatı farklı olsa 

bile ekonomik olaylar ve şoklar karşısında aynı yönde hareket 

etmektedir. 2001 yılında, ABD'de World Trade Center (Dünya Ticaret 

Merkezi) ve Pentagon'a yapılan uçak saldırıları sonrasında, ABD 

Başkanı George W. Bush'un, terörizmle mücadele kampanyası 

dayanak gösterilerek Afganistan ve Irak'ın işgal edilmesi ile petrol 

fiyatları artmaya başlamıştır. Örneğin, en önemli gösterge petrol 

fiyatlarından biri olan West Texas Intermediate (WTI) petrol fiyatı, 

Ocak 2007'de 58,14 $'dan Haziran 2008'de 140 $ seviyelerine kadar 

yükselmiştir. Küresel finansal kriz ve küresel ekonomideki zayıflama 

ile eş zamanlı olarak WTI spot fiyatı Ocak 2009'da 41,68 $'a kadar 

düşmüştür. Küresel ekonomik faaliyetler zayıflarken Nisan 2011'de 

WTI spot fiyatı 133,93 $'a yükselmiştir. 2008 yılından itibaren petrol 

piyasasında işlem gören petrol türleri arasındaki fiyat farkının arttığı 

gözlenmektedir. Petrol fiyatlarındaki farklılığın sabit olmayıp zamanla 

değiştiği, bu farklılığın sadece petrolün kalitesinden kaynaklanmadığı; 

aynı zamanda yerel koşullar, mevsimsel ve genel talep değişimleri 

gibi faktörlere de bağlı olduğu belirtilmektedir (Fattouh, 2010:336, 

Ratti ve Vespignani, 2013:133). 2010 yılında, Tunus'ta başlayıp 

Kuzey Afrika ile Ortadoğu'daki birçok ülkeye yayılan, kamuoyunun 

Arap Baharı olarak adlandırdığı halk hareketi petrol kaynaklarının 

güvenliği açısından sorun olarak görülmektedir. Bölgedeki belirsizlik 
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ve savaş olasılığı fiyatların tekrar yükselme eğilimine girmesine neden 

olmuştur.  

Uzun vadede enerji ürünlerinin yüksek fiyatları; kaynakların, mal 

veya hizmetlerin petrol üreten ülkelere ihracatı yoluyla ve düşük 

kaliteli yerli yakıtın araştırılması ve geliştirilmesi için ayrılmış büyük 

miktardaki sermaye ve emeğin gerçek transferi ile ödenecektir (Fried 

vd., 1975:43). Bu durum küresel anlamda refahın bölüşümünü de 

etkileyecektir. 

Üzerinde durulması gereken en önemli konu ise, Çin ve Hindistan gibi 

yüksek büyüme oranlarına sahip ülkelerin, üretim artışlarına bağlı 

olarak artan petrol tüketimlerinin petrol fiyatları üzerinde yaratacağı 

yukarı yönlü baskıdır.  

1.2.3. Petrol Fiyat Şokları ve Yeni Oluşumlar 

Petrolün ekonomik aktivite üzerindeki etkisi göz önünde 

bulundurulursa petrol fiyatlarında ortaya çıkan bir şokun küresel 

ekonomiyi etkilememesi düşünülemez. Petrol, firmalar için önemli bir 

girdi olmasının yanı sıra ülkeler açısından dış ticaret dengesi üzerinde 

bir baskı unsuru olarak değerlendirilmekte ve bu baskı ülkenin petrole 

olan bağımlılığına göre daha da artmaktadır. Buna bağlı olarak petrol 

fiyatındaki her bir artış ulusal zenginliğin petrol ihraç eden ülkelere 

transferi anlamına gelmektedir.  
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Petrol fiyat şokları, firmanın üretim maliyetlerini artıracağı için firma 

karlılığı üzerinde olumsuz bir etki ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca 

yatırımcıların firmaların kâr marjlarının düşeceği beklentisiyle hisse 

senedi satışı yönünde aldığı kararlar da firma karlılığını etkilemektedir 

(Masih vd., 2011:981). 

Batılı petrol kartellerinin Orta Doğu petrolleri üzerinde hakimiyet 

sağlama çabaları sonucunda, 1960 yılında Petrol İhraç Eden Ülkeler 

Örgütü (Organisation of Petroleum Exporting Countries - OPEC) 

kurulmuştur (http://www.pigm.gov.tr/dunyada_petrol.php). OPEC'in 

kuruluşu ile birlikte, petrol üreten üye ülkeler arasında fiyat ve üretim 

konusunda işbirliği yapılarak batılı kartellere karşı mücadele edilmesi 

ve petrol piyasasında liderliğin elde edilmesi amaçlanmıştır. 

OPEC kurulduğunda, beş kurucu üye ülke (Venezuela, İran, Irak, 

Suudi Arabistan ve Kuveyt) dünyanın petrol ihracatının % 80'ini 

karşılarken, 1961-1975 yılları arasında yeni katılımlarla birlikte üye 

sayısı on üçe yükselmiş ve dünya petrol ihracatının % 85'lik kısmını 

karşılayan ekonomik bir güç haline gelmiştir (Parlar, 2008:552-553). 

Yedi Kız Kardeş olarak bilinen Amerikan petrol şirketlerinin fiyat ve 

üretim kontrolleri sayesinde petrol fiyatlarında 1973 yılına kadar 

önemli dalgalanmalar yaşanmamıştır. Ancak, 6 Ekim 1973 tarihinde 

Yom Kippur Savaşı'nın başlamasıyla, petrol fiyatları üzerindeki 

kontrol ABD şirketlerinden OPEC'e geçmiştir. O tarihten itibaren 

petrol fiyatları da diğer emtia fiyatları gibi hareket etmeye başlamıştır 

(Driesprong vd., 2008:307). 
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1973 yılının sonlarında yaşanan petrol fiyatlarındaki artış, uluslararası 

ekonomi için sorun olan uluslararası ödemeler bilançosunda ve 

özellikle cari işlemler dengesinde önemli değişiklikler meydana 

getirmiştir (Fried vd., 1975:197). Tablo 1.1'de görüldüğü üzere 1973 

yılı petrol krizinde artan petrol fiyatlarının bir sonucu olarak petrol 

ihraç eden ülkelerin dış ticaret fazlası 21,6 milyar $'dan 1974 yılı 

sonunda 83,4 milyar $'a çıkmıştır. Petrol ihraç eden ülkelerin cari 

işlemler fazlası ise, 1974 yılında 70 milyar $'a yükselmiştir. 1973'te 11 

milyar $ dış ticaret fazlası veren sanayileşmiş ülkeler petrol 

ithalatlarındaki artışa paralel olarak 1974 yılı sonunda 10 milyar $ dış 

ticaret açığı vermiştir. 1973 petrol krizinin olumsuz olarak en çok 

etkilediği ülkelerin, cari işlemler açığı 7,7 milyar dolardan 39,8 milyar 

$'a yükselen gelişen ülkeler olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemde 

petrol ithal eden ülkelerden petrol ihraç eden ülkelere çok büyük 

miktarlarda gelir transferi gerçekleşmiş ve petrol ihraç eden ülkeler 

ciddi kazanımlar elde etmişlerdir. 

Tablo 2.1. 1972-1974 Ödemeler Dengesi (Milyar $) 

 Yıllar Ticaret 
Dengesi ( % ) 

Hizmet ve Özel 
Transferler Dengesi ( % ) 

Cari İşlemler 
Dengesi ( % ) 

Sanayileşmiş Ülkeler 1972 11,2 -0,9 10,3 
 1973 11,0 -0,8 10,2 
 1974 -10,0 -1,6 -11,5 

Petrol İhraç Eden Ülkeler 1972 13,0 -10,4 2,6 
 1973 21,6 -16,0 5,6 
 1974 83,4 -13,4 70,0 

Gelişen Ülkeler 1972 -9,6 2,2 -7,4 
 1973 -11,3 3,7 -7,7 
 1974 -40,8 1,0 -39,8 

Toplam 1972 14,6 -9,1 5,5 
 1973 21,3 -13,2 8,2 
 1974 32,6 -13,9 18,7 

Kaynak: IMF Annual Report, s.13, 1975 
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1973-1974 yılları arasında Ortadoğu'da yaşanan savaş sonucu 

Arapların ambargo uygulayarak petrolü ekonomik bir silah olarak 

kullanması, 1960 yılında kurulan OPEC'e karşı savunmasız kalan 

sanayileşmiş ve gelişen bazı ülkeleri ortak bir petrol politikasının 

oluşturulması amacıyla işbirliği yaparak birlikte hareket etme 

zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 

Bu ihtiyaca yanıt olarak; uluslararası petrol piyasasında ekonomik ve 

siyasi açıdan köklü değişikliklerin yapılabilmesi, enerji politikaları 

üzerinde geniş spektrumlu işbirliğinin ve petrol arz güvenliğinin 

sağlanması amacıyla enerji tüketen başlıca ülkeler tarafından 1974 

yılında Uluslararası Enerji Ajansı (IEA - International Energy 

Agency) kurulmuştur (Scott, 1994:27). 

IEA'nın temel misyonu, petrol krizlerinin ortaya çıktığı dönemlerde 

alınan acil durum tedbirlerini koordine etmektir. Alınan bu 

tedbirlerden en önemlisi petrolün stoklanması ile ilgilidir. Buna göre, 

her IEA üyesi ülke net petrol ithalatının en az 90 güne eşdeğer kısmını 

petrol ve petrol ürünleri olarak saklamak zorundadır. Ciddi bir petrol 

sıkıntısının yaşanması halinde ayrılmış olan bu stoklar kullanılmakta 

ve diğer üye ülkelerle paylaşılmaktadır (Graaf, 2012:234). 
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Şekil 2.2. 1861-2014 Petrol Fiyatları ($/Varil) 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy 2015 

Şekil 1.2'de nominal ve reel petrol fiyatlarının değişimi görülmektedir. 

1973-1974 yılına kadar 10 $'ın üzerine çıkmayan nominal petrol fiyatı, 

petrolün ekonomik, siyasi ve stratejik öneminin artmasıyla izleyen 

yıllarda artış trendine girmiştir. Bununla birlikte, petrol endüstrisinin 

daha yeni yeni oluşmaya başladığı 1860'lı yıllarda petrolün reel 

fiyatının bugünkü reel fiyatı ile aynı seviyede olduğu görülmektedir. 

Yeni petrol kaynaklarının bulunması ve sondaj tekniklerinin gelişmesi 

ile birlikte 19. yy. sonları ile 20. yy. başlarında üretim artmış, arz artışı 

fiyatlar üzerinde düşüş olarak etkisini göstermiştir. 

Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve ilk Irak savaşı dünya piyasalarında 

önemli bir türbülansa ve belirsizliklere neden olmuştur. Yaşanan Asya 
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ekonomik krizinin ardından petrol talebi azalmaya başlamıştır. 2000 

yılında konut piyasasında yaşanan hareketlilik piyasaların ve petrol 

talebinin yukarı seviyelere taşınması için uygun bir ortam yaratmıştır. 

11 Eylül saldırıları ve sonrasında Irak'ın işgali dünya ekonomisine 

olumsuz olarak yansımıştır. Çin'in engellenemez büyümesi ve dünya 

ticaretindeki etkisi hisse senedi piyasalarını her ne kadar olumlu 

etkilese de 2008 yılında yaşanan son küresel ekonomik kriz tüm hisse 

senedi piyasalarını ve petrol fiyatları ile arasındaki korelasyonu 

etkilemiştir (Filis vd., 2011:160-161). 

Tablo 2.2. 1990 Yılından Sonra Meydana Gelen Olaylar ve Petrol Fiyat Şokları 

Yıl Olay Petrol Fiyat Şok Türü 

1990 Irak'ın Kuveyt'i işgali İhtiyati talep (petrol piyasası özel 
talep) 

1991 Birinci Irak Savaşı İhtiyati talep (petrol piyasası özel 
talep) 

1991 Sovyetler Birliği'nin çöküşü 
İhtiyati talep (petrol piyasası özel 
talep) 

1997 Asya Ekonomik Krizi Toplam talep yönlü 
1998-
1999 

OPEC'in petrol üretim 
kesintisi 

Arz yönlü 

2000 Konut piyasası patlaması Toplam talep yönlü 

2001 9 Eylül saldırısı İhtiyati talep (petrol piyasası özel 
talep) 

2002 
Venezuela Petrolleri'nde işçi 
grevi 

Arz yönlü 

2003 İkinci Irak Savaşı İhtiyati talep (petrol piyasası özel 
talep) 

2006-
2007 

Çin'in ekonomik büyümesi Toplam talep yönlü 

2008 Küresel Finansal Kriz Toplam talep yönlü 

Kaynak: Filis vd., 2011:159,  
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Tablo 1.2’de görüldüğü üzere Dünya petrol üretimi ve petrol fiyatları 

arasındaki ilişkiye dayalı olarak talep ve arz yönlü petrol fiyat şokları 

ile ilgili bir ayrım yapılmaktadır. Bu bağlamda, petrol fiyatları ile 

petrol üretiminin aynı yöndeki değişimi petrol talep şoku, petrol 

fiyatları ile petrol üretiminin ters yönlü değişimi ise petrol arz şoku 

olarak tanımlanmaktadır (Cunado ve Perez de Gracia, 2014:366). 

Şoklar; kriz dönemlerinde normal dönemlere göre, bölgesel düzeyde 

ise uluslararası düzeye göre daha fazla yayılma eğilimi göstermek-

tedir. Şok etkileşimini açıklamakta piyasanın durumu ve coğrafi 

yakınlık önemli bir rol oynamaktadır (Arouri vd., 2011:1815). Ayrıca, 

petrol fiyat şoklarının; politik yapısı zayıf, döviz rezervleri düşük ve 

uluslararası sermaye piyasalarına erişimi sınırlı olan petrol ithalatçısı 

ülkelere etkisinin daha fazla olması muhtemeldir (Masih vd., 

2011:975-976). Gelişmiş ülkeler olası petrol fiyat şoklarından 

kendilerini koruyabilmek için stratejik petrol rezervlerini artırmakta 

ve petrolün temini noktasında bölgeler arası çeşitlendirme yolunu 

benimsemektedirler (Sevim, 2010:56). 

Petrol fiyat şoklarının makroekonomi üzerinde ortaya çıkaracağı en 

önemli risklerden biri, uygulanan makro ekonomik politikalar sonucu 

beklenen hedeflerde sapmalara neden olmasıdır. Bu durum, petrol 

ithal eden ve cari açık sorunu olan ülkelerde daha fazla hissedil-

mektedir. Makro ekonomik politikaların belirlenmesi aşamasında 

hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için petrol fiyatları ile ilgili olası 

senaryolar dikkate alınmalıdır. 



 

 
34 PETROL FİYATLARI İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ GETİRİ VE 

VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİ: GELİŞEN ÜLKELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

1.3. Enerji Kaynağı Olarak Petrolün Arz ve Talebi 

Petrol fiyatlarındaki değişim sadece üretim ve tüketim üzerinde 

doğrudan bir etkiye sahip olmamakta, bununla birlikte ekonomide 

riskten kaçınma algısının değişmesi için de bir gösterge olabilmektedir 

(Maghyereh ve Al-Kandari, 2007:449-450). Petrol stok miktarı, 

sadece arz ve talep durumunu göstermemekte, aynı zamanda kısa 

vadede değişen petrol fiyatları üzerindeki piyasa baskısını 

yansıtmaktadır. Bu durum, açıklanan stok seviyesi beklenenden farklı 

olduğunda stok miktarı ile ilgili bilginin, petrol fiyatları üzerinde 

etkisi olması gerektiği anlamına gelmektedir (Bu, 2014:485). 

Tablo 2.3. Kanıtlanmış Petrol Rezervi (milyar varil) 

 1994 2004 2013 2014 2014 Pay ( % ) 
Kuzey Amerika 127,6 223,7 232,5 232,5 13,7 
Orta ve Güney Amerika 81,5 103,4 329,8 330,2 19,4 
Avrupa ve Avrasya 141,2 140,8 157,2 154,8 9,1 
Orta Doğu 663,6 750,1 808,7 810,7 47,7 
Afrika 65,0 107,6 130,1 129,2 7,6 
Asya Pasifik 39,2 40,6 42,7 42,7 2,5 

TOPLAM DÜNYA 1.118,0 1.366,2 1.701,0 1.700,1 100 
Kaynak: BP Statistical Review of World Energy 2015 

Tablo 1.3'te görüldüğü üzere 2014 yılı için kanıtlanmış 1.700,1 milyar 

varil petrol rezervinin 810,7 milyar varili yani % 47,7'si Orta Doğu'da 

bulunmaktadır. Bu veri bölgedeki siyasi istikrarsızlığı ve sanayileşmiş 

ülkelerin bölgeye olan ilgisini açıklamaktadır. 2004 yılında 103,4 

milyar varil olan Orta ve Güney Amerika petrol rezervi, Venezuela'da 

yeni petrol rezervlerinin bulunmasıyla 2014 yılında 330,2 milyar 

varile ulaşarak % 19,4'lük payla ikinci sıraya yükselmiştir. Kuzey 
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Amerika ise 232,5 milyar varil petrol rezervi ile üçüncü sırada 

bulunmaktadır.  

1994 ile 2014 yılları karşılaştırıldığında, 1994 yılında 1.118,0 milyar 

varil olan toplam petrol rezervinin 2014 yılında 1.700,1 milyar varile 

yükseldiği görülmektedir. 1994 yılında Orta Doğu rezervlerinin payı 

% 59,4 iken yeni petrol sahalarının bulunmasıyla 2014 yılında % 

47,7'ye düşmüştür. Önümüzdeki yıllarda petrol rezervlerindeki artışın 

sınırlı olacağı beklenmektedir. Kolay ulaşılabilir petrol kaynaklarının 

azalmasıyla bazı ülkeler ve petrol şirketleri derin sularda ve 

kutuplarda petrol arama faaliyetlerini arttırmışlardır. Ancak petrol 

bulmak için daha derinlerde arama yapılması ve sondaj işlemi, üretim 

maliyetlerini artıracağı için petrol fiyatlarındaki artış kaçınılmaz 

olacaktır. 

Tablo 2.4. En Fazla Rezerve Sahip Olan Ülkeler (Milyar Varil) 

 1994 2004 2013 2014 2014 Pay ( % )  

Venezuela 64,9 79,7 298,3 298,3 17,5 
Suudi Arabistan 261,4 264,3 265,9 267,0 15,7 
Kanada 48,1 179,6 172,9 172,9 10,2 
İran 94,3 132,7 157,8 157,8 9,3 
Irak 100,0 115,0 150,0 150,0 8,8 
Kuveyt 96,5 101,5 101,5 101,5 6,0 
Rusya Federasyonu 115,1 105,5 105,0 103,2 6,1 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 98,1 97,8 97,8 97,8 5,8 
Libya 22,8 39,1 48,4 48,4 2,8 
ABD 29,6 29,3 48,5 48,5 2,9 
Nijerya 21,0 35,9 37,1 37,1 2,2 

TOPLAM DÜNYA 1.118,0 1.366,2 1.701,0 1.700,0 100 

2014 yılına göre en çok petrol üretimi yapan ilk on ülke gösterilmiştir. 
Kaynak: BP Statistical Review of World Energy 2015 

Tablo 1.4'te ise petrol rezervi açısından zengin olan başlıca ülkeler yer 

almaktadır. 2014 yılı verilerine göre Venezuela, dünya petrol 
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rezervinin % 17,5'ine tekabül eden 298,3 milyar varil petrol ile 

dünyanın en fazla petrol rezervine sahip ülkesi konumundadır. Suudi 

Arabistan 267,0 milyar varil ile petrol rezervinin % 15,7'sini elinde 

bulundururken, Kanada 172,9 milyar varil petrol rezervi ile % 10,2'lik 

bir paya sahiptir. Dikkat çeken diğer bir konu da, Rusya'nın 103,2, 

ABD'nin de 48,5 milyar varil rezerve sahip olmasına, Avrupa 

ülkelerinin rezervlerinin ise çok az miktarlarda olmasına rağmen 

petrol piyasasına egemen olan büyük şirketlerin faaliyet merkezlerinin 

yine bu ülkelerde bulunmasıdır. 

Petrol rezervleri ile ilgili bilgiler kamuoyuna aktarılırken, politik ve 

ekonomik nedenlerden dolayı olduğundan farklı olarak 

raporlanmaktadır. ABD, İngiltere, Norveç gibi ülkeler mevcut petrol 

rezerv miktarını doğru ve şeffaf olarak kamuoyuna açıklarken, 

ülkelerin büyük bir kısmının özellikle Orta Doğu ülkelerinin 

açıkladığı rezerv miktarları şüpheli görülmektedir (Hicks ve Nelder, 

2008:17). 

1.3.1. Petrol Üretimi 

Petrol fiyatları, petrol üretim miktarına dolayısıyla petrol arzına bağlı 

olarak değişebilmektedir. Tablo 1.5'te ise bölgelere göre petrol üretimi 

ilgili bilgiler yer almaktadır. 
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Tablo 2.5. Bölgelere Göre Petrol Üretimi (Bin Varil/Günlük) 

 1994 2004 2013 2014 2014 Pay ( % ) 
Kuzey Amerika 13.806 14.160 16.921 18.721 20,5 
Orta ve Güney Amerika 5.347 7.166 7.335 7.613 9,3 
Avrupa ve Avrasya 13.646 17.572 17.155 17.198 19,8 
Orta Doğu 20.118 24.873 28.198 28.555 31,7 
Afrika 7.004 9.313 8.684 8.263 9,3 
Asya Pasifik 7.153 7.854 8.286 8.324 9,4 

TOPLAM DÜNYA 67.072 80.938 86.579 88.673 100 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy 2015 

Tablo 1.5'te görüldüğü üzere; en fazla rezervin bulunduğu Orta Doğu 

bölgesi petrol üretiminde de günlük 28.555 bin varil petrol ile dünya 

üretiminin % 31,7'lik kısmını gerçekleştirmektedir. Petrol üretiminde 

ikinci sırayı ise günlük 18.721 bin varil ile toplam üretimin % 20,5'ini 

gerçekleştiren Kuzey Amerika bölgesi almaktadır. Toplam petrol 

üretiminin % 12,3'ünü ABD karşılamaktadır. Üçüncü sırada ise 

17.155 bin varil ile dünya üretiminden % 19,8 pay alan ve geniş bir 

alanı kapsayan Avrupa ve Avrasya bölgesi yer almaktadır. Petrol 

üretiminin kalan % 28'lik kısmı ise hemen hemen eşit oranlarda Asya 

Pasifik, Afrika ile Orta ve Güney Amerika bölgelerinde yapılmaktadır. 

Tablo 2.6. Ülkelere Göre Petrol Üretimi (Bin Varil/Günlük) 

 1994 2004 2013 2014 2014 Pay ( % ) 

Suudi Arabistan 9.084 10.458 11.393 11.505 12,9 
Rusya 6.371 9.335 10.777 10.838 12,7 
ABD 8.389 7.250 10.069 11.644 12,3 
Kanada 2.281 3.080 3.977 4.292 5,0 
Çin 2.934 3.486 4.216 4.246 5,0 
Birleşik Arap Emirlikleri 2.482 2.836 3.648 3.712 4,0 
İran 3.730 4.201 3.525 3.614 4,0 
Irak 505 2.030 3.141 3.285 3,8 
Kuveyt 2.085 2.523 3.135 3.123 3,6 
Venezuela 2.752 3.305 2.687 2.719 3,3 

TOPLAM DÜNYA 67.072 80.938 86.579 88.673 100 
2014 yılına göre en çok petrol üretimi yapan ilk on ülke gösterilmiştir. 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy 2015 
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Tablo 1.6'da ise petrol üretiminde en fazla paya sahip olan ilk on ülke 

yer almaktadır. Görüldüğü üzere, günlük 11.505 bin varil ile dünya 

üretiminin % 12,9'unu Suudi Arabistan karşılarken, 10.838 bin varil 

petrol üretimi ile Rusya ikinci, 11.644 bin varil petrol üretimi ile 

ABD'de de üçüncü sırada yer almaktadır. Dünya petrol üretiminde % 

5 üretim hacmi ile Kanada ve Çin dördüncü ve beşinci sırada yer 

alırken, bu ülkeleri sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Irak, 

Kuveyt ve Venezuela takip etmektedir. 

Petrol kuyuları tam kapasite ile çalışsalar bile belirli bir süre sonra 

yıllık üretim kapasiteleri azalmaya başlamaktadır. Petrol yatağına 

açılan her bir petrol kuyusu petrol yatağının basıncını etkilemektedir. 

Bu nedenle, üretim miktarı kuyu sayısı az olduğu için önce artmakta; 

fakat yeni sondaj kuyularının açılmasıyla basınç azalacağından üretim 

miktarı da buna bağlı olarak azalmaktadır (Sevim, 2010:57). Daha 

fazla üretimin yapılamadığı en üst üretim miktarı olarak ifade 

edilebilen pik petrol kavramı, petrol üretimi ile petrol tüketimi 

arasındaki fark azaldıkça ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Petrol üretiminin zirve yapmasına rağmen petrol talebinin artmaya 

devam etmesi petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı daha da 

artıracaktır.  

Pik petrol teorisi, petrol üretilen bir bölgede belirli bir süre artma 

eğilimi gösteren petrol üretiminin, maksimuma ulaştıktan sonra 

azalacağını gösteren çan eğrisi şeklindeki petrol üretiminde pik 

noktasına ulaşılacak zamanı açıklamaktadır. Pik noktası belirlenirken 
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petrolün üretim oranından faydalanılmaktadır. Pik petrol teorisi, 

petrolün tükenmesi sorunu olarak yanlış algılansa da, teoride üzerinde 

durulan konu petrolün akış hızıdır. Hubbert'ın teorisi, belirli bir 

bölgedeki petrol üretim eğrisinin o bölgedeki petrol keşif eğrisine 

birkaç yıl gecikmeli olarak çok benzediği temeline dayanmaktadır. 

Hubbert, 1956 yılında yaptığı tahmin modelinde, ABD'de 1970 yılında 

petrol üretiminin zirve yapacağı öngörüsünde bulunmuş ve bu 

öngörüsü ciddiye alınmamıştır. Ancak 1970 yılında Hubbert'in tahmin 

ettiği gibi, ABD petrol üretiminde zirveye ulaşmış ve 1971 yılından 

itibaren üretim hızla azalmaya başlamıştır (Hicks ve Nelder, 2008:10-

11). 

Pik petrol (peak oil) kavramı, büyüyen kaynak kıtlığının bir göstergesi 

olarak ciddi önem kazanmıştır. M. King Hubbert'ın literatüre 

kazandırdığı hipotezde, petrol üretimi maksimuma ulaştıktan sonra 

engellenemez bir düşüşe girmektedir. Bazı ekonomistler piyasa 

koşullarından kopuk dışsal bir süreç olarak petrol üretimini dikkate 

aldığı için bu hipoteze kuşku ile yaklaşmaktadırlar. Bununla birlikte, 

farklı alanlardan birçok bilim adamı petrol üretiminde yaklaşan ve 

kaçınılmaz bir düşüş ihtimali üzerinde durmakta ve gelecekte 

ekonomik büyümeyi sınırlandıracak pik gösteren kıtlık kavramı 

hipotezini benimsemektedir. Pik, felaket olma potansiyeli yüksek yeni 

bir çağ başlatacağı için istenmeyen bir durumdur (Smith, 2012:68). 

Üretimde pik petrol seviyesine ulaşılmış olması petrolde düşük 

fiyatların sonuna gelindiğini göstermektedir. Bu durumun ülke 
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ekonomileri üzerinde OPEC tarafından yapılan fiyat dalgalanmala-

rından daha fazla olumsuz etki yaratacağı beklenmektedir (Sevim, 

2010:59). 

Petrol arzındaki değişimler eş zamanlı olarak küresel ekonomik 

faaliyetleri ve petrol fiyatını etkilemektedir. Küresel ekonominin 

petrol fiyatındaki değişikliklere vereceği tepkinin biraz zaman alacağı, 

küresel ekonomik faaliyetlerin petrol fiyatlarından eş zamanlı bir geri 

bildirim alamayacağı kabul edilmektedir. Bununla birlikte, toplam 

ekonomik faaliyetlerde ortaya çıkan değişikliklerin petrol fiyatları 

üzerinde eş anlı bir etkisinin olması beklenmekte, bu durum emtia 

piyasalarının anlık tepkisi ile açıklanmaktadır. Ayrıca, piyasadaki her 

türlü şokun petrol fiyatlarındaki gelişmeleri tetikleyerek, fiyatları 

etkileyeceği varsayılmaktadır (Antonakakis vd., 2014:436). 

Petrol fiyatları aşırı yükseldiğinde, batılı hükümetler petrol ürünleri 

ikamesini destekleyen politikalar oluşturarak yüksek fiyatlara tepki 

verebilmektedir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 

ülkeleri için GSMH artışında ortaya çıkan azalma, tüketicilerin tepkisi 

nedeniyle Basra Körfezi müttefiklerine askeri ve siyasi destekle 

sonuçlanan siyasi bir zorlamaya neden olabilmekte, bu durum, bu 

ülkeler için rejim değişikliği olasılığını artırmaktadır. Ayrıca yüksek 

petrol fiyatları, kur değişimi kaynaklı olarak, imalat ve tarım 

sektörlerini diğer ülkelere göre daha az rekabetçi bir konuma 

getireceği için Orta Doğu'da iç kargaşalara yol açabilmektedir. 

Bunların dışında, yüksek petrol gelirleri, artan petrol zenginliğini elde 
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etmek isteyen komşu ülkelerin bölgesel askeri faaliyetlerinin 

artmasına neden olabilmektedir (Bharati vd., 2012:1115). Yukarıda 

bahsedilen risklere bağlı olarak; var olan ekonomik, siyasi ve askeri 

baskı petrol üretimi ve arzı konusundaki endişeleri gündemde 

tutmaktadır. 

1.3.2. Petrol Tüketimi 

Petrol rezervlerinin tükenmesinin neden olacağı problemlerle ilgili 

tam bir fikir birliği olmamakla birlikte; tartışmalar, yakın gelecekte 

büyük bir toplumsal çöküş olacağını savunanlar ile rezervlerin 

tükenmesi bir sorun haline gelmeden önce teknolojik gelişmenin 

petrol bağımlılığını azaltacak yenilikler ve alternatifler getireceğini 

savunanlar etrafında yoğunlaşmaktadır (Riddle, 2012:2). 

Tablo 2.7. Bölgelere Göre Petrol Tüketimi (Bin Varil/Günlük) 

 1994 2004 2013 2014 2014 Pay ( % ) 

Kuzey Amerika 21.266 25.023 23.364 23.347 24,3 

Orta ve Güney Amerika 4.267 5.058 6.913 7.125 7,8 

Avrupa ve Avrasya 19.933 20.076 18.450 18.252 20,4 

Orta Doğu 4.438 5.940 8.450 8.706 9,3 

Afrika 2.137 2.777 3.650 3.800 4,3 

Asya Pasifik 17.146 24.232 30.415 30.856 33,9 

TOPLAM DÜNYA 69.186 83.107 91.243 92.086 100 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy 2015 

Tablo 1.7'de bölge bazında petrol tüketimi yer almaktadır. Üretilen 

petrolün % 33,9'luk kısmı Çin, Hindistan, Endonezya, Güney Kore 

gibi gelişen ülkelerin de içinde yer aldığı Asya Pasifik ülkeleri 
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tarafından tüketilmektedir. 1994 ile 2014 yılları arasındaki yirmi yıllık 

dönem göz önüne alındığında bölgenin petrol tüketiminde % 80'lik bir 

artış olduğu görülmektedir. Asya Pasifik bölgesindeki ülkelerin 

büyümelerine paralel olarak petrol ihtiyaçları da günden güne 

artmaktadır. Petrol tüketiminde günlük 23.347 bin varil ile Kuzey 

Amerika bölgesi ikinci sırada yer almaktadır ki toplam tüketimin % 

19,9'luk kısmı ABD tarafından tüketilmektedir. Avrupa ve Avrasya 

bölgesi ise, günlük 18.252 bin varil ile petrol tüketiminden % 20,4'lük 

pay alarak üçüncü sırada yer almaktadır. 

Tablo 2.8. Ülkelere Göre Petrol Tüketimi (Bin Varil/Günlük) 

 1994 2004 2013 2014 2014 Pay ( % ) 

ABD 17.719 20.732 18.961 19.035 19,9 
Çin 3.115 6.740 10.664 11.056 12,4 
Japonya 5.652 5.270 4.521 4.298 4,7 
Hindistan 1.413 2.556 3.727 3.846 4,3 
Brezilya 1.721 2.050 3.048 3.229 3,4 
Rusya 3.531 2.660 3.179 3.196 3,4 
Suudi Arabistan 1.359 1.913 3.000 3.185 3,4 
Almanya 2.864 2.619 2.408 2.371 2,6 
Güney Kore 1.850 2.294 2.455 2.456 2,6 
Kanada 1.726 2.309 2.383 2.371 2,4 

TOPLAM DÜNYA 69.186 83.107 91.243 92.086 100 
2014 yılına göre en çok petrol üretimi yapan ilk on ülke gösterilmiştir. 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy 2015 

Tablo 1.8'de en fazla petrol tüketen ilk on ülke gösterilmektedir. 

Dünya petrol tüketiminin günlük 19.035 bin varile karşılık gelen % 

19,9'luk kısmı ABD tarafından tüketilmektedir. Kısıtlı petrol rezervine 

karşılık günlük petrol tüketimi ABD'nin petrole bağımlılığı konusunda 

bize önemli bir bilgi sunmaktadır. Petrol tüketiminde ikinci sırada 

günlük 11.056 bin varil ile Çin yer almaktadır. Çin'in bir günlük petrol 

tüketimi toplam tüketimin % 12,4'üne eşittir. Tüketilen her üç varil 
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petrolün biri ABD ve Çin tarafından tüketilmektedir. Günlük 4.298 

bin varil petrol tüketimi ile Japonya üçüncü ve 3.846 bin varil ile 

Hindistan dördüncü sırada yer alırken, bu ülkeleri sırasıyla Brezilya, 

Rusya, Suudi Arabistan, Almanya, Güney Kore ve Kanada 

izlemektedir. Tabloda dikkat çeken başka bir husus ise, bu ülkelerin 

altısının gelişen ülkeler grubu içerisinde yer almasıdır. 1994 ile 2014 

yılları arasındaki dönem incelendiğinde; Rusya hariç (ki bu durum 

yeni doğalgaz rezervlerinin bulunmasına ve doğalgaz kullanımının 

artmasına bağlanabilir) gelişen ülkelerin günlük petrol tüketimlerinde 

çok ciddi artışlar olduğu, aksine gelişmiş ülkeler grubunda yer alan 

ABD ve Kanada'da bu artışın sınırlı kaldığı, Japonya ve Almanya'da 

ise petrol tüketiminin azaldığı görülmektedir. 

Küresel petrol tüketiminde % .19,9'luk paya sahip olan ABD, petrol 

piyasasında önemli bir role sahiptir. Ancak artan petrol tüketimi ile 

birlikte gelişen ekonomilerin bu dengeyi zamanla değiştirmesi ve 

petrol fiyatları üzerinde baskı yaratması muhtemeldir (Basher vd., 

2012:229). 

Modern ekonomilerin can damarı olarak değerlendirilen petrole olan 

talep, ülkelerin kentleşmesi ve modernleşmesi ile birlikte artmaktadır. 

Gelecekteki petrol talebini tahmin etmek zor olmakla birlikte, yüksek 

oranlı ekonomik büyümenin olduğu ülkelerde petrol talebinin de 

büyümeye paralel olarak artacağını söylemek mümkündür (Basher ve 

Sadorsky, 2006:224). 
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1.3.3. Petrol İhracatı ve İthalatı 

Uluslararası ticarette en fazla alım satımı yapılan emtia, petrol ve 

türevleridir. Ülkelerin büyük bir kısmı petrol rezervine sahip olmayıp 

tüketimlerini ithal ettikleri petrol ile karşılamaktadırlar. Bu nedenle, 

dış ticarette ithalatçı ya da ihracatçı konumunda olmasına göre petrol 

fiyatındaki değişiklik ülkeleri etkilemektedir. Tablo 1.9'da ülke ve 

coğrafi bölge bazında 2014 yılı için petrol ve petrol mamulleri halinde 

ithalat ve ihracat miktarları verilmiştir. 

Tablo 1.9'da görüldüğü üzere, ABD 365,4 milyon ton ham petrol 

ithalatı ile toplam 446,9 milyon ton ham petrol ithalatı yapan 

Avrupa'nın ardından ikinci sırada yer almaktadır. Verilere göre, dünya 

ham petrol ithalatının % 23,81'i Avrupa ülkeleri, % 19,47'si ise ABD 

tarafından yapılmaktadır. Avrupa ve ABD'yi 309,2 milyon ton ile Çin, 

226,4 milyon ton ile Pasifik Asya ülkeleri ve 189,7 milyon ton ile 

Hindistan ve izlemektedir. Dünya ham petrol ithalatında en az ithalat 

ise Meksika, Eski Sovyetler Birliği ülkeleri ve Batı Afrika tarafından 

yapılmaktadır. Verilere bakarak bu ülkelerin ham petrol açısından 

kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiği söylenebilir. 
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Tablo 2.9. 2014 Yılı Petrol İthalat ve İhracat Miktarı (Milyon Ton) 

 
İthalat İhracat 

Ham Mamul Ham  Mamul 

ABD 365,4 90,1 16,9 179,9 
Kanada 29,9 26,9 148,6 26,3 
Meksika * 30,6 56,5 7,4 
Orta ve Güney Amerika 22,2 85,5 164,0 30,4 
Avrupa 446,9 173,5 11,6 98,6 
Eski Sovyetler Birliği 0,1 6,4 294,8 144,1 
Orta Doğu 11,4 43,2 850,1 128,6 
Kuzey Afrika 9,7 24,9 62,1 24,6 
Batı Afrika 0,2 18,6 213,9 6,5 
Güney Doğu Afrika 11,0 18,1 9,3 0,7 

Australasia 26,4 23,6 12,0 3,3 

Çin 309,2 63,7 0,4 25,8 
Hindistan 189,7 19,9 * 61,3 
Japonya 168,5 45,5 * 13,3 
Singapur 45,6 102,4 0,3 71,3 
Diğer Pasifik Asya 240,3 138,7 35,7 89,5 

TOPLAM DÜNYA 1.876,4 911,5 1.876,4 911,5 
* 0,05'ten az, Bölge içi hareketler rakamlara dahil edilmemiştir. 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy 2015 

Petrol mamulleri ithalatında ise 173,5 milyon ton ile Avrupa ilk sırada 

yer almaktadır. Avrupa'yı 138,7 milyon ton ile Pasifik Asya ülkeleri 

ve 102,4 milyon ton ile Singapur izlemektedir. Petrol mamullerinde en 

az ithalatı Eski Sovyetler Birliği ülkeleri gerçekleştirmektedir.  

Ham petrol ihracatı açısından bakıldığında, toplam petrol ihracatının 

% 45,30'u yani 850,1 milyon tonu Orta Doğu ülkelerinden 

gerçekleştirilmektedir. Orta Doğu'nun ardından toplam ham petrol 

ihracatından aldığı % 15,71 pay ile Eski Sovyetler Birliği ülkeleri 

ikinci ve % 11,39 pay ile Batı Afrika ülkeleri üçüncü sırada yer 

almaktadır. Sıralamada % 8,74 ile Orta ve Güney Amerika ülkeleri 

dördüncü ve % 7,91 ile Kanada beşinci sırada yer almaktadır. 

 
 Avustralya, Yeni Gine ve Yeni Zelanda'dan oluşan coğrafi bölge.  
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Hindistan ve Japonya'nın ham petrol ihracatı yok denecek kadar az 

iken, ABD ihracattan % 0,9 oranında pay almaktadır. Her ne kadar 

ABD'nin ham petrol ihracatı sınırlı olsa da diğer ülkelerde faaliyet 

gösteren ABD merkezli şirketler dolayısıyla ham petrol piyasasında 

söz sahibidir.  

Ham petrol ihracatında son sıralarda yer alan ABD, petrol mamulleri 

ihracatında 179,9 milyon ton yani % 19,73 pay ile ilk sırada yer 

almaktadır. ABD'yi 144,1 milyon ton ile Eski Sovyetler Birliği 

ülkeleri ve 128,6 milyon ton ile Orta Doğu ülkeleri izlemektedir.  

Petrol üreten ve ihraç eden ülkelerin, elde ettikleri gelirlerin bir 

kısmını küresel finans sistemine aktarmaları için geçerli bazı nedenleri 

bulunmaktadır. Reel petrol fiyatlarının gelecekte düşeceği ve buna 

bağlı olarak gelirlerinin azalacağı beklentisiyle, harcamalarını 

düzenlemeleri ve gelirlerinin sürekli kılmaları gerekmektedir. Ayrıca, 

petrol üreticisi konumunda olan ülkelerin, ekonomilerini çeşitlendir-

mek için geliştireceği sektörler ve iç ekonomileri sınırlıdır. Bu 

nedenle, petrol ihracatçısı ülkelerin ihracat gelirlerini yurt içinde 

kullanamamalarından dolayı farklı ülkelerde değerlendirmeleri, 

ekonomik büyümelerinin devamı için zorunludur. Söz konusu 

ülkelerdeki tasarruf ve yatırım fırsatlarının kısıtlı olması göz önüne 

alındığında, petro-dolar olarak ifade edilen petrol gelirleri petrol ithal 

eden ülkelerde yatırım amacıyla değerlendirilmektedir. Buna en iyi 

örnek olarak, çoğu petrol üreten ülkelerin sahip olduğu ulusal fonlar 

gösterilmektedir (Killian, 2010:22). Bu nedenle petrol piyasasını 
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küresel finans sisteminin en önemli fon kaynaklarından biri olarak 

değerlendirmek mümkündür. 

Petrol gelirlerinden elde edilen fonlar genellikle uluslararası 

bankalarda değerlendirildiğinden, yurtdışı yatırımlar açısından uygun 

fırsatların sağlanması sınırlı kalmaktadır. Ayrıca, petrolden elde edilen 

mevduatın küresel kredi yaratma eğilimi oldukça yüksektir. 1970'li 

yıllarda kredi değerliliğine bakılmaksızın petrol ithal eden borçlu 

konumdaki gelişen ülkelere OPEC ülkelerinden gelen sermayenin 

bankalar tarafından ödünç verilmesi küresel fon akışının sağlıklı bir 

şekilde yürütülmesini sağlamıştır. Petrol-dolarların küresel finans 

sistemine başarılı olarak tekrar kazandırılması, petrol ithal eden 

ülkelerin kısa vadeli cari açıklarını kapatabilmeleri için büyük katkı 

sağlamıştır. Ancak, uzun vadeli açıkların kısa vadeli finansman ile 

karşılanması 1980'lerde küresel borç krizine neden olmuş, artan 

küresel faiz oranları ile birlikte kredi imkanları da sınırlanmıştır 

(Killian, 2010:22). Bu nedenle, küresel finans sisteminin en önemli 

fon kaynağı olan petro-dolarlar, küresel ekonomik dengesizliklere de 

sebep olabilmektedir.  

1.4. Petrol Piyasalarına Genel Bir Bakış 

Kıymetli madenler, metaller ve minerallerden oluşan mallara emtia 

denilmektedir. Belirsizliğin azaltılarak, gelecekte ortaya çıkma 

ihtimali bulunan riskin etkisinin en aza indirilmesi düşüncesi, emtiaya 

dayalı finansal araçların çeşitlenmesini sağlamıştır. Emtia yatırımı 
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enflasyona karşı korunmak ve riski çeşitlendirmek için alternatif bir 

yatırım olarak görülmektedir. Bununla birlikte emtia içeren portföyler, 

emtia içermeyen portföylere göre daha yüksek getiri ve düşük riske 

sahip olabilmektedir (Sadorsky, 2014:72). 

Petrol fiyat değişiklikleri, sektör düzeyinde sistematik bir varlık 

fiyatlandırma riski içerdiğinden, kurumsal yönetim ve yatırım 

kararları için gereklidir. Sektör düzeyinde yatırım yapan yatırımcılar 

ile hedge ve arbitraj yapanlar için petrol fiyat değişikliklerine karşı 

hisse senedi piyasalarının vereceği tepkinin bilinmesi, risk yönetimi 

açısından faydalı olacaktır. Petrol fiyatlarındaki artış, herhangi bir 

ülke ya da sektör düzeyinde hisse senedi piyasa getirisinde azalmaya 

neden oluyorsa, yatırımcılar bu bilgileri, uygun risk-getiri hedefine 

ulaşmak ve yatırım stratejisi oluşturarak riskten korunmak için 

kullanabilirler (Elyasiani vd., 2011:966-967). 

Faiz oranları, enflasyonla olan bağıntısı nedeniyle petrol fiyatlarını 

etkilemektedir. Beklenmeyen enflasyon, hisse senedi ve tahvil gibi 

yatırımların gerçek değerini aşındırmaktadır. Enflasyonist baskıları 

azaltmak isteyen merkez bankaları faiz oranlarını yükseltmektedir. 

Uluslararası yatırımcılar enflasyonist dönemlerde daha iyi bir yatırım 

için petrol gibi varlıklara yatırım yapmayı tercih etmektedirler (Basher 

vd., 2012:230). Petrolün yatırım aracı olarak kullanılması ile birlikte 

petrol üzerinden yapılan kısa vadeli ve kâr amaçlı spekülatif işlemler 

volatiliteyi artırmaktadır. Volatilitenin artması belirsizliği ve riski 
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artıracağından yatırım kararlarını olumsuz şekilde etkilemektedir 

(Solak, 2012:121). 

Petrol piyasası ile diğer hisse senedi piyasaları arasındaki volatilite 

etkileşiminin belirlenmesi enerji politikası planlaması, portföy 

çeşitlendirmesi ve enerji risk yönetiminin yapılabilmesi için 

gereklidir. Volatilite aktarım mekanizması, hisse senedi değerleme ve 

risk primlerinin hesaplanmasında doğru modellerin tasarlanması için 

önemli bilgiler sağlamaktadır. Etkileşim üzerine elde edilen ampirik 

bilgiler, opsiyon fiyatlama, riske maruz değer, portföy optimizasyonu 

ve optimal korunma gibi bazı finansal uygulamalar için kullanışlı 

olabilecek koşullu oynaklık tahminlerinin geliştirilmesine katkı 

sağlayacaktır (Awartani ve Maghyereh, 2013:28). Bununla birlikte 

volatilitenin arttığı dönemlerde ekonomik ve siyasi olayların 

gözlenmesi, volatilitenin nedenlerinin belirlenmesi açısından faydalı 

olacaktır (Akar, 2007:209).  

Spot ve türev araçlardan oluşan petrol piyasası, vadeli işlemler ve 

borsalar aracılığı ile üretici, dağıtıcı ve satıcı dışında yatırımcılar için 

de önemli bir yatırım aracı haline gelmiştir (Yetkiner ve Berk, 

2008:4). Siyasal, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik faktörler gibi 

birbirinden farklı bir çok olaydan etkilendiği için petrol piyasası 

karmaşık bir yapıdadır (Bayraç, 2005:10). Bu bölümde petrol 

piyasaları spot ve türev petrol piyasaları olarak iki başlık altında 

incelenecektir. 
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1.4.1. Spot Petrol Piyasaları 

Serbest piyasa koşullarına göre çalışan uluslararası petrol piyasaları 

şeffaf ve rekabetçi bir yapıdadır. Petrolün aranması, çıkarılması, 

depolanması, taşınması, dağıtılması süreci büyük sermaye yatırımı 

gerektirdiğinden petrol piyasasında büyük sermayeli özel veya 

kamusal nitelikteki şirketler piyasa yapıcısı görevini üstlenmektedir 

(Demir, 2011:40).  

Petrol kuyuları ve boru hatlarının sabit maliyetlerine bağlı olarak 

petrolün üretim maliyeti istikrarlı bir seyir izlemektedir. Ancak, vadeli 

piyasalarda belirlenmesine rağmen petrol fiyatları zamanla büyük 

ölçüde değişiklik gösterebilmektedir (Hicks ve Nelder, 2008:16). 

Dünyadaki en büyük emtia pazarı petrol piyasasıdır. 2013 yılında 

dünyadaki toplam tüketim günlük 92 milyon varil civarındadır (BP, 

2014). Diğer petrol türleri için de önemli bir gösterge olduklarından 

ağırlıklı olarak Brent, WTI (West Texas Intermediate) ve Dubai petrol 

türleri kullanılmaktadır. İşleme maliyeti, dolayısıyla petrol fiyatı, 

kükürt içeriği ve yoğunluğu olmak üzere temelde iki önemli özelliğe 

bağlıdır. Düşük kükürt içeriğine (sweet) ve düşük yoğunluğa (light) 

sahip petrol, yüksek kükürt içeriğine (sour) ve yüksek yoğunluğa 

(heavy) sahip petrole göre daha ucuzdur (Maghyereh, 2004:30). 

Petrol fiyatı olarak genellikle hafif ham petrol fiyatları 

kullanılmaktadır. Rafinerilere dağıtılmadan önce çeşitli toplama 
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noktalarına teslim edilen ve her gün işlem gören çok sayıda petrol türü 

bulunmaktadır. Teslimatlar, bir ay veya daha fazla bir süre önceden 

vadeli piyasalarda satın alınmaktadır. ABD'de bu işlemler New York 

Mercantile Exchange'de (NYMEX - New York Ticaret Borsası) 

gerçekleştirilmektedir (Hicks ve Nelder, 2008:16). Petrolün birçok 

çeşidi bulunduğundan, alıcı ve satıcılar belirli kriterler, indirim ya da 

prime göre petrolü fiyatlandırmaktadır. ABD ve Uzakdoğu dışında 

yapılan tüm petrol ticaretinde Brent petrol fiyatı bir kriter olarak 

kullanılırken, ABD'ye yapılan petrol ticaretinde WTI kullanılmaktadır. 

Dubai petrol ise; Ortadoğu'nun Asya'ya petrol ihracatı için referans 

fiyattır (Fattouh, 2010:336).  

Dünya genelinde üretimi yapılan 160’dan fazla petrol çeşidi 

bulunmaktadır. Petrol fiyatları ile ilgili bir analiz yapılırken, hangi 

petrol türünün referans olarak alınacağı önemli bir husustur. Üretilen 

bir petrolün referans (benchmark) ya da fiyat yapıcı (price maker) 

olarak kabul edilebilmesi için çok sayıda alım ve satım işlemine konu 

olması gerekmektedir. Yapılan analizlerde genellikle WTI, Brent 

Blend ve Dubai Fateh petrolü ile OPEC sepeti referans olarak 

kullanılmaktadır. Diğer petrol fiyatları da, referans olarak kabul gören 

petrol fiyatarına göre belirlenmektedir (Özhan, 2005:1, Solak, 

2012:120). Bu nedenle, üretilen çok sayıda petrol türü olmasına 

rağmen, referans petrol olarak değerlendirilmeleri nedeniyle WTI, 

Brent ve Dubai petrolü ile OPEC sepetinden kısaca bahsedilecektir. 
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1. Brent Petrol: Kuzey Denizi'nde bulunan farklı alanlardaki 

petrolün karışımı olan Brent petrol, yaklaşık % 0,37 kükürt 

içeriğine sahip olup API gravite değeri 38,3o ile hafif/tatlı 

(heavy/light) petrol olarak kabul edilmektedir. Brent sisteminin 

üretiminde 1990'lı yılların başında keskin bir düşüş meydana 

gelmiş, Brent sistemi ile Ninian sisteminin ortak karışımı ile bu 

sorun ortadan kaldırılmıştır. 2002 yılında ise; geçici olarak, 

Brent tanımı Forties ve Oseberg'i kapsayacak şekilde 

genişletilmiş, yeni gösterge karışıma da BFO adı verilmiştir 

(Fattouh, 2010:336). Avrupa ve Afrika için referans olan Brent 

petrol, aynı zamanda, Nijerya ve İran petrol türlerinin 

fiyatlandırılmasında da formülasyona dahil edilmektedir 

(Hammoudeh vd., 2008:80). 

2. WTI Petrol: WTI, Cushing Oklohama merkezde yerel spot 

piyasada işlem gören birincil petrol türüdür (Malik ve Ewing, 

2009:97). Sadece % 0,24 oranında kükürt içeren WTI, 39,6o API 

değeri ile yüksek kaliteli bir petrol türü olup hafif/tatlı 

(heavy/light) petrol olarak kabul edilmektedir (Fattouh, 

2010:336). Dünyada en yaygın gösterge olarak kullanılan WTI 

petrol, türev enstrüman kullanmak isteyen firmalar tarafından 

forward, futures ve tezgah üstü sözleşmelerde de tercih 

edilmektedir (Mohanty vd., 2011:47). 

3. Dubai Petrolü: Dubai petrolü, % 2 kükürt içeriğine ve 32o API 

değerine sahip olması nedeniyle ağır/ekşi (heavy/sour) petrol 

olarak nitelendirilir (Fattouh, 2010:336). Dubai petrol, WTI ve 
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Brent petrolü dengelemek için orta sınıf ekşi petrolün 

fiyatlandırılmasında gösterge olarak kullanılmaktadır. Umman 

petrolü ile de desteklenen Dubai petrolü, DME (Dubai 

Mercantile Exchange)’de ve ICE London’s International 

Commodity Exchange)’de işlem görmektedir (Hammoudeh vd., 

2008:80). 

4. OPEC Sepeti: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne 

(Organisation of Petroleum Exporting Countries) üye olan 

ülkeler ile Meksika'nın uyguladığı fiyatlandırma mekanizma 

olan OPEC Sepeti, bu ülkelerde üretilen petrol türlerinin 

ortalama fiyatı hesaplanarak belirlenmektedir. Ortalama petrol 

fiyatı belirlenirken, OPEC üyesi altı ülke ile Meksika (Istmus) 

tarafından üretilen petrol türleri referans olarak alınmaktadır. İlk 

OPEC sepetine dahil edilen referans petrol türleri Suudi 

Arabistan - Arabian Light, Birleşik Arap Emirlikleri - Dubai, 

Nijerya - Bonny Light, Cezayir - Saharan Blend, Endonezya - 

Minas, Venezüela - Tia Juana Light, Meksika - Istmus olarak 

belirlenmiştir(http://www.tpao.gov.tr/tpfiles/userfiles/files/petrol

merak.pdf). 

Ardından, Haziran 2015'te sepete dahil olan ülkeler açısından bazı 

değişiklikler yapılarak yeni bir OPEC Referans Sepeti (OPEC 

Reference Basket - ORB) oluşturulmuştur. Günümüzde kullanılan 

ORB'de yer alan petrol türleri ise (http://www.opec.org/opec_web 

/en/data_graphs/40.htm);  
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1. Girassol - Angola, 

2. Oriente - Ekvator, 

3. Iran Heavy - İran İslam Cumhuriyeti, 

4. Basra Light - Irak, 

5. Kuwait Export - Kuveyt, 

6. Es Sider - Libya, 

7. Bonny Light - Nijerya, 

8. Qatar Marine - Katar, 

9. Arab Light - Suudi Arabistan, 

10. Murban - Birleşik Arap Emirlikleri, 

11. Merey - Venezüela olarak belirlenmiştir. 

1.4.2. Türev Petrol Piyasaları 

1970'li yılların başına kadar istikrarlı bir görünüm sergileyen petrol 

piyasasında, 1973 petrol krizinin ardından; OPEC ülkeleri arasındaki 

anlaşmazlıklar, spot piyasaların gelişmesi ve ABD'nin petrol 

üzerindeki kontrolünün azalması gibi nedenlere bağlı olarak 

belirsizliğin artmasıyla petrol fiyatları da dalgalanmaya başlamıştır. 

Bu dalgalanmanın bir sonucu olarak, petrol fiyat riskinden korunmak 

amacıyla, petrol ve petrol ürünlerine dayalı future sözleşmeleri ve 

türev petrol piyasaları gelişmiştir (www.baskent.edu.tr/~gurayk/ 

finpazcuma11.doc).  

Son 20-30 yıl içinde, petrol dünyada en çok ticareti yapılan emtia 

haline gelmiştir. Petrol piyasasında petrol, çeşitli sözleşme ve spot 

işlemlerle satılabildiği gibi; vadeli sözleşmelerle de ticareti 
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yapılabilmektedir. Petrol, genellikle üretim noktasına yakın 

satılmaktadır. Yükleme terminalinden gemi güvertesinde teslim 

(FOB-Free on Board) edilerek transferi gerçekleştiğinden; petrolün 

tesliminde spot fiyat, FOB fiyatı üzerinden işlem görmektedir. 

Forward fiyatı, forward sözleşmelerinde petrolün üzerinde anlaşıldığı 

fiyat olup; futures fiyatı ise, gelecekte belirtilen saatte ve yerde belirli 

miktarda petrolün teslimi için kote edilen fiyattır (Chang vd. 

2010:1445).  

Petrol piyasasının ekonomik büyüklüğü göz önüne alındığında ülke 

ekonomilerinin ve finans piyasalarının petrol piyasasından 

etkilenmemesi mümkün değildir. Savaşlar, ambargolar, kotalar, doğal 

afetler, rejim değişiklikleri, talep artışları, olumsuz hava koşulları gibi 

faktörler petrol fiyatlarında dalgalanmalara neden olmaktadır. Bunun 

sonucu olarak, fiyat dalgalanmaları nedeniyle ortaya çıkabilecek 

finansal risklere karşı kendini korumak isteyen petrol şirketleri türev 

piyasalarda kontrat alım-satımı yapmaya başlamışlardır. Petrol ile 

ilgili ilk borsa işlemleri NYMEX'de başlamıştır. Petrol şirketleri ve 

finansal kurumlar riskten korunmak, spekülatif ve arbitraj amacıyla 

NYMEX, ICE (Intercontinental Commodity Exchange) ve DME'de 

(Dubai Mercantile Exchange) petrol kontratı alım - satımı yapmakta-

dırlar (Demir, 2011:40-41). 

WTI petrolü üzerine yazılı olan vadeli sözleşmeler NYMEX'de işlem 

görmektedir. WTI vadeli kontratları, dünyada en çok ticareti yapılan 

vadeli sözleşmeler olup, diğer petrol ürünleri ile ilgili fiyat 
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ayarlamasında da önemli bir gösterge olarak kullanılmaktadır. 

NYMEX vadeli petrol sözleşmelerinin fiziksel bir varlık üzerine yazılı 

en çok işlem gören sözleşme olması, alıcı ve satıcı arasında etkin bir 

bilgi akışının oluşmasını sağlamaktadır (Basher ve Sadorsky, 

2006:231).  

NYMEX'de, her bir petrol future sözleşmesi, 1000 varil (158.768 ton) 

petrol üzerinden ve sözleşme vadesi herhangi bir ayda sona erecek 

şekilde yapılmaktadır. Sözleşmeye konu olan petrol türü genellikle 

WTI petrolü olmakla birlikte; fiziki teslimat başka bir petrol türü ile 

yapılacaksa, future borsası tarafından fiyat düzeltmesinin yapılması 

gerekmektedir. Tarafların teslim şartlarını belirleyebildiği future 

sözleşmelerinde, sözleşme başına günlük asgari fiyat değişikliği 10$ 

olarak belirlenmiştir (www.baskent.edu.tr/~gurayk/finpazcuma11. 

doc). Yatırımcıların büyük bir kısmı, petrol fiyatı ile ilgili 

pozisyonlarıyla ilgilendiğinden, vade sonunda sözleşmelerin çok azı 

fiziki teslimat ile sonuçlanmaktadır (Özhan, 2005:1).  

1.5. Petrol Fiyatının Ekonomik Aktivite ve Hisse Senedi 

Piyasaları Üzerine Etkisi 

Petrol fiyatını belirleyen faktörlerden en önemlisi petrolün kıt ve 

tükenebilir bir enerji kaynağı olmasıdır. Kanıtlanmış rezervlerdeki 

azalma ve sürekli artan tüketim gelecek yıllarda mevcut arz miktarı ile 

talebin karşılanamaması sorununu ortaya çıkaracaktır. Gelecekteki 

beklentiler üzerine yapılan vadeli işlem sözleşmelerindeki sözleşme 
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fiyatı da kıtlık dolayısıyla sürekli artan bir seyir izlemektedir. Bu 

nedenle petrol fiyatları üzerinde her zaman yukarı yönlü bir baskı 

olacaktır. Petrolün vazgeçilemez bir girdi olması nedeniyle petrol ile 

ilgili gelişmelerin reel ekonomiyi ve finansal piyasaları etkilememesi 

düşünülemez. Bu nedenle bölümde, petrolün ekonomik aktivite ve 

hisse senedi piyasaları üzerine etkisinden ve aktarım mekanizma-

larından bahsedilmiştir. 

1.5.1. Petrol Fiyatının Ekonomik Aktivite Üzerine Etkisi 

Enerji, finansal piyasalar ve ekonomi bir ülkenin ekonomik büyüme 

aşamasında birbiriyle bağlantılı olarak hareket etmektedir (Basher ve 

Sadorsky, 2006:225). Petrolün hem enerji kaynağı hem de üretim ve 

lojistik faaliyetlerde önemli bir girdi olması nedeniyle, petrol 

fiyatlarındaki oynaklık ekonominin tüm birimlerini doğrudan ya da 

dolaylı olarak etkilemektedir.  

2008 yılında, 2 trilyon dolar civarındaki petrol ihracatı rakamlarına 

ulaştırma ve rafine fiyatı ile vergiler eklendiğinde petrol piyasasının 

büyüklüğü 3,5-4 trilyon dolar olarak ifade edilmektedir. Bu rakamlar 

aynı zamanda tüketici ülkelerden üretici ülkelere yapılan gelir 

transferini de gözler önüne sermektedir (Ayhan, 2009:64). 

Petrol fiyatlarındaki değişiklik tüm tüketici ülkeleri etkilemektedir. 

Örneğin, petrol fiyatlarındaki her 3 dolarlık artışın Türkiye 

ekonomisine maliyeti 1 milyar dolardır (Ayhan, 2009:65). Lardic ve 
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Mignon (2009) petrol fiyatlarının, altı farklı aktarım kanalı yoluyla 

ekonomik faaliyetleri etkilediğinin belirtmektedirler (Lardic ve 

Mignon, 2006:3910-3911): 

1. Üretimde temel girdilerden biri olan petrol fiyatlarındaki 

yükseliş, girdi miktarının dolayısıyla potansiyel çıktının 

azalmasına neden olmaktadır. Petrol fiyatlarındaki yükseliş 

nedeniyle üretim maliyetlerinde ortaya çıkan artış, çıktının ve 

verimliliğin büyümesini yavaşlatmaktadır.  

2. Petrol fiyatlarındaki artış, petrol ithal eden ülkelerde firmaların 

ve hane halkının satın alma gücünü azaltarak petrol ithal eden 

ülkelerden petrol ihraç eden ülkelere daha fazla varlık 

transferine sebep olmakta ve petrol ithal eden ülkelerin dış 

ticaret dengesini bozmaktadır. 

3. Kısa vadede, petrol ürünlerinin talep elastikiyeti düşüktür. Petrol 

fiyatlarındaki artış petrol ürünlerine yapılan harcamaları 

artırmaktadır (Fried vd., 1975:88). Harcama artışı, reel balans 

etkisinden dolayı para talebinin artmasına neden olmakta, para 

otoritesinin para talebindeki artışı karşılamadaki yetersizliği faiz 

oranlarının yükselmesi ve ekonomik büyümenin yavaşlaması 

gibi olumsuz bir etki ortaya çıkarmaktadır. 

4. Petrol fiyatlarındaki bir yükseliş, maliyetten kaynaklanan 

enflasyonu artırarak fiyat ve ücret artışına sebep olmaktadır. 

5. Petrol fiyatlarının tüketim, yatırım ve hisse senedi fiyatları 

üzerinde de olumsuz etkisi olabilmektedir. Firmaların 
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maliyetlerinin artması ile harcanabilir gelir ve yatırımların 

azalması tüketimi azaltmaktadır. 

6. Petrol fiyatlarındaki artışın uzun süreli olması, üretim yapısında 

değişiklik yapılması ihtiyacını ortaya çıkarabilmekte ve işsizlik 

üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. 

Petrol fiyatlarının ve petrol fiyat volatilitesinin ekonomik faaliyetler 

üzerinde önemli bir etkisi bulunmakla birlikte; ekonomik 

faaliyetlerdeki değişikliğin petrol fiyatları üzerindeki etkisi daha 

sınırlıdır (Sadorsky, 1999:468). Reel gelir, petrol fiyatlarının artışı ile 

tüketicilerden petrol ihraç eden ülkelere ve yerel petrol endüstrisine 

aktarılmaktadır. Geliri kazananların harcama eğilimleri gelirini 

transfer edenlerden daha düşük olduğu sürece, gelir transferi tüketimi 

ve toplam talebi azaltacaktır (Fried vd., 1975:88).  

Petrol fiyatlarındaki artış nihai mal ve hizmetlerdeki fiyat artışları ile 

tüketicilere yansımakta, ancak bu durum nihai mal ve hizmetlere olan 

talebi ve dolayısıyla şirket kârını azaltmaktadır. Yükselen petrol 

fiyatları genellikle merkez bankaları ve politikacılar tarafından 

enflasyon olarak görülmekte ve hisse senedi fiyatlamasında kullanılan 

ıskonto oranını etkileyen faiz oranları yükseltilerek enflasyonist 

baskılara yanıt verilmektedir (Basher vd., 2012:229). 

Teorik olarak, hisse senedinin değeri gelecekte beklenen nakit 

akımları toplamının iskonto edilmiş değerine eşit olmaktadır. Petrol 

fiyatlarındaki artış, işletmenin nakit akımlarını petrolü girdi (tüketici) 
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ya da çıktı (üretici) olarak kullanmasına göre pozitif ya da negatif 

yönde etkilemektedir. Ayrıca, işletmenin nakit akımları, petrol fiyatı 

değişimlerinden etkilenebilen makroekonomik olayların etkisi altında 

bulunmaktadır. Bu nakit akımlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi 

yatırımcılar için büyük önem taşımaktadır (Arouri ve Rault, 2010:42, 

Mohanty vd., 2011:46). Bu nedenle petrol fiyatlarının ekonomik 

faaliyetler üzerindeki etkisi önemli araştırma konularından biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Yüksek ve dalgalı petrol fiyatları ekonominin büyük bir kısmına 

olumsuz bir şekilde yayılabilir. Oynaklığı azaltmak için uygulanması 

gereken devlet müdahalesi ile ilgili bir argüman bulunmamakla 

birlikte alınacak bazı önlemler faydalı olabilir. Birincisi, petrol ithal 

eden ülkeler arz kesintileri riskine karşı kendilerini korumak amacıyla 

stratejik petrol rezervlerini artırabilirler. İkinci olarak, petrol 

tasarrufunu artırıcı önlemler alabilirler. Bu önlemler enerji 

verimliliğini artıran, enerji tasarrufunu teşvik eden ve alternatif 

yakıtların kullanımını içeren politikaları kapsamaktadır. Son olarak, 

petrol ithal eden ülkeler ulusal ekonomi üzerinde olumsuz bir etkiye 

sahip olan şokları en aza indirmek ve çok taraflı işbirliğini arttırmak 

amacıyla petrol ihraç eden ülkelerle diyalogu geliştirmelidirler (Masih 

vd., 2011:981). Maliyet yapısı, rekabet ortamı ve düzenlemeler gibi 

sektörel faktörler, yükselen ve düşen petrol fiyatlarına bağlı olarak 

sektör getirileri üzerinde farklı etkilere neden olabilmektedir 

(Mohanty vd., 2011:44). 
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Çeşitli finansal enstrümanların fiyatlandırılmasında bir kriter olarak 

kullanılan ve ekonomik birimlerin uluslararası portföylerinde riskten 

korunma stratejileri arasında önemli bir yere sahip olan petrolün 

fiyatlarındaki hızlı ve sürekli dalgalanmalar, hemen hemen bütün 

ülkelerin enerji risk yönetiminde ve politikalarında değişikliklere yol 

açacaktır. Burada en önemli soru petrol fiyatlarının ve volatilitesinin 

finansal piyasaları nasıl etkilediğidir (Arouri vd., 2011:1816). 

Petrol fiyat artışlarının olumsuz etkilerine maruz kalan tüketicilerin ve 

işletmelerin, enerji tasarrufu sağlayan ürünlere ve daha az enerji 

yoğun üretim yöntemlerine yönelmeleri sonucu alternatif arayışları 

verimliliği artırmakta, teknolojik ve ekonomik gelişmeyi desteklemek-

tedir. 

Petrol fiyatlarının düşmesi enerji, hammadde ve lojistik maliyetlerinin 

azalmasına neden olacağı için enflasyonun kontrol altında tutulmasını 

kolaylaştıracak; bunun bir sonucu olarak faizlerin düşmesi üretim ve 

yatırımı artıracağından, petrol fiyatlarındaki düşüşün ülke ekonomisi-

ne olumlu bir yansıması olacaktır. Ancak fiyatlardaki düşüş, petrol 

ihraç eden ülkelerin gelirlerinin azalmasına ve buna bağlı olarak 

ithalatlarının azalmasına neden olacağı için petrol ihraç eden ülkelere 

mal ve hizmet satan ülkelerinde gelirlerinin azalması gibi olumsuz bir 

etki yaratmaktadır (İyibozkurt, 1997:403). Ayrıca kısa vadede ikamesi 

mümkün olmayan petrolün fiyatındaki bir artış üretimde maliyet 

artışını da beraberinde getirecektir. Bu durum, maliyet enflasyonuna; 

dolayısıyla üretimin ve kapasite kullanımının azalması, işsizliğin 
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artması, ekonomik büyümenin yavaşlaması gibi zincirleme bir 

etkileşime neden olacaktır (Yetkiner ve Berk, 2008:6-7). 

Masih vd. (2011), petrol fiyatlarındaki artışın iki farklı yolla 

makroekonomik açıdan bir maliyet ortaya çıkardığını belirtmekte-

dirler. İlk olarak, üretim ve tüketim malları için önemli bir girdi olan 

petrolün fiyatındaki artış, enerjinin pahalılaşması sonucu ekonomik 

aktivitenin azalmasına neden olmaktadır. İkinci olarak, yükselen 

petrol fiyatları özellikle enerji bağımlı ülkelerde enflasyon oranına 

doğrudan yukarı yönlü katkı yapmaktadır. Bu nedenle ekonomik 

aktivite üzerinde ciddi bir risk unsuru olması sebebiyle petrol 

piyasasındaki gelişmelerin dikkate alınması zorunludur (Masih vd., 

2011:975). 

Tüm ülkelerde ekonomik büyümenin sürekliliği, enerji üretim hızının 

yükseltilmesine bağlıdır. Sonsuz bir büyüme varsayımı üzerine inşa 

edilen ülke ekonomilerinin petrol üretiminin azalmasıyla temelden 

sarsılması kaçınılmazdır (Hicks ve Nelder, 2008:10-11). İthal petrol 

fiyatlarının artması sonucu ekonomik kaybın belirlenmesinde yerli 

enerji kaynakları (petrol, gaz, kömür, nükleer enerji vb.) arasındaki 

ikame esnekliği belirleyici bir rol oynamaktadır. Elde edilecek 

kümülatif kazanç karşısında yurtiçi petrol ve diğer enerji kaynaklarını 

elde etme ya da çıkarma maliyetlerindeki çok az miktardaki artışlar 

göz ardı edilebilir ve pahalı olan ithal petrol yerine daha ucuz olan 

yurtiçi enerji kaynakları birbirleri yerine ikame edilebilir. Yurtiçi 

enerji üretiminin artması ile katlanılan maliyetler rakamsal olarak cüzi 



 
 63 

miktarda kalacak ve yüksek tutarların ödenmek zorunda olduğu ithalat 

hacmi azalacaktır. Yerli enerji kaynakları arasında ikame esnekliği 

düşükse tam tersi geçerli olacak ve ulusal ekonomi için ek maliyetler 

ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte enerjideki yüksek fiyatların 

tüketicilere doğrudan maliyeti ulusal ekonomideki kayıptan daha 

fazladır. Fiyat artışından sonra petrol talebinin, ithalat yerine 

yeterliyse yerli petrole kayması ulusal ekonomik kaybı azaltmaktadır. 

Bu durumda da tüketiciler yabancı ülke yerine yurtiçi üreticilere 

yüksek fiyatlar ödemeye devam edecektir. Yurtiçi üreticilere yapılan 

ek ödemelerin büyük bir kısmı çıkarma maliyetleri yerine kârdan 

oluşacaktır. Ulusal hükümetler ise ortaya çıkan karların önemli bir 

kısmını vergi olarak yurtiçi üreticilerden geri alacağı için tüketicinin 

fiyat artışından dolayı katlanacağı maliyet daha büyük olacaktır (Fried 

vd., 1975:45-48). 

Daha önceki çalışmaların büyük bir kısmında petrol fiyatı ile 

makroekonomik faaliyetler arasında negatif bağlantıdan 

bahsedilmesine rağmen, petrol fiyatındaki artışlar petrol ihraç eden 

ülkelerin ulusal ekonomileri üzerinde olumlu etkilere neden 

olmaktadır (Wang vd., 2013:1220). Aktarım mekanizması, para kanalı 

ile gerçekleştiğinden petrolden kaynaklanan refah etkisi faiz oranlarını 

değiştirmektedir. Çünkü petrol ithal eden ülkelerin aksine petrol ihraç 

eden ülkeler petrol üretiminden ve yüksek petrol fiyatlarından dolayı 

daha fazla kazanç elde etmektedirler. Bu nedenle hem petrol ithal 

eden hem de petrol ihraç eden ülkelerde ekonomik aktiviteyi ve hisse 

senedi piyasalarının performansını etkileyebilecek faiz oranı, 
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enflasyon oranı ve para arzında değişiklikler ortaya çıkmaktadır 

(Narayan ve Sharma, 2014:143).  

Kriz dönemlerinde, piyasalar arasında artan bir biçimde volatilite 

etkileşimi olduğu gözlenmektedir. Potansiyel krizlerin ilerlemesinin 

belirlenmesi ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi için etkileşimin 

olumsuz etkilerinin ölçülmesi ve izlenmesi enerji politikalarının 

belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır (Zhang ve Wang, 

2014:413). 

1.5.2. Petrol Fiyatının Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Etkisi 

Petrol fiyatlarındaki artışın piyasalar tarafından olumsuz bir durum 

olarak değerlendirilmesi hisse senedi fiyatlarının düşmesine neden 

olduğu için petrol getirileri ile hisse senedi getirileri arasında negatif 

korelasyondan bahsedilebilir. Ancak, ekonomik genişlemenin 

bulunduğu dönemlerde hem petrol hem de hisse senedi fiyatlarının 

artması beklenmektedir. Farklı bir durum olarak, petrol üreten ve ihraç 

eden ülkelerde, petrol fiyat artışlarına paralel refah ve gelirde 

meydana gelen artış hisse senedi fiyatlarını olumlu etkileyeceğinden 

petrol getirileri ile hisse senedi getirileri arasında pozitif korelasyon 

ortaya çıkmaktadır. Petrolün hisse senedi getirileri üzerine etkisi bazı 

aktarım mekanizmaları ile açıklanmasına rağmen ters etki daha 

keskindir. Geleceğe yönelik beklentilere göre hareket eden hisse 

senedi piyasaları, kriz öncesi düşebileceği gibi ekonomik toparlanma 

başlamadan önce de yükselebilmektedir. Ancak petrol fiyatları arz ve 
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talebe bağlı olduğu için konjonktürel dalgalanmalarla eş zamanlı 

olarak değişmektedir. Değişkenler arasında istatistiki bazı 

düzenlilikler olsa bile borsanın lider doğasının yanı sıra bu 

değişkenlerin konjonktürel dalgalanmalar karşısında nasıl 

davrandığına bağlı olarak petrol getirileri ile hisse senedi getirileri 

arasındaki korelasyonun yönü değişebilmektedir (Awartani ve 

Maghyereh, 2013:28, Hamma vd., 2014:110). 

Yükselen petrol fiyatları maliyetleri artıracağı için; nakit 

akımlarındaki azalma, gelecekteki nakit akımlarının iskonto edilmiş 

değerleri toplamı ile belirlenen firma değerini düşürmekte ve bu 

durum firmanın hisse senedi değerine de yansımaktadır (Öztürk vd, 

2013:65).  

Ulusal sınırlar arasında mal, hizmet ve sermayenin artan akışı olarak 

tanımlanan küreselleşme ile birlikte ülke ekonomileri arasındaki 

bağımlılık artmıştır. Brezilya, Çin, Hindistan gibi gelişen 

ekonomilerin artan önemi de dikkate alındığında, dünya ticaretindeki 

büyüme, petrol fiyatlarındaki değişikliğe karşı daha hassas hale 

gelmiştir. Portföy yatırımlarının artan akışı, petrol fiyatlarının gelişen 

hisse senedi piyasalarında hem yerli hem de yabancı yatırımcıları 

etkilediği anlamına gelmektedir (Basher ve Sadorsky, 2006:226). 

Kurumsal sermaye yatırımlarının petrol piyasasına olan girişinin 

artması, yatırım, spekülasyon ve arbitraj yoluyla petrol ve hisse senedi 

piyasaları arasındaki bağları güçlendirmiş, bu durum ani petrol fiyat 



 

 
66 PETROL FİYATLARI İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ GETİRİ VE 

VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİ: GELİŞEN ÜLKELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

artışlarına ve korelasyona katkı sağlamıştır. (Awartani ve Maghyereh, 

2013:29). 

Korelasyon ve volatilitenin en iyi şekilde tahmini türev ürünlerin 

fiyatlandırılması, portföy optimizasyonu, risk yönetimi ve hedging 

için gerekli olduğundan volatilite modellemesi modern finansın en 

önemli unsurudur (Sadorsky, 2014:72). Petrol piyasası ile diğer hisse 

senedi piyasaları arasındaki volatilite etkileşiminin belirlenmesi enerji 

politikası planlaması, portföy çeşitlendirmesi ve enerji risk 

yönetiminin yapılabilmesi için gereklidir. Volatilite aktarım 

mekanizması, hisse senedi değerleme ve risk primlerinin 

hesaplanmasında doğru modellerin tasarlanması için önemli bilgiler 

sağlamaktadır. Etkileşim üzerine elde edilen ampirik bilgiler, opsiyon 

fiyatlama, riske maruz değer, portföy optimizasyonu ve optimal 

korunma gibi bazı finansal uygulamalar için kullanışlı olabilecek 

koşullu oynaklık tahminlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır 

(Awartani ve Maghyereh, 2013:28). Bununla birlikte volatilitenin 

arttığı dönemlerde ekonomik ve siyasi olayların gözlenmesi, 

volatilitenin nedenlerinin belirlenmesi açısından faydalı olacaktır 

(Akar, 2007:209). 

Getiri ve volatilitenin piyasalar arasında yayıldığının tespiti, portföy 

yöneticilerinin ve politikacıların piyasadaki çöküş ya da kriz 

durumunda bulaşma riskini önlemek için alacakları kararları 

etkilemektedir. Bu nedenle, dünyada finansal küreselleşmenin artan 

bir eğilim izlemesi, finansal çevrelerce sermaye piyasaları arasındaki 
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getiri bağlantısının ve volatilite etkileşiminin daha büyük bir ilgi ile 

takip edilmesini gerekli kılmaktadır (Arouri, 2011:1815). 

Petrol fiyatları ile hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi araştıran 

çalışmalarda reel petrol fiyatı, nominal petrol fiyatı, net petrol fiyat 

artışı, petrol fiyat volatilitesi, vadeli petrol fiyat artışları, petrol fiyat 

şokları gibi farklı değişkenler kullanılmıştır. Literatür taraması 

kısmında, bu konuda daha önce yapılan çalışmalardan bahsedilmiştir. 
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3. ANALİZDE KULLANILACAK ZAMAN SERİSİ 

MODELLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 

Yatırımcıların elde edecekleri faydanın muhtemel maliyetlerinden 

fazla olması nedeniyle almayı tercih edebilecekleri riskler 

bulunmaktadır. Yatırım açısından optimal davranış, değerli olan riskin 

alınmasıdır. Finansal piyasaların merkezinde yatan paradigma, getiri 

elde etmek için risk almak gerektiği ancak her riskin eşit kazanç ile 

ödüllendirilmediğidir. Risk ve getiri gelecekte vardır. Bu nedenle, 

kayıp beklentisi kazanç beklentisine karşı dengelidir. Minimum risk 

alarak maksimum kazanç elde etmek için davranışlarımızı ve özellikle 

portföyümüzü optimize etmek gerekmektedir (Engle, 2004:405). 

Risk ve getiri arasındaki ilişki ile ilgili tartışmalar, Markowitz (1952) 

ve Tobin'in (1958) riskin önlenmesi amacıyla portföy değerinin 

hesaplanmasında risk ve varyansı ilişkilendirmesi ile başlamıştır. 

Sharpe (1964) geliştirdiği Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli 

(Capital Assets Pricing Model-CAPM) ile finansal piyasadaki tüm 

yatırımcıların aynı bilgilerle aynı amaca ulaşmak için hareket etmesi 

halinde ortaya çıkabilecek sonuçları araştırmış, beklenen getiri ile 

varyans arasında doğal bir ilişkinin olduğunu tespit etmiştir. Black ve 

Scholes (1972) ile Merton (1973) opsiyonları fiyatlamak için 

geliştirdikleri modelde; sahibine gelecekte bir varlığı belirli bir 

fiyattan satma hakkı veren satma opsiyonlarının portföy riskini 

tamamen ortadan kaldırabileceğini, ancak yine risklere bağlı bu 
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güvencenin (korunmanın) bir maliyeti olduğunu ve bu risklerin de 

varlık getirilerinin varyansı ile ölçülebileceğini belirtmişlerdir. 

Finansal stratejilerin uygulanması aşamasında varyans tahminlerinin 

gerekliliği, finansal modellemede volatilite denilen ve oynaklığı temsil 

eden varyansın karekökünün kullanımını artırmıştır (Engle, 2004: 

405). 

Oynaklık olarak da ifade edilen volatilite kavramı "Bir menkul 

kıymetin fiyatının veya piyasanın genelinin kısa bir zaman aralığı 

içerisinde gösterdiği dalgalanma özelliği" olarak tanımlanmaktadır 

(Borsa Terimleri Sözlüğü). Finansal piyasalarda volatiliteye sebep 

olan faktörlerin belirlenmesi ve bu hareketlerin daha önceden tahmin 

edilmesi finansal başarının sağlanması için önemli unsurlardan biri 

olarak görülmektedir (Mazıbaş, 2005:2).  

Finans teorisinde, üzerinde durulan en önemli konu belirsizlik halinde 

risk ve getiri arasındaki ilişkinin tespitidir. Menkul kıymetlerin 

içerdiği risk ve getiri unsuru, piyasa katılımcılarının yatırım 

tercihlerini ve kararlarını belirleyen faktörlerin başında gelmektedir. 

Bir varlığın getirilerindeki değişkenlikten kaynaklanan risk kavramı, 

gerçekleşen getirinin beklenen değerden sapması olarak ifade 

edilmektedir (Atakan, 2009:49). Ekonomik, siyasi ve sosyal olaylarla 

ilgili bilgiler finansal piyasalardaki beklentileri etkileyerek varlık 

fiyatlarında farklı büyüklüklerde değişikliklere, volatiliteye neden 

olmaktadır. Volatilitenin yükseldiği dönemlerde, üstlenilmesi gereken 

risk de artacağından, yatırımcıların bir kısmı büyük kârlar elde 



 

 
70 PETROL FİYATLARI İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ GETİRİ VE 

VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİ: GELİŞEN ÜLKELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

ederken bir kısmı da büyük zararlarla karşılaşabilmektedir (Özden, 

2008:340). Yapılacak bir yatırımdan beklenen getirinin hesaplanması 

aşamasında karşılaşılabilecek risklerin dikkate alınması gerekmek-

tedir. Bu nedenle volatiliteyi etkileyebilecek risklerin modellenmesi 

yatırımdan sağlanacak faydayı maksimize etmek için önemlidir. 

Doğru yatırım kararlarının alınması aşamasında en etkili öngörü 

performansının seçimi yatırımdan elde edilecek faydayı artıracaktır. 

Başarılı olarak uygulanan finansal öngörünün gelecekteki belirsizliği 

azaltacağı düşüncesi ile en iyi öngörünün tespiti amacıyla yapılan 

çalışmalar ekonometrik modellerin çeşitlenmesine neden olmuştur. 

Finansal araçların getiri volatilitelerinin öngörülmesi aşamasında da 

çeşitli ekonometrik modeller kullanılmaktadır. Volatilite 

modellerinden hangisinin en iyisi olduğuna karar vermek zor bir 

aşama olup, farklı dönemler ve veriler kullanılarak yapılan analizlerin 

tahmin performanslarının değişiklik göstermesi, bu konuda uzlaşma 

sağlanmasını güçleştirmektedir (Akar, 2007:202). 

Bir istatistiksel model, veri oluşturma sürecinin temel özelliklerini 

yakalamaya yönelik bazı olasılık varsayımlarına dayanmaktadır. Ele 

alınan modelde; parametreleri istatistiki yöntemlerle (Maksimum 

olabilirlik gibi) tahmin etme, modelden elde edilen tahminler için 

güven (tahmin) aralıkları oluşturma, sistematik yollarla modeli 

genelleştirme ya da geliştirme ve modeli basitleştirme veya 

genelleştirmenin gerekli olup olmadığını belirlemek için istatistiki 
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testler yapmak gibi farklı teknikler uygulamak mümkündür (Harvey, 

1990:31). 

Gelecekteki koşullu varyansın optimal tahminine yönelik bir şokun 

zımni etkisi, ilgili kümülatif etki tepki ağırlıklarının sıfırdan farklı bir 

sabit eğiliminde olmasını sağlamaktadır. Buna bağlı olarak tahminler, 

öngörü yapılan zamanla doğrusal olarak artmaktadır. Bu durum, uzun 

vadeli opsiyon ve vadeli işlem sözleşmeleri de dahil olmak üzere, 

riskli menkul kıymetlerin fiyatlandırılmasının başlangıç koşullarına ya 

da ekonominin mevcut durumuna aşırı bağımlılık gösterebileceğini 

ifade etmektedir. Ancak, aşırı derecedeki bu bağımlılık gözlenen 

fiyatlama davranışına ters görünmektedir (Baillie vd, 1996:4-5). 

Ekonomideki ani ve beklenmedik değişikliklerin volatiliteyi 

arttıracağından daha önce bahsedilmişti. Bu değişikliklerin ortaya 

çıkaracağı beklenmedik durumlara karşı daha iyi korunabilmek için 

volatilitenin doğru bir biçimde tahmin edilmesi gerekmektedir 

(Gürsakal, 2009:320). Finansal zaman serileri uzun bellek ve yüksek 

frekans gibi bazı özellikleri içerdiğinden, uygun modelin seçimi 

önemlidir (Akar, 2007:205). 

2.1. Zaman Serileri 

Rastgele değişkenlerin oluşturduğu bir dizi olarak tanımlanan zaman 

serisi, T bir indis kümesini göstermek üzere, {Xt : tϵ T} şeklinde 

gösterilebilir. Burada T indis kümesi N doğal sayılar kümesi (N = 
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{1,2,3,...}) olabileceği gibi Z tam sayılar kümesi (Z = {0, ±1, ±2, ±3, 

... }), reel sayılar kümesi (T = R) ya da T = [0,1] gibi sürekli 

aralıklarda olabilmektedir (Akdi, 2010:16).  

Ekonomik ve sosyal zaman serilerinin belirgin bir özelliği olarak, 

seriler uzun dönem hareketleri temsil eden bir eğilime yani trende 

sahiptirler. Ayrıca, her yıl az ya da çok tekerrür eden mevsimsel 

hareketler ile sistematik olmayan hareketleri yansıtan düzensiz 

hareketler içerirler. Seriye ait modelde bu özelliklerin belirlenmesi 

gerekmektedir. Modeli farklı yollarla formüle etmek mümkün olmakla 

birlikte, en kolay yöntem seriyi aşağıdaki şekilde bileşenlerine 

ayırmaktır (Harvey, 1990:1):  

Gözlemlenen Seri = Trend + Mevsimsellik + Düzensiz Hareketler 

Yapısal modelde trend bileşenine ait istatistiksel formülasyonunun, 

seri yönünde ortaya çıkan genel değişikliklere karşı oluşacak tepkiye 

izin verecek kadar esnek olması gerekmektedir (Harvey, 1990:3).  

Mevsimsel etki iki farklı şekilde işleyebilir. Birincisi, mevsimsel 

verileri ayarlamak için, trende uygun bir tahmin fonksiyonunu 

oluşturmak ve ardından mevsimsel etkiyi yeniden tahmin 

fonksiyonuna eklemektir. İkincisi ise, mevsimsel etkileri doğrudan 

tahmin süreci üzerine oluşturmaktır (Harvey. 1990:29).  

Zaman serisi modellerinin geliştirilmesinde çıkış noktası, açıklayıcı 

değişkenlerin zamanın fonksiyonları olduğu regresyon modelidir. 
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Trend ve mevsimsel bileşenleri içeren bir zaman serisi modeli 

aşağıdaki şekilde gösterilmektedir (Harvey, 1990:32): 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑡 + ∑ 𝛾𝑗𝑧𝑗𝑡 + 𝜀𝑡𝑗  

 

2.2. Zaman Serilerinde Durağanlık 

Bir zaman serisinde durağanlık, serinin zaman içerisinde kendi 

istatistiksel özellikleri ile ilgilidir. Durağan bir zaman serisi, zaman 

içerisinde benzer istatistiksel davranış sergilediği için sabit bir olasılık 

dağılımı olarak karakterize edilmektedir. Zaman serisinin farklı 

noktalarından tesadüfi anlık görüntü alınarak veya genel davranışı 

gözlemlenerek serinin durağanlığı tespit edilebilmektedir. Durağanlık 

aşağıdaki gibi belirtilmektedir (Montgomery vd., 2008:232): 

1. Zaman serisinin beklenen değeri zamana bağlı değildir. 

2. Herhangi bir k gecikmesi için 𝐶𝑜𝑣(𝑦𝑡, 𝑦𝑡+𝑘) olarak tanımlanan 

otokovaryans fonksiyonu, zamanın değil, sadece k'nın 

fonksiyonudur. 𝛾𝑦(𝑘) =  𝐶𝑜𝑣(𝑦𝑡, 𝑦𝑡+𝑘) 

Ortalaması ve varyansı zamandan bağımsız olan serilere, durağan 

zaman serileri denilmektedir (Yavuz, 2004:241). Durağan süreçlerde, 

ortalama ve varyans sabit olmakla birlikte otokovaryans da belirlenen 
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k gecikmesi için sabittir (Karagöz ve Karagöz, 2006:119). Ortalama μt 

ile otokovaryans γkt'nin t momentine bağımlı olmadığı süreç için yt'nin 

zayıf durağan ya da kovaryans durağan (covariance stationary) 

olduğu söylenebilir (Hamilton, 1994:45): 

𝐸(𝑦𝑡) = 𝜇                                     (tüm t′ler için) 𝐸[(𝑦𝑡 − 𝜇)] =  𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑡) = 𝜎2    (tüm t′ler için) 𝐸[(𝑦𝑡 −  𝜇)(𝑦𝑡−𝑘 − 𝜇)] = 𝐶𝑜𝑣(𝑦𝑡, 𝑦𝑡−𝑘) =  𝛾𝑘 

(tüm t'ler ve k ≠ 0 için) 

Bir süreç kovaryans durağan ise; yt ile yt-k arasındaki kovaryans, 

gözlem tarihi olan t'ye değil, sadece gözlemler arasındaki sürenin 

uzunluğuna (zaman aralığına) yani k'ya bağlıdır. Ayrıca, kovaryans 

durağanlıkta γk ile γ-k aynı büyüklüğü ifade etmektedir (Hamilton, 

1994:46). 

k1, k2, ..., kn'in herhangi bir değeri için; bileşik dağılımlarının zamanın 

kendisine (t) değil sadece tarihleri ayıran aralıklara (k1, k2, ...,kn) bağlı 

olduğu sürece ise kesin durağanlık (strictly stationary) adı verilir 

(Hamilton, 1994:46). 

𝑓𝑌𝑡,𝑌𝑡+𝑘1 ,…,𝑌𝑡+𝑘𝑛 (𝑦𝑡, 𝑦𝑡+𝑘1, . . . , 𝑦𝑡+𝑘𝑛) =𝑓𝑌𝑡,𝑌𝑡+𝑘1 ,…,𝑌𝑡+𝑘𝑛 (𝑦𝑡, 𝑦𝑡+𝑘1, . . . , 𝑦𝑡+𝑘𝑛) 
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Verilerin ardışık olma zorunluluğu bulunmadığı kesin durağan bir 

zaman serisinde, tesadüfî değişkenin dağılım fonksiyonu veri 

setindeki her noktada aynı olmaktadır. Bununla birlikte bileşik 

dağılım, serideki verilerin gerçek değerine değil, veri setindeki 

değerler arasındaki uzaklığa bağlıdır. Bu durum gerçekleşen 

değerlerin aynı olacağı anlamına gelmemektedir (Fuller, 1996:3). 

Zaman serisi modelleri, zaman fonksiyonuna bağlı değişkenleri içeren 

bir regresyon modeli olduğundan, regresyon modelinde geçerli olan 

durağanlık kavramı zaman serisi içinde geçerlidir. Seriye ait ortalama, 

varyans ve kovaryans; bu stokastik sürecin zamanın bir fonksiyonu 

olup olmadığını göstermektedir. Tahmin edilen regresyon modelinden 

anlamlı ve güvenilir bir öngörüde bulunabilmek için stokastik sürecin 

zaman içerisinde sabit ya da durağan olması gerekmektedir (Yavuz, 

2004:240). 

Zaman serilerinde çoğu istatistiksel sonuç çıkarımı, serinin 

durağanlığı varsayımı altında yapıldığından, durağanlık önemli bir 

kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaman serileri, ortalamadan 

gösterdiği sapmalara göre durağan ve durağan olmayan seriler olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Periyodik dalgalanmalardan arınmış olan 

veya seriye ait ortalamanın ve varyansın simetrik bir değişim 

gösterdiği serilere durağan seriler denilmektedir. Serinin ortalamasının 

ve otokorelasyonlarının zamana bağlı olması gibi iki farklı nedenle 

serinin durağanlığı ortadan kalkmaktadır. İlkinde seri deterministik, 

ikincisinde ise stokastik trend içermektedir. Bu nedenle, öncelikle 
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serideki trendin stokastik mi ya da deterministik mi olduğu 

belirlenmeli, durağan olmayan seride bazı düzeltme teknikleri 

uygulanarak (fark alma, doğal logaritmasını alma vb.) durağan hale 

getirildikten sonra analizler yapılmalıdır (Akdi, 2010:2-3). Serinin 

durağanlığını belirlemek için korelogram (görsel saptama) ve birim 

kök testleri olmak üzere iki farklı yaklaşım kullanılmaktadır. 

Uygulamada birim kök testleri kullanıldığı için bu konudan daha 

sonra bahsedilecektir.  

2.2.1. Durağan Zaman Serileri 

Durağan zaman serilerinde hata terimleri arasındaki ilişki; Otoregresif 

süreç (AR), Hareketli ortalama süreci (MA) ve Otoregresif hareketli 

ortalama süreci (ARMA) olmak üzere üç farklı süreç izlemektedir 

(Tarı, 2012:192). 

2.2.1.1. Otoregresif (AR) Seriler 

Otoregresif modeller; seriye ait bir değerin (Yt),geçmiş değerlerinin 

(Yt-1, Yt-2, .....,Yt-p) bir fonksiyonu olarak izah edilebileceği fikrine 

dayanmaktadır. p, mevcut değeri tahmin etmek için gerekli olan 

geriye doğru adım sayısını ifade etmektedir. p dereceden bir 

otoregresif model AR(p) aşağıdaki formda gösterilmektedir (Shumway 

ve Stoffer, 2006:85-86): 

yt = c + ϕ1yt-1 + ϕ2yt-2 + ... + ϕpyt-p + εt 
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yt durağan iken, ϕ1, ϕ2, ...,ϕp sabit katsayılardır (ϕ1≠0). Rastgelelik 

kaynağı olan εt ise, sıfır ortalama ve sabit varyansa sahip Gaussian 

beyaz gürültü serisi olarak adlandırılmaktadır. 

ϕ değeri, gözlem davranışlarının izlediği yolun ve tahmin 

fonksiyonunun alacağı şeklin belirlenmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. ϕ'nun mutlak değerinin 1'den küçük olması (|ϕ| < 1), 

sürecin sabit bir sıfır ortalama etrafında gezindiği ve durağan olduğu 

anlamına gelmektedir. Durağan bir süreç kısa hafızalı olup, daha önce 

meydana gelen şoklara göre son şoklara daha bağımlıdır. ϕ 

katsayısının mutlak değerinin 1'e eşit ya da 1'den büyük (|ϕ| ≥ 1) 

olması halinde ise; geçmiş şokların etkisinin zamanla azalmayacağı, 

kalıcı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır (Harvey, 1990:33). 

AR serilerinde, karakteristik denklemin köklerine bakılarak serinin 

durağanlığı hakkında karar verilmektedir. Bu nedenle serinin 

durağanlığı için denklemin bütün köklerinin mutlak değerce 1'den 

küçük olması gerekmektedir. AR(p) modeli için karakteristik denklem; 

𝑚𝑝 − ∑ 𝜙𝑖𝑚𝑝−𝑖 = 0 𝑝
𝑖=1  

 

yardımıyla ifade edilmektedir. Eğer köklerden en az biri mutlak 

değerce 1'e eşitse, bu serilere birim köklü seriler adı verilmektedir. 
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Uygulamada köklerin 1'den büyük olması durumuna ise pek 

rastlanmamaktadır (Akdi, 2010:57). 

Otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonuna bakılarak AR (p) 

sürecinde p gecikme uzunluğu hakkında karar verilebilmektedir. 

Otokorelasyon fonksiyonunda geometrik azalmanın ve kısmi 

otokorelasyon fonksiyonunda büyük çıkışların gözlendiği istatistikî 

olarak anlamlı p değeri, AR modeli için en uygun gecikme seviyesi 

olarak kabul edilmektedir (Bozkurt, 2103:54). 

2.2.1.2. Hareketli Ortalama (MA) Serileri 

εt, beyaz gürültü (white noise) süreci, μ ve θ ise herhangi bir sabit 

olmak üzere; 

𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝜀𝑡 + 𝜃𝜀𝑡−1~𝑊𝑁(0, 𝜎2) 

Denklemi birinci dereceden hareketli ortalama (first order moving 

avarage process) olarak adlandırılır ve MA(1) ifadesi ile gösterilir. 

yt'nin şimdiki değeri, iki değere ait hataların ağırlıklı toplamı ile sabit 

terim toplamından oluşmaktadır. Herhangi bir sonlu MA(1) durağan 

ve ergodiktir. yt'nin beklenen değeri ise aşağıdaki şekilde 

gösterilmektedir: 

𝐸(𝑦𝑡) = 𝐸(𝜇 + 𝜀𝑡 + 𝜃𝜀𝑡−1) = 𝜇 + 𝐸(𝜀𝑡) + 𝜃𝐸(𝜀𝑡−1) = 𝜇 

MA( q) ile ifade edilen q. dereceden hareketli ortalama süreci ise; 
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𝑦𝑡 =  𝜇 + 𝜀𝑡 + 𝜃1𝜀𝑡−1 + … + 𝜃𝑞𝜀𝑡−𝑞  ~  𝑊𝑁(0, 𝜎2) 

formunda gösterilmektedir. MA(q) modeli, 𝜃1, … , 𝜃𝑞 'nin sonlu 

olmasının sağlanması halinde durağan ve ergodik olacaktır. Bu durum, 

hareketli ortalamanın karakteristik polinomunun tüm kökleri 

kompleks birim çemberin dışında oluşursa tersine çevrilebilir 

(Hamilton, 1994:48; Zivot ve Wang, 2006:73). 

MA modellerinin derecesinin belirlenmesinde otokorelasyon fonksiyo-

nundan faydalanılmaktadır. Ele alınan zaman serisinde otokorelasyon 

belirli bir seviyeden sonra sıfır oluyorsa, bu tür seriler için hareketli 

ortalama modelinin kullanılması uygun olacaktır (Akdi, 2012:54). 

2.2.1.3. Otokorelasyon Kavramı 

Bir zaman serisi incelendiğinde, serideki değerlerin bir ya da daha 

fazla geçmiş veri ile korelasyonlu olduğu gözlenmektedir. Zaman 

serisi değişkeninin geçmiş değerleri ile birlikte değişimi otokovaryans 

ve otokorelasyon kavramları ile açıklanmaya çalışılmaktadır. 

Otokorelasyon katsayısı, hesaplanan otokovaryans katsayısı değeri 

kullanılarak belirlenmektedir (Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 

2005:220-221). 

Otokorelasyon fonksiyonu, stokastik süreci sınırlı da olsa tanımlayan 

ve serinin durağanlığı hakkında bilgi veren testlerdendir. k gecikme 

için kovaryans γk ve varyans γ0 olmak üzere; serinin hata terimleri 
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arasındaki ilişkinin ölçüsü olan otokorelasyon (ρk) aşağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır (Bozkurt, 2013:34-35): 

𝜌𝑘 = 𝛾𝑘𝛾0  

Bu test, Yt serisindeki birbirine yakın komşu değerlerin aralarında ne 

kadar korelasyonlu (bağımlı) olduklarını belirlemektedir (Sevüktekin 

ve Nargeleçekenler, 2005:221): 

𝜌𝑘 = 𝐸[(𝑌𝑡 − 𝜇)(𝑌𝑡+𝑘 − 𝜇)]√𝐸[(𝑌𝑡 − 𝜇)2]𝐸[(𝑌𝑡+𝑘 − 𝜇)2] =  𝐶𝑜𝑣(𝑌𝑡, 𝑌𝑡+𝑘)𝜎𝑌𝑡𝜎𝑌𝑡+𝑘 = 𝜌𝑌𝑡𝑌𝑡+𝑘 

 

Uygulamada örneklem otokorelasyonu olarak tahmini bir 

otokorelasyon fonksiyonu hesaplanmaktadır. 𝜌𝑘  otokorelasyonunun 

hesaplanabilmesi için tahmincisi olan �̂�𝑘  hesaplanmalıdır. Tahminci 

için ise, k gecikmeli örneklem kovaryansı (�̂�𝑘)  ile örneklem 

varyansının (�̂�0)  belirlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede 

uygulanacak işlem adımları sırasıyla aşağıdaki formüller yardımıyla 

gösterilmektedir (Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 2005:222-223). 

�̂�𝑘 = ∑ (𝑌𝑡 − �̅�)(𝑌𝑡+𝑘 − �̅�)𝑇𝑇−𝑘
𝑡=1  
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�̂�0 = ∑ (𝑌𝑡 − �̅�)2𝑇𝑇
𝑡=1  

 

T örneklem büyüklüğü ve �̅� örneklem ortalamasını göstermek üzere, k 

gecikmeli örneklem fonksiyonu aşağıdaki gibidir. 

�̂�𝑘 = �̂�𝑘�̂�0 = ∑ (𝑌𝑡 − �̅�)(𝑌𝑡+𝑘 − �̅�)𝑇−𝑘𝑡=1 ∑ (𝑌𝑡 − �̅�)2𝑇𝑡=1 = 𝐴𝐶𝐹(𝑘) 

 

Durağan bir zaman serisi için ACF değerlerinin sıfıra yaklaşması 

halinde, bütün gecikmeler için otokorelasyon olmadığını belirten 

hipotez kabul edilecektir. Bu durumda, gecikme sayısının artması 

seride hesaplanan otokorelasyon katsayısının (ACF) değerlerini sıfıra 

yaklaştırıyorsa seri durağan, sıfırdan uzaklaşmasına neden oluyorsa 

seri durağan değildir (Bozkurt, 2013:35).  

Doğrusal regresyon modelinde, serinin birbirini izleyen hata terimleri 

arasında ilişki bulunmadığı varsayılmaktadır. Yatay kesit seriler ile 

zaman serilerinde görülen otokorelasyon problemi, zaman 

periyodunun büyüklüğüne göre değişmektedir. Ele alınan periyot kısa 

ise otokorelasyon büyük, periyot uzun ise otokorelasyon küçüktür. 

Otokorelasyona neden olan faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Tarı, 

2012:191-195): 
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a. Açıklayıcı değişkenlerden bazılarının modele alınmaması, 

b. Modelin yanlış olarak belirlenmesi, 

c. Açıklanan değişkende ölçme hatasının bulunması, 

d. Verilerin işlenmesi ve düzeltilmesi ile ilgili teknikler, 

e. Hata teriminin yanlış belirlenmesi. 

Hata terimleri arasında otokorelasyon olup olmadığını tespit etmek 

amacıyla grafik yöntemi, sıra testi, Durbin-Watson d testi, Durbin-

Watson h testi, Wallis testi ve Breusch-Godfrey testi kullanılabilmek-

tedir (Tarı, 2012:196). 

Ayrıca, Box-Pierce (1970) tarafından geliştirilen ve hata terimlerinin 

beyaz gürültü süreci içerip içermediğini test etmek için kullanılan Q 

istatistiği ile örnek otokorelasyon katsayılarının anlamlılığı da test 

edilmektedir. m gecikme seviyesi ve T örneklem büyüklüğünü ifade 

etmek üzere; aşağıdaki denklem sonucu elde edilen Q istatistiği değeri 

m serbestlik derecesinde Ki-kare (𝜒𝑞2) olasılık dağılımı tablo değerini 

aşarsa otokorelasyonun sıfır olduğunu belirten boş hipotez (𝐻0: 𝜌𝑘 =0)  reddedilerek alternatif hipotez kabul edilmekte, otokorelasyon 

değerlerinden bir kaç tanesinin sıfırdan farklı olduğu tespit edilmiş 

olmaktadır (Bozkurt: 2013:36). 

𝑄 = 𝑛 ∑ �̂�𝑘2𝑚
𝑘=1  
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2.2.1.4. Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu (PACF) 

Korelasyon, iki değişkenin birlikte hareketinin ya da nedensel 

olmayan ilişkisinin bir ölçüsü iken; otokorelasyon, zaman serisine ait 

herhangi bir değerin bir önceki ve bir sonraki değeri ile birlikte 

hareket etme ilişkisini açıklamak için kullanılmaktadır. Otokorelas-

yon, serinin değerleri arasında korelasyonun varlığını işaret etmektedir 

(Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 2005:16). 

Zaman serisi analizinde, gözlem değerleri için p ve q'nun kaçıncı 

dereceden alınması gerektiği konusu kısmi otokorelasyon fonksiyonu 

ile belirlenmektedir (Bircan ve Karagöz, 2003:53). Otokorelasyon 

fonksiyonu (ACF - Autocorrelation Function), serinin bir zaman 

noktasındaki regresyon artıkları ile bir önceki zaman noktasındaki 

regresyon artıkları arasındaki ilişkiyi temsil etmektedir. 

Otokorelasyon, iki zaman noktası arasındaki basit iki değişkenli 

korelasyon iken, kısmi otokorelasyon (PACF - Partial Autocorrelation 

Function) diğer anlamlı gecikme etkileri için korelasyonun 

kontrolüdür. PACF, önceki gecikmeleri sabit tutarak sonraki 

gecikmelerin ya da sonraki gecikmeleri sabit tutarak önceki 

gecikmelerin etkisini tespit etmek için kullanılır (Sayrs, 1989:36-37). 

Kısmi otokorelasyon fonksiyonu kullanılarak, gecikmeli gözlemlerin 

etkisinden arındırılan Yt değişkeni ile bu değişken üzerinden herhangi 

bir k gecikmesi ile elde edilen Yt+k değişken arasındaki ilişki 
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incelenmekte, ilişkinin derecesini belirleyen katsayıya ise kısmi 

otokorelasyon katsayısı denilmektedir (Bircan ve Karagöz, 2003:53). 

2.2.1.5. Otoregresif Hareketli Ortalama (ARMA) 

Bir zaman serisindeki herhangi bir t anına ait gözlem değeri olan yt, 

kendinden önceki belirli sayıda gözlem değerleri (𝑦𝑡−1, 𝑦𝑡−2, … , 𝑦𝑡−𝑝) ile hata terimlerinin (𝜀𝑡, 𝜀𝑡−1, 𝜀𝑡−2, … , 𝜀𝑡−𝑞) 

doğrusal birleşiminden oluştuğunu ifade eden ARMA (p,q) modeli 

genel anlamda aşağıdaki şekilde gösterilmektedir (Bircan ve Karagöz, 

2003:51). 

𝑦𝑡 =  𝜃1𝑦𝑡−1 + 𝜃2𝑦𝑡−2 + ⋯ + 𝜃𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 − ∅1𝜀𝑡−1 − ∅2𝜀𝑡−2 − ⋯ −∅𝑞𝜀𝑡−𝑞 𝑦𝑡 − (𝜃1𝑦𝑡−1 + 𝜃2𝑦𝑡−2 + ⋯ + 𝜃𝑝𝑦𝑡−𝑝) = 𝜀𝑡 − ∅1𝜀𝑡−1 − ∅2𝜀𝑡−2 −⋯ − ∅𝑞𝜀𝑡−𝑞 

Bir ARMA (p,q) modeli kısaca aşağıdaki formül ile gösterilmektedir. 

𝑦𝑡 = 𝐶 +  ∑ 𝜃𝑖𝑦𝑡−𝑖 +  ∑ ∅𝑖𝜀𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡𝑞
𝑖=1

𝑝
𝑖=1  

 

Koşullu ortalama denklemi olarak adlandırılan bu modelden elde 

edilen hata terimlerinin (εt), (t-1) döneminde koşullu olarak sıfır 
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ortalama ve varyans ( 𝜔 +  𝛼1𝜀𝑡−12 )  ile normal dağılım gösterdiği 

varsayılmaktadır (Özden, 2008:341). 

Ayrıca uygun ARMA yapısı belirlenirken, aynı türden parametre 

değerlerinin toplamının birden küçük olması gerekmektedir (Özden, 

2008:346). 

AR(1) + AR(2) + ... + AR(p) < 1 

MA(1) + MA(2) + ... + MA(q) < 1 

ARMA serilerinin durağanlığı, MA serileri her zaman durağan olduğu 

için AR serisinin durağanlığına bağlıdır. Bu nedenle, ARMA (p,q) 

zaman serisinin durağanlığı aşağıda ifade edilen karakteristik 

denklemin köklerine bağlıdır. 

𝑚𝑝 − 𝜃1𝑚𝑝−1 − 𝜃2𝑚𝑝−2 −  … − 𝜃𝑝 = 0 

Karakteristik denkleme ait bütün köklerin mutlak değer olarak birden 

küçük olması serinin durağan olduğunun göstergesi olarak kabul 

edilmektedir (Akdi, 2012:87). 

2.2.2. Durağan Olmayan Zaman Serileri: Birim Köklü 
Seriler 

Ekonomik verilerin gerçek ve nominal değerleri zamanla artmakta, 

buna bağlı olarak serilere ait ortalama ve varyanslar da zaman 
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içerisinde değişmektedir. Dickey ve Fuller'in (1979, 1981) geliştirdiği 

parametrik birim kök testleri DF ve ADF ile Philips ve Perron'un 

(1988) geliştirdiği nonparametrik birim kök testi olan PP, zaman 

serisinin durağan olup olmadığının, düzey değerinde durağan 

olmaması halinde kaç kez fark alındıktan sonra durağanlaştığının 

tespitinde en çok kullanılan yöntemlerdir. Daha önce birim kök 

üzerine yapılan çalışmalarda, durağan olmayan değişkenleri içeren bir 

regresyon modelinde, değişkenlerin eşbütünleşik olmaması halinde 

kalıntıların durağan olmayacağı, klasik tahmin yöntemlerinin hatalı 

sonuçlara ve sahte regresyon sorununa neden olacağı ifade 

edilmektedir. Sahte regresyon modelinden elde edilen istatistikî 

değerler gerçek durumu yansıtmayacağından, geleneksel hipotez 

testleri eğilimli olacaktır. Zaman serisi ile ilgili stokastik özellikler, 

birim kök testlerinin yanı sıra KPSS gibi durağanlık testleri ile de test 

edilebilmektedir (Yavuz, 2004:240). 

𝐶𝑜𝑟 (𝑌𝑡𝑌𝑡−1) = 1 olduğunda, 𝑌𝑡 = 𝜌𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡 biçiminde gösterilen ve 

Markov süreci adı verilen birinci mertebeden otoregresif AR(1) süreci, 𝜌 = 1 için 𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡 şeklindeki rassal yürüyüş süreci olarak ifade 

edilmektedir. 𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 = (1 − 𝐿)𝑌𝑡 = ∆𝑌𝑡 = 𝜀𝑡 eşitliğinde gecikme 

polinomu olan 𝐴(𝐿) = 1 − 𝐿  denkleminin kökü 𝐿 = 1  olduğu için 

birim kök süreci (unit root) olarak adlandırılmaktadır. Birim kök 

süreci durağan olmasa bile birinci dereceden fark alındığında seri 

durağan olabilmaktedir. 𝑌𝑡 = 𝜌𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡 sürecinin farkı alındığında; ∆𝑌𝑡 = (𝜌 − 1)𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡  halini alan denklemde 𝜌 − 1 = 𝛾  için süreç 

aşağıdaki gibi gösterilmektedir (Karagöz ve Karagöz, 2006:120). 



 
 87 

∆𝑌𝑡 = 𝛾𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡 

Seride birim kök olup olmadığını belirlemek için kurulan birim kök 

hipotezi 𝐻0: 𝛾 = 0 şeklinde olup anlamlılığını test etmek için yapılan 

teste de birim kök testi denilmektedir. Boş hipotezin kabul edilmesi, 

serinin birinci dereceden bütünleşik olduğu ve birinci dereceden 

farkının alınması suretiyle serinin durağanlaşacağı şeklinde 

yorumlanmakta ve bu tarz serilere birinci mertebeden homojen 

denilmektedir. d defa fark alma işleminden sonra durağanlaşan seriye 

d. Dereceden homojen (bütünleşik) seri adı verilmektedir (Karagöz ve 

Karagöz, 2006:120-121). 

2.2.3. Birim Kök Testleri 

Durağanlığın belirlenebilmesi için genellikle birim kök testleri 

kullanılmakta olup, birim kök içeren serilerin durağan olmadığı 

sonucuna ulaşılmaktadır (Atakan, 2009:55). 

𝐻0: 𝜌 − 1 = 𝛾 = 0 boş hipotezini test etmek için yapılan t testi, 𝜏 (tau) 

testi olarak adlandırılmakta olup 𝜏 test istatistiğinin kritik değerleri t 

testine göre daha büyük varyanslı olmaktadır. 𝜏 testinde boş hipotezin 

reddedilmesi halinde (ki bu da serinin durağan olduğu anlamına 

gelmektedir) standart t testi kullanılabilmektedir (Karagöz ve 

Karagöz, 2006:121). 
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Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron testleri 

alternatif durağanlık hipotezine karşı birim kök boş hipotezini test 

etmek için literatürde en çok kullanılan birim kök testleridir (Chang 

vd., 2010:1449). Uygulama kısmında da durağanlığın belirlenmesi 

için ADF ve PP testi kullanıldığı için sözkonusu yaklaşımlardan 

bahsedilmiştir.  

2.2.3.1. Artırılmış Dickey Fuller (ADF) Testi 

Hata terimlerinin bağımsız ve homojen dağıldığı [𝜀𝑡~𝑖𝑖𝑑(0, 𝜎𝜀2)] varsayımına dayanan Dickey Fuller (1979, 1981) 

birim kök testine, hata terimindeki serisel korelasyonun sıfırdan farklı 

olması halinde serisel korelasyonu ortadan kaldırabilmek için bağımlı 

değişkenin gecikmeli değerlerinin eklenmesi ile oluşan yeni birim kök 

sınamasına Artırılmış Dickey-Fuller birim kök testi adı verilmektedir 

(Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 2006:245). 

Kesme ve trend içeren Dickey-Fuller (DF) testi ile seri hata 

terimlerinin otokorelasyonlu olması halinde kullanılan Genişletilmiş 

Dickey-Fuller (ADF) testi Aşağıdaki denklemler yardımıyla 

gösterilmektedir.  (Karagöz ve Karagöz, 2006:121). 

∆𝑌𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛾𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡 

∆𝑌𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛾𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖∆𝑌𝑡−1𝑝
𝑖=1 + 𝜀𝑡 
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Modelde; ∆𝑌𝑡 durağanlığı test edilen değişkenin birinci farkını, t genel 

eğilimi gösteren değişkeni ve ∆𝑌𝑡−1  gecikmeli fark terimlerini 

göstermektedir. Gecikmeli fark terimleri, hata terimlerinin geçmiş 

değerlerinden bağımsız olmasını sağlayabilmek için modele 

konulmuştur. ADF testinin başarısı için hata terimlerinin ardışık 

değerlerinin birbirleri ile bağımlılığının olmaması esastır (Karaca, 

2003:249). 

Dickey-Fuller testinde, en küçük kareler (EKK) yöntemine göre 

yapılan tahmine bağlı olarak 𝛾 = 0  hipotezi için birim kök testi 

uygulanarak, hesaplanan t-istatistiği sonucuna göre karar 

verilmektedir. Sıfır hipotezinin (𝐻0: 𝛾 = 0)  reddedilmesi, alternatif 

hipotezin (𝐻𝑎: 𝛾 < 0)  kabul edileceği yani serinin durağan olduğu 

anlamına gelmektedir. Sıfır hipotezinin kabulü ise serinin birim kök 

içerdiği yani durağan olmadığını ifade etmektedir (Özcan ve Arı, 

2013:110). 

ADF testinde, 𝛾 katsayısının sıfıra eşit olup olmadığı test 

edilmektedir. Bu sınamada ADF testine ait t-istatistiği sonuçları 

MacKinnon kritik değerleri ( % 1, % 5 ve % 10 anlamlılık düzeyinde) 

ile karşılaştırılmaktadır. ADF testi t-istatistiği sonuçlarının mutlak 

değer olarak MacKinnon kritik değerlerinden büyük olması serinin 

durağanlığına işaret etmektedir. Aksi durumda seri durağan değildir 

ve seri durağanlaşıncaya kadar farkının alınması gerekmektedir 

(Karaca, 2003:249). 
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𝜀𝑡 , 𝑖𝑖𝑑(0, 𝜎𝜀2) veya pür rassal süreç (temiz dizi) olduğu varsayılan hata 

terimini göstermektedir. Model için geçerli olan gecikme uzunluğunun 

belirlenmesi aşamasında Ng ve Perron'un (1995) geliştirdiği Akaike 

Bilgi Kriteri (AIC), Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) en sık kullanılan 

yaklaşımlardır (Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 2006:245). 

2.2.3.2. Phillips-Perron (PP) Testi 

Dickey-Fuller testi, hata terimlerinin sabit varyansa sahip olduğu ve 

istatistikî olarak birbirlerinden bağımsız olduğu yani hata terimleri 

arasında otokorelasyon olmadığı varsayımına dayanmaktadır. Ancak 

zaman serilerinde hata terimlerinin çoğu zaman zayıf bağımlılık ve 

homojen olmayan bir dağılım sergiledikleri gözlenmektedir. Bu 

sorundan dolayı Phillips (1987) ve Phillips-Perron (1988) hata 

terimlerinin otokorelasyonlu olabileceği savıyla Dickey-Fuller test 

istatistiklerine düzeltme faktörü ekleyerek yeni bir test 

geliştirmişlerdir. Her iki yöntemden elde edilen test istatistikleri farklı 

olmasına rağmen aynı kritik değerlere göre karar verilmektedir. PP 

testinde, her bir ADF testine denk gelen ve Z testi adı verilen 

parametrik testler elde edilmektedir (Bozkurt, 2013:43; Akdi, 

2010:289). PP testinde Zt istatistiği, ADF testi t-istatistiği ve 

normalleştirilmiş yanlı istatistikler ile aynı asimptotik dağılımlara 

sahiptir. PP testinin ADF'ye göre üstün olan avantajı, PP testlerinin 

hata terimlerinde değişen varyansın genel formunun daha sağlam 

olmasıdır. Bir diğer avantajı da regresyon testi için gecikme 
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uzunluğunun belirtilmek zorunda olmamasıdır (Zivot ve Wang, 

2006:127). 

PP testi için, CF düzeltme faktörünü de içeren formül aşağıdaki 

gibidir (Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 2005:308): 

𝑍𝛼 = 𝑇(�̂�1 − 1) − 𝐶𝐹 

Düzeltme faktörü ise aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmaktadır. 

𝐶𝐹 = 0,5(𝑠𝑇ℓ2 − 𝑠𝜀2)∑ (𝑌𝑡−1 − �̅�−1)2/𝑇2𝑇𝑡=2  

 

Test istatistiklerinin asimptotik dağılımlarının korelasyon katsayılarını 

etkilememesi için t-istatistiğini Z testine dönüştürme işlemi ise 

aşağıdaki formül ile yapılmaktadır (Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 

2005:309): 

𝑍𝑡 =  [∑ 𝑌𝑡−12𝑇
𝑡=2 ]12 (�̂�1 − 1)𝑠𝑇ℓ − (1 2⁄ ) (𝑠𝑇ℓ2 − 𝑠𝜀2)[𝑠𝑇ℓ2 (𝑇−2 ∑ 𝑌𝑡−12𝑇𝑡=2 )1 2⁄ ] 

 

Kesme parametresini gösteren ℓ otokorelasyon fonksiyonunun 

hesaplanması ile elde edilmektedir. 
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2.3. Koşullu Değişen Varyans Modelleri 

Finansal varlıklar ile makroekonomik değişkenlerde varyansın 

değişmesine neden olan öngörülemeyen ani artış ve azalışlar 

değişkenlik kavramı ile açıklanırken, varyansın zaman içerisinde 

değiştiği varsayımı altında doğrusal olmayan ARCH modellerinin 

literatüre girmesiyle birlikte bu ani değişimler yani belirsizlikler 

koşullu varyansla ifade edilen volatilite (oynaklık) kavramı ile 

açıklanmaya başlanmıştır. Bir değişkenin olması halinde volatilite, tek 

değişkenli (Univariate) ARCH ve GARCH modelleri ile tahmin 

edilmektedir. Birden fazla değişken olması halinde ise, ortak yapıyı 

ölçmek için çok değişkenli (multivariate) GARCH modelleri 

kullanılmaktadır (Bozkurt, 2009:126; Özden, 2008:341). ARCH ve 

GARCH modellerinin en önemli avantajı, değişen varyansa sahip 

serilerin durağanlaştırılması için Box-Cox dönüştürmesi gibi üstel 

dönüştürme tekniklerine gerek kalmaksızın uygulanabilir olmasıdır 

(Gökçe, 2001:36). 

Doğrusal regresyon modelleri varyansın sabit (homoscedasticity) 

olduğu, hata terimi varyansının bağımsız değişkendeki değişmelere 

bağlı olarak değişmediği varsayımına dayanmakta, ancak bu varsayım 

her zaman sağlanamamaktadır. Hata terimleri varyansı sabit kalmayıp 

bağımsız değişkenle birlikte zaman içerisinde değişmektedir (Tarı, 

2012:169-170). Volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde, değişkenler 

ortalama değerlerine göre daha sert hareket etme eğilimi içerisinde-

dirler. Bu nedenle finansal zaman serilerinin ve makroekonomik 
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değişkenlere ait zaman serilerinin hata terimi varyanslarının zaman 

içerisinde sabit olduğu varsayımı geçerliliğini yitirmektedir. Böyle bir 

durumda öngörü varyanslarında otokorelasyon sorunu da ortaya 

çıkmaktadır. Koşullu varyans modelleri bu problemleri ortadan 

kaldırarak volatilitenin daha hızlı ve güvenilir olarak tahmin 

edilmesini sağlamaktadır (Gökçe, 2001:52-53). 

Ampirik çalışmalarda, volatilitenin tanımı yapılırken getirilerin 

mutlak değerinin kullanılmasının farklı örneklem büyüklükleri için 

istikrarlı sonuçlar verdiği belirtilmektedir (Zhang ve Wang, 

2014:419).  

Brandt ve Jones (2006) finansal varlık getiri volatilitesinin zamanla 

değiştiğini ve öngörülebilir olduğunu, ancak volatilitenin gelecekteki 

düzeyini tahmin etmenin üç nedenden dolayı zor olduğunu ifade 

etmektedirler. Öncelikle, volatilite tahminleri, seçilen volatilite 

modelinin özelliklerine duyarlı olup değişkenlik gösterebilmektedir. 

Verinin belirgin özelliklerinin tespiti ile modelin uygunluğu 

arasındaki denge önemlidir. İkincisi, volatilite gözlenemez 

olduğundan volatilite modelinin parametrelerinin doğru tahmini zor 

olabilir. Çünkü stokastik volatilite modellerinde varyansın 

gözlenemeyeceği belirtilmektedir. Son olarak, volatilite tahminleri 

gürültülü vekil üzerinde sabitlenmekte ya da volatilitenin şimdiki 

seviyesini tahmin etmektedir. Hatta iyi belirlenmiş ve tahmin edilmiş 

bir volatilite modeli, gelecekteki volatilite tahminlerini devralarak 
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volatilitenin mevcut seviyesi üzerindeki belirsizlikleri artırmaktadır 

(Brandt ve Jones, 2006:470). 

Ayrıca, 1973-1974 petrol fiyat artışları, 1987 finansal krizi, 1990 

yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi, 1997 Doğu Asya krizi, 11 Eylül 

terörist saldırıları ve 2008 Küresel Mali Kriz gibi olaylar finansal 

zaman serilerinin dinamik sürecinde değişikliklere neden olduğu için 

Markov'un rejim değişimi modeli birçok ampirik çalışmada 

kullanılmıştır (Aloui ve Jammazi, 2009:789-790). 

2.3.1. Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) Modeli 

Geleneksel zaman serileri ve ekonometrik modeller sabit varyans 

varsayımı altında kullanılırken, Engle (1982) tarafından literatüre 

kazandırılan ve serilerin varyansını tahmin etme imkânı sağlayan 

ARCH modelleri, koşulsuz varyansı sabit kabul eden ve geçmiş 

hataların bir fonksiyonu olarak koşullu varyansın zaman içerisinde 

değişimine izin veren ekonometrik modellerdir (Bollerslev, 1986:307; 

Akar, 2007:205). Geleneksel ekonomik modellerde koşullu varyansın 

geçmiş bilgilere bağlı olmadığını belirten Engle, ARCH modelini 

tahmini koşullu varyansın geçmiş bilgilere bağlı olduğu ve bu nedenle 

rassal bir değişken olacağı temeli üzerine kurmuştur. ARCH yapısı 

aşağıdaki denklem ile ifade edilmektedir (Engle, 1982:987-989; 

Bozkurt, 2009:126-127): 

𝑌𝑡 | 𝜓𝑡−1 ~𝑁(𝑌𝑡−1, 𝛽, 𝜎𝑡2) 
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𝜎𝑡2 =  𝜔 + 𝛼1𝜀𝑡−12 +  𝛼2𝜀𝑡−22 + … +  𝛼𝑞𝜀𝑡−𝑞2  𝜀𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1𝛽 

Koşullu varyans ( 𝜎𝑡2 ), dışsal değişkenler ile gecikmeli içsel 

değişkenler ile bu değişkenlere ait parametreler olan β vektöründen 

oluşan 𝜓𝑡−1  bilgi setine bağlı olup, koşullu varyans denkleminde; ε 

en küçük karelerin artıklarını, q ARCH sürecinin derecesini ve α ise 

bilinmeyen parametreler vektörünü göstermektedir (Gökçe, 

2001:36). Kısaca q. Dereceden ARCH modeli; 

𝜎𝑡2 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖𝜀𝑡−𝑖2𝑞
𝑖=1  

 𝜎𝑡2 = 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑡) =  𝑉 (𝜀𝑡2/ 𝐼𝑡−1)  
Koşullu varyans (𝜎𝑡2), geçmiş dönem hata karelerinin bir fonksiyonu 

olduğu için sabit olmayacaktır (Bozkurt, 2009:127). Denklem 2.34'te; 

It-1 (t-1) anındaki bilgiyi ve V değeri de hata terimlerinin koşullu 

varyansını ifade etmektedir. ARCH modeli hata terimlerinin koşullu 

varyansını modelleme imkânı vermektedir. Böylece, finansal piyasaya 

giren yeni bir bilginin (şoklar, olumlu ya da olumsuz haberler gibi) 

varyansı dolayısıyla volatiliteyi nasıl etkilediği ile ilgili model 

oluşturulabilmektedir (Özden 2008:342). 
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ARCH modeli, hataların homoskedastik (sabit varyans - eş değişkeli - 

aynı varyansa sahip) bir yapı izlemediği varsayımı altında, stokastik 

süreci modelleme imkanı sağlamaktadır. ARCH modelinin en basit 

formunda, bağımsız değişkenlerin sıfır ortalama ve birim varyans ile 

normal olduğu varsayılmaktadır (Sayrs, 1989:49-50). ARMA ya da en 

küçük kareler yöntemine ait tahmin artıklarının karelerinin 

kullanıldığı modelde, tahmin hatalarının davranış karakteristiklerinin, 

regresyon artıkları ile ilişkili olduğu varsayılmaktadır. Ayrıca, 

regresyon artıklarının da otokorelasyonlu olması gerekmektedir 

(Gökçe, 2001:36). 

εt'nin gerçekleşen tüm değerleri için koşullu varyansın pozitif olması 

gerekmektedir. Zaman serisindeki gözlemlenen değerler seri olarak 

korelasyonsuz olsalar da, εt'lerin ikinci ve daha yüksek momentleri ile 

ilişkili olduğu için birbirlerine bağımlı olup geçmiş değerlerinden 

etkilenmektedir. Bu ilişkinin bulunması halinde en küçük kareler 

yöntemi etkinliğini kaybedeceğinden, varyanstaki bağımlılığı ölçme 

imkânı da veren En Çok Olabilirlik yönteminin kullanılması daha 

uygun olacaktır (Gökçe, 2001:36).  

Mevcut gözlenebilir değişkenler yönünden tahmini varyansı 

tanımlayan ARCH modelinde; kısa veya uzun örneklem standart 

sapmalarını kullanmak yerine, geçmiş tahmini hata karelerinin 

ağırlıklı ortalamasının alınması önerilmektedir. Bu ağırlıklar, son 

bilgilere daha fazla, uzak geçmişe ise daha az etki verebilmektedir. 
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Kısaca, ARCH modeli örneklem varyansının basit bir genellemesidir 

(Engle, 2004:406). 

ARCH etkisinin varlığı, değişkenlerin ihmal edilmesi ya da yapısal 

değişim yoluyla spesifikasyon hatasının kanıtı olarak yorumlanmak-

tadır. Gerçek sonuca ulaşmak için bozukluklar hakkında standart 

varsayımlar yapmak yerine, ARCH modelinin daha iyi bir yaklaşım 

olabileceği belirtilmektedir. Ancak göz ardı edilen değişkenleri 

bulmaya çalışmak ya da yapısal değişikliklerin doğasını belirlemek 

daha doğru olacaktır (Engle, 1982:990). Kurulacak modelde ARCH 

etkisinin bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla ARCH-LM testi 

ile Q testinin yapılması gerekmektedir. ARCH testi ile q gecikme 

uzunluğuna sahip koşullu varyans denklemi kurularak; hataların beyaz 

gürültü sürecine sahip olduğunu savunan boş hipoteze (H0: ARCH 

etkisi yoktur) karşı, hataların ARCH etkisi içerdiğini ifade eden 

alternatif hipotez sınanmaktadır. q serbestlik derecesinde Ki-kare (𝝌𝒒𝟐) dağılımına sahip olan LM istatistiğinde boş hipotezin 

reddedilmesi, otokorelasyonlu olduğu belirlenen en küçük kareler 

artıkları karelerinin, modelde ARCH etkisinin bulunduğu sonucunu 

vermektedir (Özden, 2008:343; Gökçe, 2001:38).  

H0 : α1 = α2 = .... = αi = 0 

Ha : en az bir αi> 0        (i = 1, 2, ... , q) 

Test istatistik değeri hesaplanırken ilk olarak, en küçük kareler 

yöntemi ile tek değişkenli bir model tahmin edilir. Tahmin edilen 
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modele ait hata kareleri (𝜺𝒕𝟐) bulunur. Bu değerler yardımıyla sabit 

terimli regresyon denklemi tahmin edilmekte; 

𝜀𝑡2 =  𝛼0 + 𝛼1𝜀𝑡−12 +  𝛼2𝜀𝑡−22 +  … + 𝛼𝑞𝜀𝑡−𝑞2 + 𝑣𝑡 

 LM test istatistiği değeri ise aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır. 

(Hamilton, 1994: 664): 

LM = (T-q) R2 

ARCH-LM test istatistiği ile ARCH etkisinin belirlenmesinin 

ardından, modeldeki regresyon ve yardımcı regresyon denkleminin 

ARCH regresyon tekniği ile tahmin edilmesi mümkün olmaktadır 

(Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 2006: 251). 

2.3.2. Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans 
(GARCH) Modeli 

Bollerslev (1986), zaman serilerinde volatilite kümelerinin 

özelliklerini belirleyebilmek için Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu 

Değişen Varyans (GARCH) modelini geliştirmiştir. Finansal varlık 

getirilerinde belirsizliği modellemek için yaygın olarak kullanılan ve 

zamanla değişen ikinci dereceden momentin varlığı halinde koşullu 

volatilitenin ölçülmesi imkânını sağlayan GARCH (1,1) modeli 

aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir (Bu, 2014:488): 

𝑅𝑡 =  𝜇 + 𝜀𝑡 
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𝜀𝑡| 𝜓𝑡−1 ~ 𝑁(0, 𝜎𝑡2)olmak üzere; 𝜎𝑡2 = 𝜔 + 𝛽1𝜎𝑡−12 + 𝛼1𝜀𝑡−12  

Rt, t anındaki getiriyi, μ sabiti, εt sıfır ortalamalı getiriye ait 

otokorelasyonsuz hataları ve 𝜎𝑡2 ise εt'nin koşullu varyansını ifade 

etmektedir. α1 ve β1 katsayıları bugünkü volatilitenin geçmiş değerlere 

bağımlılığını, yani, geçmiş değerlerin volatilitenin bugünkü değerine 

etkisini yansıtmaktadır. α1 ile β1 toplamı ise, volatilitenin kalıcılık 

derecesini göstermektedir. Daha önce yapılmış çalışmalarda, nispeten 

daha basit olan birinci dereceden modellerin koşullu varyans 

süreçlerini daha iyi temsil ettiği sonucuna ulaşılmıştır (Baillie vd., 

1996:10). 

GARCH modeli, ARCH modelindeki varyans denkleminin daha esnek 

bir gecikme yapısını ve daha uzun geçmiş dönem bilgisini içeren 

ARMA yapısı ile ifade edilmesine imkân tanımaktadır. Modelde, 

koşullu varyans terimi, hata terimlerinin gecikmeleri ile varyansın 

kendi gecikmelerinin bir fonksiyonudur (Bozkurt, 2009:127).  

εt, gerçek değerli ve ayrık zamanlı stokastik süreci ve 𝜓𝑡 , tzamanı 

boyunca elde edilen tüm bilgi setini göstermek üzere, GARCH (p,q) 

modeli aşağıdaki şekilde formüle edilmektedir (Bollerslev, 1986:308-

309); 

𝜀𝑡| 𝜓𝑡−1 ~ 𝑁(0, 𝜎𝑡2) olmak üzere; 
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𝜎𝑡2 = 𝜔 + ∑ 𝛼𝑖𝜀𝑡−𝑖2𝑞
𝑖=1  + ∑ 𝛽𝑗𝑝

𝑗=1 𝜎𝑡−𝑗2  

 

Koşullu varyans; ARCH (p) modelinde örneklemin geçmiş 

varyanslarının bir fonksiyonu iken, GARCH (p,q) modeline koşullu 

varyansa ait gecikmeli değerler de dahil edilmektedir. Yukarıdaki 

koşullu varyans denkleminde, ω ortalamayı, (εt−12 )ARCH terimini ve (𝜎𝑡−12 )  GARCH terimini göstermektedir. Dolayısıyla modeldeki (q) 

ARCH terimini yani gecikmeli hata karelerin uzunluğunu, (p) ise 

GARCH terimini yani modelin otoregresif kısmının gecikme 

uzunluğunu ifade etmektedir (Atakan, 2009:53; Gökçe, 2001:40). 

GARCH (p,q) modelinde p=0 olması halinde model ARCH (q) 

sürecine dönüşmekte, p=q=0 olması halinde ise, εt beyaz gürültü 

(white noise) özelliğine sahip olmaktadır. Modelin geçerli kabul 

edilebilmesi için, tahmin edilen ARCH ve GARCH modeli 

parametreleri ile ilgili aşağıda bahsedilen iki koşulun sağlanması 

gerekmektedir (Bollerslev, 1986:309; Özden, 2008:343). 

1. Katsayılar negatif olmamalıdır. Varyansın pozitif olabilmesi için 

sabit katsayının sıfırdan büyük (ω> 0) ve ARCH ile GARCH 

modellerine ait katsayıların sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük 

olması gerekmektedir. 

p ≥ 0, q> 0,        ω> 0,  
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αi≥ 0,        i = 1 , 2 , ... , q 

βj≥ 0,        j = 1 , 2 , ... , p 

2. Otoregresif modellerde aranan bir özellik olarak durağanlık 

koşulunun sağlanmasıdır. Durağanlık koşulunun sağlanabilmesi 

için, koşullu varyans denkleminde bulunan sabit katsayı hariç 

diğer katsayıların toplamının birden küçük olması 

gerekmektedir. 

∑ 𝛼𝑖𝑞
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑗 < 1𝑝

𝑗=1  

 

Otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonlarının belirlenmesi 

koşullu varyans denkleminde GARCH davranışının tespit edilmesi ve 

kontrol edilmesi konusunda yararlı olacaktır (Bollerslev, 1986:308). 

Çok değişkenli GARCH modelleri petrol piyasaları ve hisse senedi 

piyasalarında volatilite etkileşimini incelemek için en kullanışlı model 

olarak kabul edilmektedir (Sadorsky, 2012:249, Malik ve Ewing, 

2009:96).  

Ling ve McAleer tarafından geliştirilen VAR-GARCH modeli, şok 

etkileşimi, koşullu volatilite dinamikleri ile seriler arasındaki volatilite 

etkileşiminin araştırılmasına olanak sağlamaktadır. Birden fazla 

finansal değişken arasında volatilite etkileşimi incelendiğinde; BEKK, 
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CCC veya DCC gibi çok değişkenli GARCH modellerinin tek 

değişkenli modellere göre daha uygun olduğu kabul edilmektedir 

(Arouri vd., 2012:612, Mensi vd., 2013:17). 

2.3.3. Üstel Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen 
Varyans (EGARCH) Modeli 

GARCH modelindeki koşullu varyans denklemi sadece gecikmeli 

artıkların büyüklüklerinin bir fonksiyonu olup işaretleri ile ilgili bilgi 

vermemektedir. Bu nedenle model, kaldıraç etkisini belirleme 

açısından uygun değildir (Bollerslev vd., 1993:10).  

Pagan ve Schwert (1990) ile Nelson (1991) tarafından geliştirilen üstel 

GARCH (EGARCH) modeli tüm parametreler için koşullu varyansta 

pozitifliği sağlamakta ve volatilitenin asimetrik etkisini tahmin etme 

imkânı sunmaktadır (Demirel vd., 2008:7). 

EGARCH (p,q) modeli aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 

𝜀𝑡|| 𝜓𝑡−1 ≈ 𝑁(0, 𝜎𝑡2) 

log(𝜎𝑡2) = 𝑒𝑥𝑝 [𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖g(𝑧𝑡−1) + ∑ 𝑏𝑖log (𝜎𝑡−12 )𝑝
𝑖=1

𝑞
𝑖=1 ] 

 g(𝑧𝑡) = 𝜃𝑧𝑡 + [|𝑧𝑡| − 𝐸|𝑧𝑡|] 
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Modelde koşullu varyans, kendi gecikmeli değerleri ile 

standartlaştırılmış hata terimlerine (𝜀𝑡/𝜎𝑡)  bağlı olup, volatilitenin 

kalıcılığı ∑ 𝑏𝑖𝑝𝑖=1  ile hesap edilmektedir. Kalıcılığı ölçen toplamın 

mutlak değerce küçük olması volatilite kalıcılığının az olduğu 

anlamına gelmektedir. [|𝑧𝑡| − 𝐸|𝑧𝑡|] ise, ARCH etkisini 

göstermektedir. İstatistikî olarak anlamlı θ parametresi ise, asimetrik 

etkinin varlığı ile ilgili kanıt sunmaktadır (Demirel vd., 2008:7). 

Nelson (1991), bu modelin literatürde araştırılan bazı sorunların 

çözülmesine yardımcı olacağını belirtmektedir. Model (Nelson, 

1991:353): 

1. Piyasa risk düzeyi ile gerekli getiri ilişkisinin, 

2. Negatif ve pozitif getiri arasındaki asimetrinin koşullu varyans 

üzerindeki etkisinin, 

3. Volatilite şoklarının kalıcılığının, 

4. Getirilerin koşullu dağılımında kalın kuyruğun ve 

5. Alım-satım dışındaki günlerin volatilite üzerine etkisinin 

belirlenmesi için kullanılmaktadır. 

2.4. Çok Değişkenli VAR-EGARCH Modeli 

Nelson'un (1991) geliştirdiği tek değişkenli EGARCH modelinin bir 

uzantısı olan çok değişkenli VAR-EGARCH modelinde, piyasalar 

arasındaki getirinin modellenmesi, daha önce kullanılmış olan tek 

değişkenli modellere göre bazı avantajlara sahiptir. Öncelikle iki 
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aşamalı işlem prosedürünü ortadan kaldırmakta, böylece tahmini 

regresyon ile ilgili problemler önlenmiş olmaktadır. Ayrıca, etkinliği 

ve piyasalar arası etkileşimin belirlenmesi için yapılan testlerin 

gücünü artırmaktadır. Bununla birlikte model, etkileşimin, küresel 

haberlerin herhangi bir piyasadaki etkisinin dışavurumu olduğunu 

belirten anlayış ile de metodolojik olarak tutarlıdır. Çok değişkenli 

EGARCH modeli volatilite aktarım mekanizmasında asimetri 

olasılığını test etmek için en uygun modeldir. Çünkü; belirli bir piyasa 

için kendi şoklarının ve çapraz piyasa şoklarının volatilite üzerindeki 

etkisini araştırma imkanı sağlamaktadır. Bu ifade, bir piyasada oluşan 

haberin, diğer piyasada işlem yapmak için hem büyüklük hem de 

işaret açısından değerlendirilebileceği anlamına gelmektedir 

(Koutmos ve Booth, 1995:749). 

Koutmos ve Booth (1995)'un çok değişkenli EGARCH modelini 

geliştirmesinden sonra Koutmos (1996) çok değişkenli EGARCH 

modelinin farklı bir spesifikasyonu olan VAR-EGARCH modelini 

geliştirmiştir (Gök, 2013:17). Model; iki veya daha fazla piyasa 

arasındaki etkileşimin, bir piyasadaki getiri şoklarının ve volatilitenin 

diğer piyasadaki koşullu birinci moment ile koşullu ikinci momentin 

göstergesi olup olamayacağının ortak biçimde modellenmesine imkân 

tanımaktadır (Kuttu, 2014:60). 

Ri,t, i piyasasının t anındaki yüzde getirisini ve 𝜓𝑡−1,t-1 anında 

kullanılabilir tüm bilgi setini göstermek üzere; μi,t koşullu ortalamayı 

ve 𝜎𝑖,𝑡2  koşullu varyansı ifade etmektedir. μi,j,t ile εi,t ise sırasıyla; t 
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anında i ve j piyasaları arasındaki koşullu kovaryansı ve yine t 

anındaki değişimi (𝜀𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 − 𝜇𝑖,𝑡)  tanımlamaktadır. zi,t ise, 

standartlaştırılmış değişimler yani şoklardır (zi,t = εi,t  ̸ σi,t). 

Değişkenler arasındaki kısa dönemli dinamik ilişkiyi modellemek için 

kullanılan VAR modeli aşağıdaki denklem ile gösterilmiş olup, çok 

değişkenli VAR-EGARCH modelinin uygulanması için gerekli 

işlemler takip eden denklemlerle açıklanmaktadır (Koutmos, 

1996:977-978, Savva vd., 2004:5): 

𝑅𝑖,𝑡 =  𝛽𝑖,0 + ∑ 𝛽𝑖,𝑗𝑅𝑗,𝑡−1 +  𝜀𝑖,𝑡𝑛
𝑗=1 𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 

 

Yukarıdaki denklemde her bir piyasaya ait koşullu ortalamanın 

piyasanın kendi geçmiş getirileri ile çapraz piyasa geçmiş getirilerinin 

bir fonksiyonu olduğunu ifade etmektedir. i≠ j için, βi,j katsayısı ise, 

piyasalar arasındaki öncül-ardıl ilişkileri göstermektedir. Anlamlı bir 

βi,j katsayısı, i piyasasının j piyasasına öncülük ettiği, yani j 

piyasasındaki mevcut getirinin i piyasasının gelecekteki getirisini 

tahmin etmek için kullanılabileceği anlamına gelmektedir. 

𝜎𝑖,𝑡2 = 𝑒𝑥𝑝[𝛼𝑖,0 + ∑ 𝛼𝑖,𝑗𝑓𝑗(𝑧𝑗,𝑡−1) + 𝛾𝑖𝑙𝑛 (𝑛
𝑗=1 𝜎𝑖,𝑡−12 )]      𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 
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Yukarıdaki denklemde her bir piyasa getirisine ait koşullu varyansın, 

diğer piyasalar ile piyasanın kendi geçmiş standartlaştırılmış 

değişimlerinin (şoklarının) üstel fonksiyonu olduğu görülmektedir. i ≠ 

j olmak üzere; αi,j, i ve j piyasaları arasındaki volatilite etkileşimini 

göstermektedir. İstatistiki olarak anlamlı ve pozitif αi,j ile negatif δj, j 

piyasasındaki negatif şokların i piyasasının volatilitesi üzerine pozitif 

şoklardan daha büyük bir etki ettiği, dolayısıyla, volatilite etkileşim 

mekanizmasının asimetrik olduğu anlamına gelmektedir.  

Ayrıca, volatilitenin kalıcılığı denklemde γi terimi ile 

ölçülmektedir.𝛾𝑖 < 1olması halinde, koşulsuz varyans sonlu olacaktır. 𝛾𝑖 = 1  ise, koşulsuz varyans bulunmayıp, koşullu varyans birinci 

dereceden entegre bir süreç izleyecektir. 

fj(zj,t−1) = (|zj,t−1| −  E(|zj,t−1|) + δjzj,t−1)       j = 1, 2, … , n 

Denklemde f(.), geçmiş standartlaştırılmış şokların asimetrik 

fonksiyonunu ifade etmek üzere, f(.)'nin eğimi; 

𝑧𝑗,𝑡−1 < 0 iken, (−1 + 𝛿𝑗) 

𝑧𝑗,𝑡−1 > 0 iken, (1 +  𝛿𝑗) olmaktadır. 

𝛿𝑗 , geçmiş şokların volatilite üzerine asimetrik etkisini ölçmektedir 

(Savva vd. 2004:12). Böylece, her bir piyasa için piyasanın 

standartlaştırılmış kendi geçmiş şokları ile diğer piyasa şoklarının söz 
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konusu piyasanın koşullu varyansı üzerine asimetrik olarak etki 

etmesine imkân vermektedir. (|𝑧𝑗,𝑡−1| −  𝐸|𝑧𝑗,𝑡−1|)  terimi, büyüklük 

etkisini ölçmek üzere; αi,j'nin pozitif olduğu varsayımı 

altında, 𝒛𝒋,𝒕−𝟏 'nin büyüklüğü beklenen değeri 𝐸|𝑧𝑗,𝑡−1|  'den büyük 

(küçük) ise, 𝑧𝑗,𝑡−1 'in koşullu varyans (𝜎𝑖,𝑡2 )  üzerindeki etkisi pozitif 

(negatif) olacaktır. 𝛿𝑗𝑧𝑗,𝑡−1 terimi ise, bu fonksiyonun işaret etkisini 

göstermektedir. Katsayının ve şokun işaretine bağlı olarak işaret etkisi 

güçlenebilir ya da büyüklük etkisini dengeleyebilir. Örneğin, 𝛿𝑗 'nin 

negatif olması halinde, j hisse senedi piyasasındaki bir azalışı (𝑧𝑗,𝑡−1 < 0), daha yüksek volatiliteye sahip bir ilerleme (𝑧𝑗,𝑡−1 > 0) 

takip edecektir. Piyasadaki bu tarz bir tepki kaldıraç etkisi ile de tutarlı 

olacaktır. Kaldıraç etkisi ya da asimetrinin göreceli önemi, |−1 + 𝛿𝑗| / (1 + 𝛿𝑗)oranı ile hesaplanmaktadır.  

𝜎𝑖,𝑗,𝑡 = 𝜌𝑖,𝑗𝜎𝑖,𝑡𝜎𝑗,𝑡𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛𝑣𝑒𝑖 ≠ 𝑗 
Piyasa getirileri arasındaki eş zamanlı ilişki denklemde ifade edildiği 

üzere koşullu varyans belirtimi ile gösterilmektedir. Modelin 

tahminini kolaylaştıran bu belirtim, i ve j piyasaları arasındaki 

korelasyonun sabit olduğunu ya da kovaryansın standart sapma ile 

orantılı olduğunu göstermektedir.  

Normallik varsayımı altında, çok değişkenli VAR-EGARCH modeli 

için Log olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki denklem ile ifade 

edilmektedir. 
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𝐿(𝜃) = −0,5 (𝑁𝑇) ln(2𝜋) − 12 ∑(ln|𝑆𝑡| + 𝜀𝑡′𝑇
𝑡=1 𝑆𝑡−1𝜀𝑡) 

 

Modelde; N denklem sayısını (incelenen her bir değişken için), T 

gözlem sayısını, θ tahmin edilecek parametre vektörünü, 𝜀𝑡′ =[𝜀1,𝑡𝜀2,𝑡 … 𝜀𝑖,𝑡] t anındaki şokların 1 × 𝑖 vektörünü, St ise 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 

için köşegen elemanlar ile 𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛𝑣𝑒𝑖 ≠ 𝑗 için çapraz köşegen 

elemanları veren 𝑖 × 𝑖  zamanla değişen koşullu varyans-kovaryans 

matrisini göstermektedir. 

Ayrıca çapraz pazar korelasyon katsayıları yorumlanırken dikkat 

edilmesi gereken en önemli husus, getiriler işlem anında eş zamanlı 

olmadığından analiz sonuçlarının eş zamanlı ilişkileri ölçmek için 

değil gün içi öncül-ardıl ilişkileri ölçmek üzere yorumlanması 

gerektiğidir (Koutmos ve Booth, 1995:751). 
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4. PETROL FİYATLARI İLE GELİŞEN ÜLKELERİN 

HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDA GETİRİ 

VE VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİ 

Dünya ekonomisinde artan entegrasyon ve teknolojik gelişmedeki 

ivme yatırımcılara farklı finansal varlıklara ve piyasalara daha kolay 

ve düşük maliyetle yatırım yapma imkânı sunmaktadır. Bunun bir 

sonucu olarak küresel ekonomide ve uluslararası finansal piyasalarda 

sermaye hareketleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. 

Sermaye, riskin düşük getirinin yüksek olduğu yeni pazar arayışında 

olduğundan, risk ve getiriyi etkileyebilecek yasal sınırlamalar, 

savaşlar, krizler, seçimler, darbeler, üretim, tüketim gibi her türlü 

faktörden etkilenebilmektedir.  

Engle'in (2004) belirttiği gibi risk hakkında bilgi sahibi olmanın bize 

sağlayacağı en büyük avantaj bu riskleri önleyebilmek adına 

davranışlarımızı değiştirmek olacaktır. Ancak karşılaşabilecek riskler 

hakkında tam anlamıyla bir bilgi sahibi olunamayacağından, finansal 

davranışlar muhtemel öngörülere göre şekillenmektedir. Finansal 

öngörünün daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için finansal 

piyasalar ve finansal varlıkların geçmiş hareketleri ile çapraz piyasalar 

arasındaki etkileşimin tespit edilmesi yatırımdan elde edilecek faydayı 

artırmak adına önemlidir.  
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Finansal fiyat volatilitesi, yeni bilgilerin bilgiyi kullanan taraflara 

farklı sürelerde ulaşmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 

gelecekteki olaylar hakkında daha fazla bilgi elde etmek varlık 

getirisinin artırılması için gereklidir (Engle, 2004:408). Büyük 

finansal piyasaların artan entegrasyonu piyasalar arasındaki volatilite 

etkileşiminin araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Etkileşimin varlığı 

ile ilgili temelde iki ana görüş üzerinde durulmaktadır. İlki; 

etkileşimin, eş zamanlı olarak piyasalar arasındaki beklentileri 

etkileyen ortak bilgideki değişikliklerden ve piyasalar arası riskten 

korunma işlemlerinden kaynaklandığı görüşüdür. İkincisi ise; bir 

ülkenin finansal piyasalarında ortaya çıkan şokun başka ülkelerin 

finansal piyasalarında değişikliğe neden olması, yani finansal 

bulaşıcılıktır (Malik ve Ewing, 2009:96). 

Volatilitenin modellenmesi ve tahmini modern finansın en önemli 

amaçlarından birisidir. Çünkü korelasyonun ve volatilitenin doğru 

tahmini türev ürünlerin fiyatlandırılması, portföy optimizasyonu, risk 

yönetimi ve korunma için gereklidir (Sadorsky, 2012:248). Piyasa 

katılımcıları, bir pazarın gelecekteki hareketinin tahmini için başka bir 

pazarın bilgi sağlama yeteneğinden yararlanma yolunu benimsemek-

tedirler (Filis vd., 2011:161). Bireysel ve kurumsal yatırımcıların, risk 

yönetimi ve portföy dağılımı konusunda etkin ve nitelikli yatırım 

kararı alabilmesi için piyasalar arasındaki volatilite etkileşiminin 

incelenmesi faydalı olacaktır (Zhang ve Wang, 2014:413).  
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Belirli koşulların oluşması halinde petrol fiyatlarının hisse senedi 

piyasalarını etkileyeceğini belirten Nandha ve Faff (2008), petrolün 

modern ekonomik aktivitenin önemli unsurlarından biri olduğunu ve 

petrol fiyat şoklarına karşı hisse senedi piyasalarının tepki vereceği 

yönünde piyasada genel bir algının bulunduğunu ifade etmektedirler 

(Nandha ve Faff, 2008:986). 

Yükselen petrol fiyatlarının küresel ekonomi için önemli bir tehdit 

olması nedeniyle, akademisyenler ve enerji piyasası katılımcıları 

petrol fiyatı volatilitesinin içerdiği risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi 

için bu konuda tahmin ve modelleme üzerine odaklanmışlardır. Ulusal 

ekonomiler için artan önemi göz önüne alındığında petrol fiyatlarının 

bilgi iletim ilişkilerinin araştırılması zorunlu olmaktadır. Petrol 

fiyatlarındaki değişimlerin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi 

nispeten hala araştırma için yeni bir alandır (Hamma vd., 2014:110).  

Gelişmiş ekonomilerde, teknolojik gelişme sonucu daha az enerji 

kullanılmaya başlanması ve enerji kaynaklarının çeşitliliğinin artması 

(yenilenebilir enerji kaynaklarında yoğunlaşma) ile birlikte enerji 

verimliliğinde artış meydana gelmiştir. Teknolojik gelişmeyi geriden 

takip eden gelişen ekonomiler, gelişmiş ekonomilere göre daha enerji 

yoğun olduğu için yüksek petrol fiyatlarından daha fazla 

etkilenmektedir. Bu nedenle, petrol fiyat değişikliklerinin gelişen 

ekonomilerde kâr ve hisse senedi fiyatları üzerinde büyük bir etkisi 

olması muhtemeldir (Basher ve Sadorsky, 2006:226).  
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Varlık fiyatlandırması ile ilgili çok çalışma olmakla birlikte hisse 

senedi getirilerinin belirlenmesinde rol oynayan faktörlerin doğası ve 

sayısı hakkında bir fikir birliğinin olduğunu söylemek mümkün 

değildir. Petrol fiyatlarının hisse senedi getirilerine etkisi üzerine olan 

kısıtlı çalışmaların büyük bir kısmı da bazı ülkelere veya sektörlere 

özgü olup küresel anlamda bir bakış açısı sağlamamaktadır (Nandha 

ve Faff, 2008:988). 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Çalışmada, petrol piyasaları ile gelişen ülkelerin hisse senedi 

piyasaları arasında getiri ve volatilite etkileşiminin olup olmadığı, 

eğer etkileşim mevcutsa hangi yönde olduğunun belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, öncül-ardıl ilişkiler açısından bir 

piyasanın diğer piyasanın geçmiş getirilerinden ve şoklarından 

etkilenip etkilenmediği araştırılacaktır.  

Bu çalışma ile WTI ve Brent petrol piyasaları ile gelişen ülkelerin 

hisse senedi piyasaları arasında getiri ve volatilite etkileşimi açısından 

etkileşimin varlığı hakkında literatüre katkı sağlanması, potansiyel 

yatırımcılara ve portföy yöneticilerine volatilitenin arttığı dönemlerde, 

ele alınan petrol türleri ve ülkeler bazında en uygun portföyü 

oluşturabilmeleri açısından karar verme aşamasında öngörüde 

bulunabilmelerine yardımcı olunması amaçlanmaktadır. 
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3.2. Araştırmanın Kapsamı 

Petrol piyasası ile gelişen ülkelerin hisse senedi piyasaları arasında 

getiri ve volatilite etkileşimini belirlemek amacıyla iki petrol piyasası 

(WTI ve Brent) ile gelişen on üç ülkenin (Brezilya, Çek Cumhuriyeti, 

Çin, Endonezya, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Macaristan, 

Meksika, Polonya, Rusya, Türkiye ve Yunanistan) hisse senedi 

piyasaları üzerine etkileri incelenecektir. Bu amaçla, gelişen ülkeler; 

Avrupa, MIST ve BRICS ülkeleri olmak üzere üç farklı grup halinde 

ele alınarak, oluşturulan modele dahil edilmiştir. Bu kapsamda 30 

Mayıs 2002 ile 04 Ağustos 2014 dönemini kapsayan 3045 günlük 

veribaz alınmıştır. Petrol fiyatı verileri EIA'nın (U.S. Energy 

Information Administration) internet adresinden elde edilmiştir. Hisse 

senedi piyasalarına ait veriler için, Morgan Stanley Capital 

International'ın (MSCI) her ülke hisse senedi piyasası için ABD doları 

cinsinden oluşturduğu gelişen piyasalar endeksi kullanılmıştır. 

Petrol fiyatı olarak, daha önce yapılmış çalışmalarda da sıklıkla 

kullanılan ve referans kabul edilen Brent ve WTI petrol fiyatları 

kullanılmıştır. Chang vd. (2010), dört önemli petrol piyasasını (Brent, 

WTI, Dubai ve Tapis) inceleyerek yaptıkları çalışmada, Brent ve WTI 

petrol piyasasından Dubai ve Tapis petrol piyasasına doğru volatilite 

etkileşimi olduğunu belirterek, bu sonucun Brent ve WTI petrol 

fiyatlarının tüm dünya için referans olarak kabul edilebilirliğini 

pekiştirdiğini ifade etmektedirler. 
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Modelde kullanılan MSCI gelişen piyasalar endeksi, gelişen 

piyasaların hisse senedi piyasa performansını ölçmek için tasarlanmış 

halka açık, düzeltilmiş piyasa endeksidir. MSCI, ülkeleri gelişen 

piyasalar olarak büyüklük, likidite gereksinimi ve piyasaya 

erişilebilirlik kriterlerine göre sınıflandırmaktadır (Basher vd., 

2012:231). Yerel hisse senedi fiyat endekslerinden ziyade MSCI 

endekslerinin kullanılmasının sağladığı bazı avantajlar bulunmaktadır. 

MSCI tarafından bazı esaslara göre, aynı para birimi cinsinden 

oluşturulan bu endeksler ülkeler arası karşılaştırmayı daha anlamlı 

hale getirdiği için literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, 

eşzamanlı olmayan alım - satımdan kaynaklanan getiriler arasındaki 

otokorelasyon sorununu en aza indiren bu endeksler, değer ağırlıklı 

toplam piyasa kapitalizasyonunun da önemli bir yüzdesini 

yansıtmaktadır (Maghyereh, 2004:30).  

Petrol fiyat hareketlerinin petrol talebine bağlı olması beklenmektedir. 

Birinci bölümde bahsedildiği üzere, gelişmiş ekonomilerde petrol 

talebi çok yavaş büyürken, gelişen ekonomilerde petrole olan talep 

hızla artmaktadır. Gelişen ekonomiler büyümeye ve gelişmeye devam 

ettikçe küresel ekonomi üzerindeki etkileri de artacaktır (Basher vd., 

2012:227-229). Petrol fiyatlarının değişme riski ve bunun gelişen 

ülkelerdeki şirket kârları üzerine etkisi, bu ülkelerin ekonomilerinin ve 

finansal piyasalarının gelişme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır 

(Basher ve Sadorsky, 2006:246). Bu nedenle analizde gelişen 

ülkelerden bazıları seçilmiştir. Çalışmada, modele dâhil edilen gelişen 
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ülkeler Avrupa ülkeleri, MIST ülkeleri ve BRICS ülkeleri olmak üzere 

üç grup halinde incelenecektir. 

Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Türkiye’nin ingilizce baş 

harflerinden oluşan MIST ülkeleri tanımı, ilk olarak 2011 yılında, 

ülkelerin ekonomik ve jeopolitik koşulları göz önüne alınarak, yatırım 

kuruluşu Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’neil 

tarafından kullanılmıştır. Yine Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve 

Güney Afrika’dan oluşan BRICS ülkeleri tanımı da Jim O’neil 

tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Hızlı büyüyen ülkeleri kapsayan 

MIST, BRICS sınıflamasına alternatif olarak belirlenmiştir (Hepsağ, 

2013:138). 

Tablo 4.1. Gelişen Avrupa, MIST ve BRICS Ülkeleri 2014 yılı Ekonomik 

Göstergeleri 

 Nüfus (Kişi) GSYİH (Milyar 
$) 

Büyüme 
( % ) 

Kişi Başına 
GSYİH ($) 

Enflasyon 
( % ) 

Brezilya 206.077.898 2.346,118 0,1 11.530 6,3 
Çek Cumhuriyeti 10.510.566 205,522 2,0 18.970 0,3 
Çin 1.364.270.000 10.360,105 7,4 7.380 2,0 
Endonezya 1.295.291.543 2.066,902 7,4 1.570 6,4 
Güney Afrika 54.001.953 349,817 1,5 6.800 6,4 
Güney Kore 50.423.955 1.410,382 3,3 27.090 1,3 
Hindistan 254.454.778 888,538 5,0 3.630 6,4 
Macaristan 9.861.673 137,103 3,6 13.470 -0,2 
Meksika 125.385.833 1.282,719 2,1 9.860 4,0 
Polonya 37.995.529 548,003 3,4 13.730 0,1 
Rusya 143.819.569 1.860,597 0,6 13.210 7,8 
Türkiye 75.932.348 799,534 2,9 10.840 8,9 
Yunanistan 10.957.740 237,502 0,8 22.090 -1,3 

Kaynak: Dünya Bankası  

Tablo 3.1’de görüldüğü üzere; dünya nüfusunun yarısından fazlası 

gelişen ülkelerde yaşamaktadır. Ayrıca; Çin, Brezilya, Endonezya, 
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Rusya, Güney Kore ve Meksika yarattıkları yüksek GSYİH 

rakamlarıyla dünya ekonomisinde önemli bir konumdadır. Bununla 

birlikte seçilmiş olan gelişen ülkeler yüksek büyüme oranları ile 

küresel ekonominin lokomotifi haline gelmişlerdir. Tüketimin büyük 

bir kısmının gelişen ekonomilerde gerçekleşmesi nedeniyle, bu 

ekonomilerde ortaya çıkacak bir durgunluk, küresel ekonomiye zarar 

verme potansiyeline sahiptir. Ele alınan ülkelerin büyük bir kısmının 

yarattıkları GSYİH miktarları, büyüme oranları ve üretim artışları ile 

kısa zaman içerisinde gelişmiş ekonomiler içerisinde yer alması 

muhtemeldir. Türkiye ile aynı bölgede yer alması nedeniyle gelişen 

Avrupa ülkeleri, ekonomileri ve yüksek büyüme oranları ile gelişen 

ülkeler arasında üst sıralarda yer almaları nedeniyle de MIST ve 

BRICS ülkeleri uygulama için seçilmiştir. 

Parametreler zamanla değiştiğinden, düşük frekanslı veri kullanımı, 

çok değişkenli modelleme için yetersiz olan küçük örneklemlere 

neden olmaktadır. Ayrıca, haftalık ve aylık veriler günlük korelasyon 

dinamiklerini içermemektedir (Martens ve Poon, 2001:1806). Günlük 

veri kullanmanın ortaya çıkardığı avantaj ve dezavantajları aşağıdaki 

gibi özetlenebilir (Veiga ve McAleer, 2003:1443; Savva vd., 2004:9): 

1. Etkin piyasa hipotezine göre, piyasadaki haberler hızlı ve etkili 

bir şekilde hisse senedi fiyatlarına yansımaktadır. Bu nedenle 

dün oluşan bilgiler bugünün fiyatını anlamlı bir şekilde açıklama 

gücüne sahip olabilir. Ancak, geçen hafta oluşan bir bilginin 

bugünün fiyatı ile ilişkisinin daha az olması muhtemeldir.  
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2. Savaş açıklamaları, şirketlerin kâr tahminleri, faiz oranlarındaki 

değişiklikler gibi haberler getiri oranlarındaki değişimleri kısa 

vadede etkileme gücüne sahip faktörlerdir. Yatırımcılar farklı 

düşünce ve beklentilere sahip olduğundan, bu haberlere 

verdikleri tepkiler de büyük ölçüde değişebilmektedir. Günlük 

hisse senedi verilerini kullanmak, bir piyasada oluşan psikolojik 

havanın bir piyasadan diğerine nasıl iletildiğini analiz etme 

olanağı sağlamaktadır. 

3. Uluslararası hisse senedi piyasalarının işlem saatleri farklı 

olduğundan, kapanış fiyatlarının kullanılması piyasalar 

arasındaki ilişkinin farklı (nispeten düşük) hesaplanmasına 

neden olabilmektedir. Bu sorun, belirli bir anda oluşacak fiyatı 

sözde kapanış fiyatı olarak kullanmak suretiyle ortadan 

kaldırılabilir. 

Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı, getiri ve volatilite etkileşi-

mini daha doğru bir şekilde yansıtacağı düşüncesiyle, çalışmada 

günlük veriler kullanılmıştır. 

3.3. Araştırmanın Sınırları 

Önceki çalışmalarda nominal petrol fiyatı, reel petrol fiyatı, net petrol 

fiyat artışı, petrol fiyat volatilitesi, gelecek petrol fiyat artışları ve 

petrol fiyat şoklarını bileşenlerine ayrıştırma gibi farklı petrol fiyatları 

kullanılmıştır (Cunado ve Perez de Gracia, 2014:366). Çalışmada WTI 

ve Brent petrol türlerinin FOB fiyatı kullanılmıştır.  
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Hisse senedi piyasalarındaki yasal kısıtlamalarda fiyat hareketlerinin 

özgürlüğü, dolayısıyla değişkenler arasındaki korelasyonun doğru 

tahmini açısından önemlidir. Mesela, Türkiye'de her bir seansta en 

fazla % 10'luk fiyat artış ve azalışına izin verilirken, bu sınırlama 

ülkelere göre farklılık gösterebilmektedir (Örneğin, Çin'de günlük % 

10'dur). Bu nedenle çalışmada, sermaye piyasalarında geçerli olan ve 

ülkeden ülkeye farklılık gösteren yasal düzenlemeler göz ardı 

edilmiştir. 

3.4. Araştırmanın Metodolojisi 

Literatürde genellikle, petrol fiyatlarının hisse senedi getirileri 

üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisinin olduğu kabul edilmektedir. 

Önceki çalışmalarda, petrol fiyatları ile hisse senedi piyasaları 

arasındaki ilişki VAR, VEC gibi modeller ile incelenmekteyken, son 

dönemlerde yapılan çalışmalarda petrol fiyatları ile hisse senedi 

piyasaları arasındaki volatilite etkileşimini modellemek için çok 

değişkenli GARCH modelleri kullanılmaya başlanmıştır (Hamma vd., 

2014:115). 

Bazı araştırmacılara göre petrol fiyatları ile hisse senedi piyasaları 

arasındaki ilişkiler pratikte fazla belirgin değildir. Petrol fiyat 

değişiklikleri ile hisse senedi piyasalarına yönelik geleneksel 

yöntemlerin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

değişkenler arasındaki asimetrik ilişkiler gibi doğrusal olmayan 

ilişkiler daha kabul edilebilir olmaktadır (Li vd., 2012:1952). 
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Çalışmada, petrol piyasaları ile gelişen ülkelerin hisse senedi 

piyasaları arasındaki getiri ve volatilite etkileşimini çok değişkenli 

VAR-EGARCH modeli ile incelenmiştir. VAR-EGARCH modeli, 

VAR modelinden elde edilen ortalama denklemi ile piyasalar 

arasındaki getiri etkileşimini, varyans denklemi ile de piyasalar 

arasındaki volatilite etkileşimini tahmin etme imkanı tanımaktadır. 

Ayrıca, VAR-EGARCH modeli piyasadaki olumlu ya da olumsuz bir 

şokun volatilite üzerindeki kaldıraç etkisini tahmin etme imkanı 

sunmaktadır.  

3.5. Literatür Araştırması 

Petrol fiyatları ile hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi incelemek 

üzere yapılan çalışmalarda, farklı bulgular ortaya konulmuştur. 

Literatürde, çapraz piyasalar arasında ilişkiyi ifade etmek için 

etkileşim, iletim, yayılım, geçişkenlik gibi kavramlar kullanılmaktadır. 

Petrol fiyatı ile hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi ülke veya 

sektör bazında inceleyen çalışmalar ve elde edilen sonuçlar kronolojik 

olarak aşağıda verilmiştir.  

Huang vd. (1996), vadeli petrol fiyatları ile ABD hisse senedi fiyatları 

arasındaki dinamik etkileşimi vektör otoregresyon (VAR) modeli ile 

inceledikleri çalışmalarında, petrol şirketleri hisse senedi getirileri 

hariç olmak üzere vadeli petrol fiyatları ile hisse senedi getirileri 

arasında ilişki olmadığını bulmuşlardır.  
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Sadorsky (1999), Ocak 1947 - Aralık 1996 aylık verilerini kullanarak 

VAR modeli yardımıyla petrol fiyatlarındaki değişiklik ile ABD'deki 

hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi araştırdığı çalışmasında, 

petrol fiyatı değişimleri ile petrol fiyatı volatilitesinin reel hisse senedi 

getirilerini etkileyen önemli bir değişken olduğunu ve petrol fiyatı 

volatilite şoklarının ekonomi üzerinde asimetrik etkisinin olduğuna 

dair kanıtlar bulunduğunu belirtmektedir. Araştırmacıya göre, pozitif 

petrol fiyat şoklarının olumsuz petrol fiyat şoklarına göre hisse senedi 

getirileri ve ekonomik faaliyetler üzerinde daha büyük bir etkisi 

bulunmaktadır. 

Papapetrou (2001), Yunanistan için petrol fiyatları, reel hisse senedi 

fiyatları, faiz oranı, reel ekonomik aktivite ve işsizlik arasındaki 

dinamik ilişkiyi çok değişkenli VAR modelini kullanarak araştırmıştır. 

Ocak 1989 ile Haziran 1996 dönemi aylık verilerinin kullanıldığı 

çalışmada, petrol fiyatlarının hisse senedi fiyat hareketlerini açıklayıcı 

bir faktör olduğu ve pozitif petrol fiyat şoklarının reel hisse senedi 

getirilerini azalttığı yönünde bulgular elde edilmiştir. 

Maghyereh (2004), VAR modelini kullanarak 1 Ocak 2008 ile 31 

Nisan 2004 tarihleri arasındaki dönem için petrol fiyatları ile gelişen 

22 ülkeye ait hisse senedi piyasalarının getirileri arasındaki dinamik 

ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yaptığı çalışmada, petrol fiyat 

şoklarının gelişen hisse senedi piyasaları endeks getirileri üzerinde 

önemli bir etkisinin bulunmadığını, bu nedenle söz konusu ülkelerde 

hisse senedi piyasası getirilerinin petrol piyasasındaki şokları tam 
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anlamıyla yansıtmadığını ve petrol piyasasından hisse senedi 

piyasalarına yeni bilgi iletiminin yetersiz olduğunu ifade etmektedir. 

Analizler, petrol piyasası şoklarına karşı ülkelerin, enerji üretim ve 

tüketim yoğunluğuna bağlı olarak farklı tepkiler verdiği sonucunu 

ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda, gelişen büyük Asya ve Avrupa 

ülkelerinde enerji tüketiminin diğer gelişen ülkelere göre daha çok 

olması nedeniyle petrol şoklarının bu ülkeler üzerine etkisi daha 

fazladır. 

Basher ve Sadorsky (2006), petrol fiyat değişimlerinin gelişen 21 

ülkenin hisse senedi piyasa getirilerine olan etkisini koşullu ve 

koşulsuz risk faktörlerini içeren uluslararası çoklu endeks (çoklu 

faktör) modeli ile inceledikleri çalışmalarında, genel anlamda petrol 

fiyat riskinin gelişen ülke hisse senedi piyasalarını etkilediğine ve 

aralarında doğrusal olmayan koşullu bir ilişkinin varlığına dair güçlü 

bulgular elde etmişlerdir. Piyasa riski, toplam risk, çarpıklık 

(skewness) ve basıklık (kurtosis) gibi risk faktörlerini de dahil ettikleri 

modelde, petrol piyasası betası ile gelişen hisse senedi piyasaları 

getirisi arasında; petrol fiyatları yukarı yönlü olduğunda istatistiki 

olarak anlamlı ve güçlü pozitif koşullu ilişki bulunduğunu, petrol 

fiyatlarının aşağı yönlü olduğu dönemlerde ise negatif ancak % 10 

düzeyinde istatistiki olarak anlamsız bir ilişki olduğunu belirlemişler, 

buna bağlı olarak gelişen hisse senedi piyasalarında getiri 

fiyatlandırılmasında petrol fiyat riskinin önemli bir rol oynadığını 

ortaya koymuşlardır. 
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14 Şubat 1994 - 25 Aralık 2001 dönemi verilerini baz alarak petrol 

piyasası (WTI) ile ABD ve üç farklı Körfez ülkesi (Bahreyn, Kuveyt 

ve Suudi Arabistan) hisse senedi piyasası arasında volatilite ve şok 

etkileşiminin varlığını BEKK belirtimli çok değişkenli GARCH 

modeli ile araştıran Malik ve Hammoudeh (2007), petrol piyasası ile 

ABD hisse senedi piyasasının ikinci momenti arasında anlamlı bir 

ilişki olduğuna ve her koşulda petrol piyasasından Bahreyn, Kuveyt ve 

Suudi Arabistan hisse senedi piyasasına doğru volatilite etkileşimi 

bulunduğuna dair bulgular elde etmişlerdir. Ayrıca, Suudi Arabistan 

hisse senedi piyasasından petrol piyasasına volatilite etkileşimi 

olduğunu belirten araştırmacılar, ABD hisse senedi piyasasındaki 

haber ve şokların Körfez ülkelerinin hisse senedi piyasa volatilitesini 

etkilediğini ifade etmektedirler. 

Maghyereh ve Al-Kandari (2007), 1996 - 2003 yılları arasındaki 

günlük verileri kullanarak petrol fiyatlarının Körfez İşbirliği Konseyi 

(GCC - Gulf Corporation Council) üyesi dört ülkenin (Bahreyn, 

Kuveyt, Umman ve Suudi Arabistan) hisse senedi piyasalarına etkisini 

doğrusal olmayan eşbütünleşme analizi ile inceledikleri 

çalışmalarında, petrol fiyatlarının söz konusu ülkelerin hisse senedi 

fiyat endeksine doğrusal olmayan bir etkisinin bulunduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. 

Petrol fiyat şoklarının hisse senedi piyasa getirileri üzerine etkisini 

çok değişkenli regresyon modeli ile inceleyen Nandha ve Faff (2008), 

Nisan 1983 - Eylül 2005 tarihleri arasında 35 global sektör endeksini 
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araştırma kapsamına almıştır. Petrol fiyat artışlarının madencilik ile 

petrol ve gaz endüstrisi dışındaki tüm sektörlerin hisse senedi getirileri 

üzerinde negatif etkisinin olduğunu belirten araştırmacılar, petrol fiyat 

artış ve azalışlarının hisse senedi piyasaları üzerinde simetrik etkisinin 

bulunduğunu ifade etmektedirler. 

Park ve Ratti (2008), petrol fiyat şokları ile petrol fiyat volatilitesinin 

ABD ve 13 Avrupa ülkesinin reel hisse senedi getirileri üzerine 

etkisini Ocak 1986 - Aralık 2005 dönemi aylık verilerini kullanarak 

VAR modeli ile incelemişledir. Petrol fiyat şoklarının reel hisse senedi 

getirileri üzerine aynı ay veya bir sonraki ay içerisinde istatistiksel 

olarak anlamlı ve negatif bir etkiye sahip olduğunu ifade eden 

araştırmacılar, bu şokların ve petrol fiyat volatilitesindeki artışın ABD 

hariç tüm Avrupa ülkesinde hisse senedi getirileri üzerinde güçlü bir 

etkisi olduğunu belirtmektedirler. Diğer ülkelerden farklı olarak, 

petrol fiyat şoku artışlarına petrol ihracatçısı konumunda olan 

Norveç'in reel hisse senedi getirilerinin tepkisi pozitiftir. Yapılan 

varyans ayrıştırma analizi sonucu, petrol fiyat şoklarının reel hisse 

senedi getiri volatilitesinin % 6'sını açıkladığını göstermektedir. 

Driesprong vd. (2008), Ekim 1973 ile Nisan 2003 dönemi günlük 

verilerini kullandıkları çalışmalarında, gelişmiş ve gelişen kırk sekiz 

ülke hisse senedi piyasa getirileri ile petrol fiyatları arasındaki 

etkileşimi GARCH modeli ile incelemişlerdir. Bir önceki aya göre 

petrol fiyatlarının artması halinde hisse senedi piyasa getirilerinin 

düşme eğiliminde olduğunu, petrol fiyatlarının düşmesi halinde ise 
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hisse senedi piyasa getirilerinin yükselme eğiliminde olduğunu 

belirten araştırmacılar, yatırımcıların petrol fiyatı ile ilgili bilgilere 

tepki göstermesi nedeniyle, petrol fiyatlarındaki bir artışın büyük 

ölçüde gelecek dönemdeki hisse senedi piyasa getirilerini düşüreceği 

yönünde bulgulara ulaşmışlardır. Elde edilen bulgular, petrol 

fiyatlarının hisse senedi piyasa getirisi için öngörüde bulunma imkânı 

tanıdığı, bu öngörünün ise gelişmiş ülke hisse senedi piyasaları için 

daha anlamlı ve güçlü olduğu yönündedir. 

Cong vd. (2008), petrol fiyat şokları ve volatilitesi ile Çin hisse senedi 

piyasası arasındaki etkileşimi incelemek için Ocak 1996 ile Aralık 

2007 aylık verilerini baz aldıkları çalışmalarında, çok değişkenli VAR 

modelini kullanmışlardır. Analiz sonucunda, petrol fiyat şoklarının 

üretim endeksi ve petrol şirketleri dışında Çin hisse senedi piyasası 

endeks getirileri üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin 

bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Önemli petrol fiyat şokları, petrol 

şirketlerinin hisse senedi fiyatlarını etkilemekte, petrol fiyat 

volatilitesindeki artış madencilik ve petrokimya sektör endeks 

getirilerini artırmaktadır. 

Gay (2008), petrol fiyatı ve döviz kuru ile Brezilya, Rusya, Hindistan 

ve Çin hisse senedi piyasası endeks fiyatları arasındaki ilişkiyi analiz 

etmek için ARIMA modelini kullanmıştır. Mart 1999 - Haziran 2006 

arası aylık verilerin kullanıldığı çalışmada, petrol fiyatı ve döviz kuru 

ile Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin hisse senedi piyasası endeks 

fiyatları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ve geçmiş hisse senedi 
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fiyatlarının hisse senetlerinin bugünkü fiyatı üzerinde etkisinin 

olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Aloui ve Jammazi (2009), iki rejimli Markov rejim değişimi 

EGARCH modelini kullanarak petrol piyasası (WTI ve Brent) 

volatilite şokları ile İngiltere (FTSE 100), Fransa (CAC 40) ve 

Japonya (Nikkei 225) hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Ocak 1989 - Aralık 2007 dönemi aylık verilerini 

kullandıkları çalışmalarında, düşük ortalama-yüksek varyans ve 

yüksek ortalama-düşük varyans olmak üzere seri davranışında iki 

bölüm saptamışlardır. Reel hisse senedi getirileri ile bir rejimden 

başka bir rejime geçiş olasılığı net petrol fiyat artışları değişkenine 

bağlı olup, hisse senedi getiri volatilitesinin ve rejimler arasında geçiş 

olasılığının belirlenmesinde petrol fiyatlarındaki artışın önemli bir 

rolü bulunmaktadır. 

Malik ve Ewing (2009), iki değişkenli BEKK-GARCH modelini 

kullanarak ABD'deki beş önemli sektör endeksi (finans, sanayi, sağlık 

hizmetleri, müşteri hizmetleri ve teknoloji) ile petrol fiyatları 

arasındaki eşzamanlı ortalama ve koşullu varyansı tahmin etmeye 

çalışmışlardır. Ocak 1992 - Nisan 2008 dönemi haftalık getiri 

verilerini kullandıkları çalışmalarında, petrol fiyatları ile incelenen 

bazı sektör endeks getirileri arasında şok ve volatilite etkileşimine dair 

kanıtlar elde etmişlerdir. Petrol getiri volatilitesinin kendi haber ve 

geçmiş volatilitesinden etkilendiğini belirleyen araştırmacılar, sektör 

endeks getiri volatilitelerinin kendi haber ve volatilitesinden etkilen-
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diğini, bir sektördeki haberin karşılıklı bağımlılıklar nedeniyle diğer 

sektörleri etkilediğini ve yatırımcıların farklı piyasaları yakından 

izlemeleri gerektiğini vurgulamaktadırlar. 

Chiou ve Lee (2009), Ocak 1992 - Kasım 2006 dönemi günlük 

verilerini baz alarak petrol fiyatlarının (WTI) Amerikan hisse senedi 

piyasası (S&P 500) üzerine asimetrik etkisini ve bağımlılık ilişkisinde 

yapısal değişikliklerin önemini araştırmak için ARJI (Autoregressive 

Conditional Jump Intensity) modelini kullanmışlardır. Araştırmacılar, 

petrol fiyat oynaklığının S&P 500 endeksini olumsuz etkilediğine ve 

petrol fiyat oynaklığının arttığı dönemlerde S&P 500 endeks getirileri 

üzerinde beklenmedik asimetrik negatif etkilere neden olduğuna dair 

bulgular elde etmişlerdir. 

Arouri ve Rault (2010), çalışmalarında 2005 - 2010 yıllarını içeren 

haftalık veri setini kullanarak petrol fiyatlarının GCC üyesi ülkelerin 

(Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap 

Emirlikleri) hisse senedi piyasalarına etkisini araştırmıştır. 

Çalışmalarında Suudi Arabistan için iki yönlü nedensellik ilişkisi 

bulunduğunu, ayrıca diğer GCC üyesi ülkelerde hisse senedi 

piyasasındaki değişikliklerin petrol fiyatlarındaki değişimin granger 

nedeni olmadığını ancak petrol fiyatlarındaki değişimin hisse senedi 

fiyatlarındaki değişimin nedeni olduğunu belirtmektedirler. 

Arouri ve Nguyen (2010), iki faktörlü GARCH modeli ile Ocak 1998 

- Kasım 2008 dönemi haftalık verilerini baz alarak petrol fiyatının 
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Avrupa toplam borsa endeks getirisi (Dow Jones Stoxx 600) ile 12 

Avrupa sektör endeks getirileri üzerine etkisini incelemişlerdir. Petrol 

fiyatlarının sektör endeksleri üzerinde büyüklük ve etki yönü 

bakımından bir sektörden başka bir sektöre farklı boyutlarda önemli 

bir etkiye sahip olduğunu ispatlamışlardır. Otomobil ve parçaları, gıda 

ve içecek ile sağlık hizmetleri dışındaki diğer Avrupa sektör 

endeksleri ile petrol fiyatları arasında zayıf formada pozitif korelasyon 

olduğuna dair bulgular elde etmişlerdir. Risk faktörü olarak petrol 

fiyat değişikliklerini içeren modellerin hisse senedi getirilerinin 

tahmininde daha iyi sonuçlar sağladığını, dolayısıyla portföy yatırım 

kararları için yararlı olacağını ve petrol fiyat şoklarının sektörlere 

asimetrik etkisini dikkate alan sektör bazlı portföy yatırım stratejile-

rinin Sharpe oranında iyileşmeye neden olacağını vurgulamışlardır. 

İşcan (2010), 3 Aralık 2001 ile 31 Aralık 2009 dönemini incelediği 

çalışmasında, petrol fiyatları ile İMKB100 endeksi arasındaki ilişkiyi 

Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik testi ile araştırmıştır. 

Petrol fiyatı ile hisse senedi fiyatları arasında uzun dönemli ilişkinin 

olmadığını belirten araştırmacı, petrol fiyatındaki değişim ile hisse 

senedi fiyatı arasında her iki yönde de nedensellik ilişkisinin 

bulunmadığını tespit etmiştir. 

Constantinos vd. (2010), Yunanistan hisse senedi piyasası ile petrol 

fiyatları arasındaki getiri etkileşimini VAR, volatilite etkileşimini ise 

EGARCH modeli ile araştırdığı çalışmasında, 01.01.2004 ile 

31.12.2006 dönemini incelemiştir. Petrol fiyat getirileri ile petrol fiyat 
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volatilitesinden hisse senedi piyasa getirilerine doğru pozitif ve 

istatistiki olarak anlamlı nedensel etki tespit edilmiştir. Ayrıca, hisse 

senedi piyasa getirileri ile hisse senedi piyasa volatilitesi arasında çift 

yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. 

Mohanty vd. (2010), petrol fiyatları ile beş Orta ve Doğu Avrupa 

ülkesinin (Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Romanya ve 

Slovenya) petrol ve gaz sektörü hisse senetleri arasındaki ilişkiyi 

lineer faktör fiyatlama modeli ile araştırdıkları çalışmalarında, Aralık 

1998 - Mart 2010 dönemini incelemişlerdir. Petrol fiyat şoklarının 

seçilen Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin petrol ve gaz sektörü hisse 

senedi getirileri üzerine istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin 

olmadığına dair bulgular elde edilmiştir. 

Soytaş ve Oran (2011), 05.02.2003 ile 03.01.2007 arası dönem için 

petrol fiyatları ile İMKB 100 ve elektrik sektör endeksleri arasındaki 

getiri etkileşimini VAR, volatilite etkileşimini ise EGARCH modeli 

ile araştırmışlardır. Petrol fiyat getirileri ile İMKB 100 endeks 

getirileri arasında nedensel bir ilişkinin olmadığını belirten 

araştırmacılar, elektrik sektör endeks getirilerinden petrol fiyat 

getirilerine doğru nedensel bir ilişkinin var olduğunu ispat etmişlerdir. 

Petrol fiyat getirilerinden elektrik sektör endeks getirilerine doğru 

volatilite etkileşimi tespit edilmiş, İMKB 100 endeks getirisi için 

etkileşimin mevcut olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Petrol fiyatlarının Brezilya, Rusya, Hindistan ve Rusya hisse senedi 

piyasa getirileri üzerine etkisini Ocak 1999 - Eylül 2009 dönemi için 

araştıran Ono (2011), bu amaçla çok değişkenli VAR modelini 

kullanmıştır. Petrol fiyatı değişimlerinin Çin, Hindistan ve Rusya 

hisse senedi piyasa getirilerini pozitif yönde etkilediğini, Brezilya 

hisse senedi piyasası için anlamlı bir etkinin olmadığı bulgusu elde 

edilmiştir. Varyans ayrışma analizi sonucu ise; petrol fiyat şoklarının 

Çin ve Rusya hisse senedi piyasa getiri volatilitesi üzerine etkisinin 

büyük ve istatistiki olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 

sadece Hindistan hisse senedi piyasası için petrol fiyat şoklarının 

asimetrik etkisinin olduğu belirlenmiştir. 

Petrol fiyatları ile GCC üyesi ülkelerin hisse senedi piyasaları 

arasındaki getiri ve volatilite etkileşimini iki değişkenli VAR-GARCH 

modeli ile analiz eden Arouri vd. (2011), çalışmalarında söz konusu 

varlıklar arasında volatilite etkileşiminin olduğuna ve petrol fiyat 

riskinin mevcudiyetinin uluslararası portföy yönetimi için önemine 

vurgu yapmışlardır. Piyasalar arasında koşullu volatilitenin petrolden 

hisse senetlerine direkt iletimi daha belirgindir. Petrol fiyat 

şoklarından Bahreyn, Umman, Katar ve BAE hisse senedi piyasalarına 

pozitif ve anlamlı derecede yayılma eğilimi gözlemlenmiştir. Optimal 

ağırlık ve riskten korunma oranlarına ait sonuçlar iyi çeşitlendirilmiş 

hisse senedi portföyüne petrol varlıklarının dahil edilmesinin 

yatırımcılar açısından yararlı olacağını ve riskten korunma 

stratejilerinin petrol fiyat riskinin daha iyi yönetilebilmesi için gerekli 

olduğunu göstermektedir. Petrol ile en yüksek korelasyonun petrol ve 
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gaz gelirlerinin GSYİH'ya oranının % 61,1 olması nedeniyle Katar 

borsası arasında, en düşük korelasyonun ise toplam piyasa değerinin 

% 70'inin bankacılık ve hizmet sektörüne ait olması yani petrol 

fiyatlarındaki değişikliklere bağımlılığının az olması nedeniyle 

Kuveyt borsası arasında olduğu ve bu ülkeler için kriz dönemlerinde 

korelasyonun arttığı ifade edilmektedir. Petrol fiyat volatilitesinin, 

hisse senedi piyasalarının geçmiş şoklarından yani volatilitesinden 

etkilendiğini belirtmektedirler. 

Mohanty vd. (2011), Haziran 2005 - Aralık 2009 dönemi verilerini 

kullanarak GCC üyesi ülkelerde petrol fiyat şoklarının hem ülke hem 

de sektör bazında hisse senedi getirileri üzerine etkisini ve petrol 

fiyatlarındaki artış ve azalışlara hisse senedi getirilerinin asimetrik 

tepkisini incelemişlerdir. Söz konusu dönemde Kuveyt hariç Diğer 

GCC üyesi ülkelerde petrol fiyatları değişiklikleri ile borsa getirileri 

arasında anlamlı pozitif bir ilişki olduğu ve petrol fiyatlarındaki artışın 

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan dışındaki ülkelerin hisse 

senedi getirilerini pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.  

Vadeli petrol getirisi ile petrol getiri volatilitesindeki değişikliklerin 

ABD'de 13 farklı sektöre ilişkin hisse senedi getirileri ve getiri 

volatiliteleri üzerine etkisini GARCH modeli ile araştıran Elyasiani 

vd. (2011), Aralık 1998 ile Aralık 2006 dönemi günlük verilerini 

kapsayan çalışmalarında petrol fiyatı dalgalanmalarının sektör 

düzeyinde farklı etkileri olmakla birlikte sistematik olarak varlık fiyat 

riski oluşturduğunu ve on üç sektörden dokuzunda vadeli petrol getiri 
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dağılımı ile aşırı sektör getirileri arasında istatistiki olarak anlamlı bir 

ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Bu sektörlerin vadeli petrol getirileri 

ile vadeli petrol getiri volatilitesinden ya da her ikisinden etkilendiğini 

vurgulayan araştırmacılar, petrol kullanan sektörlerin aşırı getirilerinin 

petrol getirisinden ziyade petrol getiri volatilitesindeki değişiklikler-

den daha fazla etkilendiğini ifade etmektedirler. Analiz sonucuna 

göre, petrol getirisinin koşullu varyansındaki artış, petrol kullanan 

sektörleri pozitif olarak etkilerken, petrolle ilişkili ve petrolü ikame 

eden (kömür gibi) sektörlere ait getirilerin koşullu volatilitesi üzerine 

etkisi negatiftir.  

Lee ve Chiou (2011), Ocak 1992 ile Mart 2008 dönemi günlük 

kapanış verilerini baz alarak spot ve vadeli petrol fiyatlarının S&P 500 

endeks getirileri üzerindeki asimetrik etkisini incelemek için tek 

değişkenli rejim değişimi GARCH (ARJI-GARCH) modelini 

kullanmışlardır. Petrol fiyatlarında önemli dalgalanmalar olduğunda, 

beklenmeyen asimetrik fiyat değişikliklerinin S&P 500 getirileri 

üzerinde negatif bir etkisinin olduğu, ancak düşük petrol fiyat 

dalgalanmalarında bu etkinin geçerli olmadığı yönünde bulgular elde 

etmişlerdir. 

Filis vd. (2011), petrol ithal eden (ABD, Almanya ve Hollanda) ve 

petrol ihraç eden (Kanada, Meksika ve Brezilya) ülkelerin hisse senedi 

fiyatları ile petrol fiyatları arasındaki zamanla değişen korelasyonu 

Ocak 1987 ile Aralık 2009 dönemi için inceledikleri çalışmalarında, 

DCC-GARCH-GJR modelini kullanmışlardır. 2008 Finansal kriz 
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dönemi hariç petrol fiyatlarının hisse senedi piyasaları üzerinde 

negatif etkisi olduğunu ve zamanla değişen korelasyonun petrol ihraç 

eden ülkeler ile petrol ithal eden ülkeler için farklı olmadığını belirten 

araştırmacılar, ekonomik olmayan krizlerin petrol fiyatları ile hisse 

senedi piyasaları arasında daha güçlü negatif korelasyon ortaya 

çıkardığını, ekonomik krizlerin ise değişkenler arasında güçlü pozitif 

korelasyonu tetiklediğini ifade etmektedirler. İhtiyati talep şoklarının 

negatif korelasyona, toplam talep yönlü şokların pozitif korelasyona 

neden olduğunu, arz yönünden yapılan incelemede ise arz yönlü 

şokların petrol fiyatları ile hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi 

etkilemediğini belirlemişlerdir. Araştırmacılara göre, ekonomik 

çalkantıların yaşandığı dönemlerde petrol piyasası yatırımcıların 

potansiyel kayıplarını azaltacak bir araç olarak değerlendirilme-

mektedir.  

Masih vd. (2011), Mayıs 1988 ile Ocak 2005 dönemi verilerini 

kullanarak faiz oranları, ekonomik aktivite, reel hisse senedi getirileri, 

reel petrol fiyatları ve petrol fiyatları volatilitesini içine alan Vektör 

Hata Düzeltme Modeli (Vector Error Correction Model - VECM) 

yardımıyla petrol fiyatlarının Güney Kore ekonomisine etkisini 

araştırmışlardır. Petrol fiyat hareketlerinin önemli ölçüde hisse senedi 

getirilerini etkilediğini, ayrıca reel hisse senedi getirilerinin uzun 

dönem denge seviyesine gelmesinde kısa dönem hareketlerin etkili 

olduğunu belirtmektedirler. Petrol fiyat şokları ve artan petrol fiyatı 

volatilitesi sonrası yükselen borsa, yaklaşık dokuz ay sonra uzun 

dönem denge noktasına ulaşmakta ve artış yavaşlamaktadır. Bu 
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süreçte faiz oranlarının ve petrol fiyatlarının borsa üzerindeki etkisi 

dönemlere yayılmaktadır.  

Sadorsky (2012), Ocak 2001-Aralık 2010 arasındaki günlük kapanış 

verilerini kullanarak petrol fiyatları ile temiz enerji şirketleri ve 

teknoloji şirketlerinin hisse senedi fiyatları arasındaki dinamik 

korelasyonu ve volatilite etkileşimini çok değişkenli GARCH 

modelleri (BEKK, Diagonal, CCC ve DCC) ile analiz etmiştir. 

Dinamik koşullu korelasyon (DCC) modelinin en iyi sonucu verdiği 

belirtilen araştırmada, temiz enerji şirketleri hisse senedi fiyatları ile 

teknoloji şirketleri hisse senedi fiyatları arasında petrol fiyatlarına 

göre daha yüksek korelasyon olduğu, ikili gruplar arasındaki dinamik 

koşullu korelasyonun 2008 sonbaharında en yüksek değerlere ulaştığı 

ve Küresel Finans krizi sonrası yukarı yönlü bir eğilim izlediği 

sonucuna ulaşmıştır. 

Arouri vd. (2012), Ocak 1998 ile Aralık 2009 dönemine ait haftalık 

verileri kullanarak petrol fiyatı (Brent) ile Avrupa hisse senedi 

piyasası endeksi ve sektör endeksleri (Dow Jones Stoxx Europe 600 

ve yedi farklı DJ Stoxx sektör endeksleri) arasındaki volatilite 

etkileşimini çok değişkenli VAR-GARCH modeli ile inceledikleri 

çalışmalarında, petrol fiyatları ile sektör hisse senedi getirileri 

arasında şokların etkileşiminden kaynaklanan anlamlı bir volatilite 

etkileşiminin bulunduğuna ve bu etkileşimin petrolden hisse senedi 

piyasalarına doğru daha belirgin olduğuna dair bulgular elde 

etmişlerdir. Koşullu varyans denklemleri ile tahmin edilen katsayılara 
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göre, volatilite etkileşim şiddeti petrole bağımlılık derecesi, 

endüstriyel özellikler ve riskten korunma stratejileri gibi unsurlara 

bağlı olarak sektörden sektöre farklılık göstermektedir.  

1983-2007 dönemi aylık verilerini kullanarak petrol fiyat şoklarının 

Euro bölgesi hisse senedi piyasalarına sektör düzeyinde etkisini 

dinamik VAR ve çok değişkenli regresyon modeli ile test eden 

Scholtens ve Yurtsever (2012) ise, petrol fiyat şoklarının belirlenen 38 

sektör üzerindeki etkisinin, araştırmada kullanılan petrol fiyatı 

tanımlamalarına (reel petrol fiyatı, ölçekli petrol fiyatı ve net petrol 

fiyatı)ve ilgili sektöre bağlı olarak önemli ölçüde farklılık arz ettiğini 

belirtmektedirler. Lineer ve ölçekli petrol fiyatı kullanılarak yapılan 

analiz sonuçlarına göre petrol fiyat şoklarının genel olarak hisse 

senetleri üzerinde negatif etkisi olmakla birlikte petrol yoğun 

endüstrilerde (petrol ve gaz üretim, petrol ekipmanları, endüstriyel 

metaller ve madencilik) pozitif etkisinin olduğunu tespit eden 

araştırmacılar, net petrol fiyatının kullanıldığı analizlerde pozitif 

petrol fiyat şoklarının petrol çıkaran ve işleyen endüstriler üzerinde 

pozitif etkisinin olduğunu ve diğer sektörler üzerinde istatistikî olarak 

anlamlı bir etkisinin bulunmadığını ortaya koymuşlardır. 

Li vd. (2012), Temmuz 2001 ile Aralık 2010 dönemi aylık verilerini 

kullanarak petrol fiyatları (WTI) ile Çin hisse senedi piyasasında yer 

alan 13 sektör endeksi arasındaki ilişkiyi panel koentegrasyon ve 

granger nedensellik yöntemiyle incelemişlerdir. Çapraz kesit 

bağımlılığı ve çoklu yapısal kırılmaların ortaya çıkardığı etkilere göre, 
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petrol fiyatları ile sektörel düzeyde hisse senedi piyasaları arasında 

panel eşbütünleşme ilişkisi olduğunu belirleyen araştırmacılar, teorik 

beklentinin aksine uzun dönemde petrol fiyatının sektörel hisse senedi 

piyasaları üzerinde olumlu bir etkisinin olduğuna ve değişkenler 

arasında yapısal kırılmaların mevcudiyetine dair kanıtlar elde 

etmişlerdir. 

Aloui vd. (2012), Eylül 1997 - Kasım 2007 günlük verilerini 

kullandıkları çalışmalarında, petrol fiyat şoklarının gelişen yirmi beş 

ülkenin hisse senedi piyasa getirileri üzerine etkisini uluslararası çok 

faktörlü model ile araştırmışlardır. Analiz sonucuna göre; gelişen 

hisse senedi piyasalarının fiyatlandırılmasının petrol riski dolayısıyla 

petrol fiyat hareketleri ile ilişkili olduğunu belirleyen araştırmacılar, 

petrol fiyatlarının yükseldiği dönemlerde hisse senedi getirilerinin 

petrole olan duyarlılığının asimetrik ve anlamlı olduğunu ifade 

etmektedirler. 

Basher vd. (2012), yapısal VAR (SVAR) modelini kullanarak petrol 

fiyatları, gelişen ülkelerin hisse senedi fiyatları ve döviz kurları 

arasındaki kısa dönemli dinamikleri etki-tepki fonksiyonları 

yardımıyla inceledikleri çalışmalarında, pozitif petrol arz şoklarının 

gelişen piyasaların hisse senedi fiyatları üzerinde sınırlı etkisi 

olduğunu, petrol talebindeki genişlemenin hisse senedi fiyatları 

üzerinde küçük ama sürekli bir etki ortaya çıkardığı sonucuna 

ulaşmışlardır. Petrol fiyatları, beklenmeyen petrol arz artışlarına 

olumsuz, beklenmeyen petrol talep artışlarına ise olumlu tepki 
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vermektedir. Ayrıca, toplam talep şoklarının ilk altı ay boyunca petrol 

fiyatlarını yükselttiğine ve daha sonra fiyatların yüksek bir düzeyde 

kaldığına dair bulgular elde etmişlerdir. 

Petrol piyasası (WTI) ile GCC ülkeleri hisse senedi piyasaları 

arasındaki getiri ve volatilite etkileşimini Diebold ve Yılmaz'ın (2009, 

2012) geliştirdikleri değişmez tahmin hatası varyans ayrıştırmasına 

dayanan yeni bir etkileşim ölçüm modeli ile 2004 ile 2012 dönemi 

için inceleyen Awartani ve Maghyereh (2013), piyasalar arasında çift 

yönlü ve asimetrik etkileşimin olduğu, özellikle petrol piyasasından 

GCC ülkeleri hisse senedi piyasalarına getiri ve volatilite 

etkileşiminin, ters yönlü etkileşime göre daha belirgin ve büyük 

olduğu, 2008 finansal krizi sonrası bu etkileşimin yoğunlaştığı ve 

yapılan korelasyon analizine göre 2008 yılından sonra hem getiri hem 

de volatilite açısından korelasyonun arttığı sonucuna varmışlardır. 

Araştırmacılar, petrol piyasasından hisse senedi piyasalarına % 25, 

hisse senedi piyasalarından petrol piyasasına % 6 oranında getiri 

etkileşiminin bulunduğunu, net getiri etkileşiminin ise petrol 

piyasasından GCC ülkeleri hisse senedi piyasalarına % 19 olduğunu 

bulmuşlardır. Ayrıca, volatilite etkileşiminin getiri etkileşimine göre 

daha zayıf bir görünüm sergilediğini, petrol piyasalarından GCC 

ülkeleri hisse senedi piyasalarına % 9 volatilite etkileşimi mevcutken, 

GCC ülkeleri hisse senedi piyasalarından petrol piyasasına % 8 

volatilite etkileşimi olduğunu vurgulamaktadırlar. Petrol piyasası ile 

GCC ülkeleri hisse senedi piyasaları arasında zayıf formda pozitif 

koşullu korelasyon olduğunu belirlemişlerdir. 
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Wang vd. (2013), Ocak 1999 - Aralık 2011 dönemi aylık verileri 

kullandıkları çalışmalarında yapısal VAR analizi ile petrol fiyat 

şoklarının petrol ihraç eden ve petrol ithal eden ülkelerin hisse senedi 

piyasalarına etkisini araştırmışlardır. Ülke hisse senedi piyasalarının 

petrol fiyat şoklarına verdiği tepkinin büyüklüğü, süresi ve yönü söz 

konusu ülkenin dünya petrol piyasasında net ithalatçı veya ihracatçı 

konumunda olmasına ve petrol fiyatlarındaki değişikliklerin arz ya da 

toplam talep kaynaklı ortaya çıkmasına bağlı olarak değişmektedir. 

Petrol fiyat şoklarının ulusal ekonomiye nispi katkısı petrol 

piyasasındaki net pozisyonu ve petrolün önem derecesi ile ilişkilidir. 

Araştırma bulgularına göre, petrol arz şoklarının petrol ihraç eden 

ülkelerin hisse senedi piyasalarına etkisi önemsizken, petrol ithal eden 

ülkelerde istatistiki olarak anlamlı ve pozitif ancak kısa dönemlidir. 

Çoğu ülkede hisse senedi piyasalarının toplam talep şoklarına tepkisi 

pozitif olmakla birlikte, petrol ihraç eden ülkelerde daha kalıcı ve 

güçlü olduğunu gözlemleyen araştırmacılar, pozitif toplam ve ihtiyati 

talep şokları karşısında petrol ihraç eden ülkelerin hisse senedi 

piyasaları arasında yüksek derecede eş hareketlilik olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

Gupta ve Modise (2013), Ocak 1973 - Temmuz 2011 dönemi aylık 

verilerini kullandıkları çalışmalarında, yapısal VAR (SVAR) modeli 

ile farklı petrol fiyat şokları ile Güney Afrika hisse senedi piyasası 

arasındaki dinamik ilişkiyi araştırmışlardır. Güney Afrika hisse senedi 

piyasa getirilerinin petrol fiyat artışlarının altında yatan nedenlere 

bağlı olarak petrol fiyat şoklarına farklı tepkiler verdiğini tespit eden 
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araştırmacılar; beklenmeyen pozitif toplam talep şoklarının hisse 

senedi getirileri üzerinde pozitif, petrol arz şokları ile spekülatif talep 

şoklarının ise negatif etkisinin olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca 

varyans ayrıştırma analizi sonuçları, petrol ithal eden ülke konumunda 

olması nedeniyle Güney Afrika hisse senedi piyasa getirilerinin 

genellikle petrol arz şokları tarafından yönlendirildiğini göstermiştir.  

Öztürk vd. (2013), petrol fiyatlarının imalat sektörüne ve petrolü girdi 

olarak kullanan kimya, petrol ve plastik sektörüne etkisini ölçmek 

amacıyla Ocak 1997 - Aralık 2009 dönemine ait verileri inceledikleri 

çalışmalarında, kullandıkları eşbütünleşme analizi sonucunda petrol 

fiyatları ile BIST imalat ile BIST kimya, petrol ve plastik sektörü 

endeksi arasında bir eşbütünleşme ilişkisi olduğunu ve petrol 

fiyatlarındaki hareketliliğin bahsi geçen endekslerde yer alan 

şirketlerin piyasa değerini etkilediğini belirtmektedirler. 

Chang vd. (2013), CCC-GARCH, DCC-GARCH, VARMA-GARCH 

ve VARMA-AGARCH modellerini kullanarak spot, futures ve 

forward petrol getirileri ile FTSE 100, NYSE, Dow Jones ve S&P 500 

endeks getirileri arasındaki koşullu korelasyonu ve volatilite 

etkileşimini incelemişlerdir. Ocak 1998 - Kasım 2009 dönemi günlük 

verilerini baz alan araştırmacılar, CCC modeline göre piyasalar 

arasında getiriler için tahmin edilen koşullu korelasyonun düşük ve 

istatistiki olarak anlamlı olmadığı ve DCC modelinde tahmin edilen 

koşullu korelasyonun anlamlı olduğunu tespit etmişlerdir. VARMA-

GARCH ve VARMA-AGARCH modelleri piyasalar arasındaki 
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volatilite etkileşimi hakkında daha az bilgi sağlamasına rağmen; eşit 

büyüklükteki pozitif ve negatif şokların koşullu varyans üzerindeki 

asimetrik etkisi VARMA-AGARCH modelinin daha etkin bir model 

olduğunu göstermektedir. 

Chang ve Yu (2013),asimetrik GARCH etkisini ve petrol fiyat 

şoklarının rejim bağımlı etkisini içeren MS-ARJI-GJR-GARCH-X 

modelini kullanarak spot petrol (WTI) fiyat şoklarının S&P 500 

Composite hisse senedi fiyat endeksi getiri dinamikleri üzerine 

etkisini araştırmışlardır. Ocak 2001 - Nisan 2012 dönemini kapsayan 

araştırma sonucunda GARCH ve atlama bileşenlerinin çalkantılı ve 

istikrarlı dönemlerde çok farklı davranışlar sergilediği ve geçmiş 

petrol fiyat şoklarının etkilerinin farklı olduğu sonucuna ulaşan 

araştırmacılar, gecikmeli pozitif ve negatif şokların geçiş olasılığı 

üzerine etkisinin farklı olduğunu belirlemişlerdir. 

Ocak 1999 ile Aralık 2011 yılları arası günlük verilerini baz alarak 

petrol fiyatlarının ABD hisse senedi piyasaları (S&P 500, Dow Jones, 

NASDAQ ve Russell 2000) üzerine etkisini araştıran Mollick ve 

Assefa (2013), GARCH ve DCC-GARCH modelini kullandıkları 

çalışmalarında, 2008 küresel finans krizi öncesi dönemde petrol 

fiyatlarının hisse senedi getirileri üzerinde negatif, kriz sonrası 

dönemde ise pozitif etkisinin olduğunu, petrol ile hisse senedi 

piyasaları arasındaki korelasyonun zamanla değiştiğini 

belirlemişlerdir. 
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Asteriou ve Bashmakova (2013), 22 Ekim 1999 - 23 Ağustos 2007 

dönemi günlük verilerini kullandıkları çalışmalarında, petrol fiyat riski 

ile gelişen Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) hisse senedi 

piyasaları arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Panel veri analizi 

sonuçlarına göre, petrol fiyatı betasını negatif ve istatistikî olarak 

anlamlı bulan araştırmacılar, bu durumun hisse senedi getirilerinin 

belirlenmesinde petrol fiyatının önemli bir faktör olduğu anlamına 

geldiğini ifade etmektedirler. Petrol piyasasının aşağı ve yukarı yönlü 

hareketlerine karşı hisse senedi piyasa getirilerinin tepkisinin negatif 

olduğu, petrol fiyatlarının düşük olması halinde ise bu tepkinin 

istatistikî olarak daha anlamlı olduğu bulunmuştur. Elde edilen 

bulgular, petrol fiyat volatilitesinin yönünün negatif olması halinde, 

hisse senedi piyasa getirilerinin petrol fiyatı volatilitesine karşı daha 

hassas olduğunu göstermektedir. 

Hepsağ (2013), 29.11.2007 ile 30.11.2012 dönemini baz aldığı 

çalışmasında, petrol piyasası ile MIST ülkeleri sanayi sektör 

endeksleri arasındaki oynaklık etkileşimini analiz etmek için çok 

değişkenli deterministik CCC-GARCH ve DCC-GARCH modelleri 

ile çok değişkenli stokastik CCC-MSV ve DCC-MSV modellerini 

kullanmıştır. CCC-GARCH modeli tahmin sonuçlarına göre, petrol 

fiyatları ile Güney Kore sanayi sektör endeksi arasında herhangi bir 

etkileşim tespit edilmezken; petrol fiyatları ile Meksika, Endonezya ve 

Türkiye'nin sanayi sektör endeksleri arasında karşılıklı oynaklık 

 
 CEEC Ülkeleri: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, 
Macaristan, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya. 
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etkileşiminin olduğu belirlenmiştir. DCC-GARCH modeli 

sonuçlarından, petrol fiyatları ile MIST ülkeleri sanayi sektör 

endeksleri arasında çift yönlü volatilite etkileşimi olduğu tespit 

edilmiştir. CCC-MSV modeline göre; petrol fiyatlarından Meksika 

sanayi sektör endeksine, Güney Kore ve Türkiye sanayi sektör 

endekslerinden ise petrol fiyatlarına doğru tek yönlü; petrol fiyatları 

ile Endonezya sanayi sektör endeksi arasında ise çift yönlü oynaklık 

etkileşimi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak; DCC-MSV 

modelinden, petrol fiyatları ile Meksika ve Endonezya sanayi sektör 

endeksleri arasında çift yönlü, Güney Kore ve Türkiye sanayi sektör 

endekslerinden petrol fiyatlarına doğru tek yönlü oynaklık 

etkileşiminin olduğuna dair bulgular elde edilmiştir. 

Mensi vd. (2013), Ocak 2000 - Aralık 2011 dönemi günlük verileri ile 

VAR-GARCH modelini kullanarak S&P 500 endeksi ile enerji, altın, 

gıda ve içecek için emtia fiyat endeksi arasındaki getiri ilişkisini ve 

volatilite etkileşimini araştırmışlardır. S&P 500 endeksi ile WTI 

endeksi arasında yüksek koşullu korelasyonun bulunduğunu tespit 

eden araştırmacılar, S&P 500 endeksi ile emtia piyasaları arasında 

getiri ve volatilite etkileşiminin istatistiki olarak anlamlı olduğunu ve 

S&P 500 endeksinden emtia piyasalarına volatilite etkileşiminin 

bulunduğunu, ayrıca S&P 500 endeksi geçmiş şoklarının ve 

volatilitesinin altın ve petrol piyasasından güçlü bir biçimde 

etkilendiğini kanıtlamışlardır.  
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Şener vd. (2013), BIST kapanış fiyatları ile petrol fiyatları arasındaki 

2002-2012 dönemi verilerini kapsayan uzun dönemli ilişkiyi saklı 

eşbütünleşme analizi ile inceledikleri çalışmalarında, BİST ile petrol 

fiyatlarının eşbütünleşik ve uzun dönemde birbirleriyle ilişkili 

olduğunu ifade etmektedirler. 

Aylık vadeli petrol fiyatı ile altı farklı S&P 500 alt sektör endeksi 

arasındaki zamanla değişen nedensel bağlantıyı ve koşullu öncül-ardıl 

ilişkiyi analiz etmek için MS-VAR modelini kullanan Balcılar ve 

Özdemir (2013), vadeli petrol fiyatları ile S&P 500 alt endeks 

getirileri arasında öncül ardıl ilişkinin ve koşullu Granger nedenselliği 

destekleyecek bir kanıtın bulunmadığını belirtmektedirler. Ocak 1995 

ile Temmuz 2011 dönemini kapsayan çalışma sonucunda, 1993 - 2008 

yılları arası hariç, vadeli petrol getirilerinin S&P 500 alt endeks 

getirileri için önemli tahmin gücüne sahip olduğunu belirten 

araştırmacılar, S&P 500 alt endeks getirilerinin vadeli petrol fiyatını 

tahmin gücünün ise zayıf olduğu tespitinde bulunmuşlardır. 

Kollias vd. (2013), 1986-2008 yılları arasında farklı dönemler için 

günlük verileri kullanarak terörizm ve savaşın, petrol fiyatları ile dört 

önemli borsa endeksi (S&P 500, CAC 40, FTSE 100 ve DAX) getiri 

volatiliteleri ve aralarındaki kovaryans üzerine etkisini 

incelemişlerdir. Doğrusal olmayan BEKK-GARCH modelini 

kullandıkları çalışmalarında, elde ettikleri bulgular petrol ile hisse 

senedi getirileri arasındaki kovaryansın savaştan etkilendiğini 

doğrulamaktadır. Beklenmedik güvenlik şoklarına neden olan terör 
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olaylarının gerçekleşmesi halinde CAC 40 ve DAX endeksi ile petrol 

getirileri arasındaki eş hareketliliğin bundan etkilendiği ve S&P 500 

ve FTSE 100 endeksi ile petrol getirileri arasındaki ilişki üzerinde 

anlamlı bir etkisinin olmadığını belirlemişlerdir. 

Güler ve Nalın (2013), petrol fiyatındaki değişim ile İMKB 100, 

İMKB Sınai ve İMKB Kimya, Petrol ve Plastik endeksleri arasındaki 

ilişkiyi test etmek için eşbütünleşme analizi ile Granger nedensellik 

testini uygulamışlardır. 03.02.1997 ile 30.11.2012 dönemini 

inceledikleri çalışmalarında, değişkenlerin uzun dönemde birlikte 

hareket ettiğine, dolayısıyla eşbütünleşik olduğuna ve değişkenler 

arasında nedensellik ilişkisinin bulunmadığına dair sonuçlara 

ulaşmışlardır. 

Ocak 2000 - Mart 2012 dönemi günlük verilerini baz alarak petrol 

fiyatları ile Asya-Pasifik bölgesinde bulunan on ülkeye ait 

(Avustralya, Çin, Endonezya, Güney Kore, Hindistan, Hong Kong, 

Japonya, Malezya, Singapur, Tayvan) hisse senedi piyasaları 

arasındaki dinamik bağımlılığı araştırmak için koşullu ve koşulsuz 

kapula (Copula) modellerini kullanan Zhu vd. (2014), petrol fiyatları 

ile Asya-Pasifik ülkeleri hisse senedi piyasaları arasındaki 

bağımlılığın genellikle zayıf ve Hong Kong dışında pozitif olduğu, 

küresel kriz dönemi sonrasında bağımlılığın arttığı yönünde bulgulara 

ulaşmışlardır. Eylül 2008'e kadar petrol fiyatlarının Asya-Pasifik 

ülkeleri hisse senedi getirilerine etkisi sınırlı iken; kriz sonrası yüksek 

bağımlılık gösteren Hindistan hisse senedi getirileri başta olmak üzere 
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petrol fiyatlarının diğer ülke hisse senedi getirileri üzerine etkisi 

artmaya başlamıştır. 

Sadorsky (2014), gelişen piyasalar hisse senedi, bakır, petrol ve 

buğday fiyatları arasındaki volatiliteyi ve koşullu korelasyonu 

modellemek için VARMA-GARCH ve DCC-AGARCH modellerini 

kullanmıştır. Analiz sonucunda petrol fiyatları ile gelişen piyasalar 

hisse senedi fiyatları için asimetrik etkinin tahmin katsayısının pozitif 

ve anlamlı olduğunu, negatif kalıntının varyansının (koşullu volatilite) 

pozitif kalıntılara göre daha fazla artış eğiliminde bulunduğunu 

belirtmektedir. Bu sonuç, tahmini regresyon doğrusundaki negatif hata 

terimlerinin varyanslarının pozitif hata terimlerinin varyansından daha 

esnek olduğunu yani piyasadaki bir birimlik değişikliğin negatif hata 

terimlerinin gerçek regresyon doğrusuna adaptasyonunun daha hızlı 

olduğunu göstermektedir. Gelişen hisse senedi piyasalarındaki fiyatlar 

ile petrol fiyatlarının pozitif kaldıraç etkisine sahip olduğunu belirten 

yazar, ayrıca 2008-2009 yılları arasında petrol fiyatları ile gelişen 

hisse senedi piyasaları arasında artan dinamik koşullu korelasyonun 

yeni yeni 2008 öncesi değerlerine geri geldiğini ve petrolün gelişen 

ülkelerin hisse senedi fiyatları için en ucuz riskten korunma imkanı 

sağladığını vurgulamaktadır. Petrol ile bakır fiyatları arasında kısa 

süreli, petrol ve buğday fiyatlarından gelişen hisse senedi piyasalarına, 

gelişen hisse senedi piyasalarından buğday ve petrol fiyatlarına ve 

petrol fiyatlarından buğday fiyatlarına uzun dönemli volatilite 

etkileşimi olduğuna dair bulgular elde eden Sadorsky (2014), petrol ve 

bakır fiyatları arasında da yüksek derecede korelasyon bulunduğunu 
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belirtmektedir. Ayrıca, finansal piyasalarda volatilite etkileşiminin, 

gelişen hisse senedi piyasalarını ve emtia fiyatlarını ya da sürü 

davranışını etkileyen faktörlere bağlı olabileceğini ifade etmektedir. 

Zhang ve Wang (2014), Diebold ve Yılmaz'ın (2009, 2012) 

geliştirdikleri yayılma endeksini kullanarak Çin petrol piyasası 

(Daqing) ile Brent ve WTI petrol piyasaları arasındaki getiri ve 

volatilite etkileşimini araştırdıkları çalışmalarında, söz konusu 

piyasalar arasında iki yönlü ve asimetrik, getiri ve volatilite etkileşimi 

bulunduğu, WTI'nın en çok etkilenen ve diğer piyasaları en çok 

etkileyen petrol piyasası olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Diğer petrol 

piyasalarının Çin petrol piyasasına katkısı % 50 ve Çin petrol 

piyasasının diğer petrol piyasalarına etkisi % 51 iken Çin Daqing 

petrol piyasasının net yayılma endeksi % 1 olarak tespit edilmiştir. Bu 

sonuç, Çin petrol piyasasının uluslararası petrol piyasası getirileri 

üzerinde zayıf ve sınırlı bir etkisi olduğunu ve petrol fiyatlandırma 

gücünün olmadığını göstermektedir. Getiri etkileşim endeksine göre; - 

% 8 ile İngiltere petrol piyasası net volatilite alıcısı konumundadır. 

Sattary (2014), 2 Ocak 2002 - 31 Aralık 2012 dönemini baz alarak 

petrol fiyatları ile BİST 100 endeksi ile BİST ana ve alt sektör 

endeksleri arasındaki volatilite etkileşimini incelemek için VAR-

GARCH, CCC-GARCH, DCC-GARCH ve köşegen BEKK-GARCH 

modellerini kullanmıştır. Petrol fiyatı ile BİST 100 endeksi arasında 

karşılıklı şok ve volatilite etkileşiminin olduğunu, ancak bu 

etkileşimin petrolden BİST 100 endeksine doğru daha büyük 
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olduğunu belirlemiştir. Petrol fiyatları ile hizmetler, mali ve sanayi 

ana sektör endeksleri arasında etkileşimin varlığına dair bir bulguya 

ulaşamayan araştırmacı, petrol fiyatlarından teknoloji ana sektör 

endeksine doğru tek ve negatif yönlü şok etkileşiminin olduğunu 

tespit etmiştir. Alt sektör endeksleri bağlamında yapılan analizlerde; 

petrol fiyatları ile turizm, kimya, iletişim ve elektrik alt sektör 

endeksleri arasında şok ve varyans etkileşimi olmadığı; petrol fiyatları 

ile banka, tekstil ve ticaret alt sektör endekslerinde karşılıklı şok 

geçişkenliğinin olduğu ve petrol fiyatları ile metal ana sanayi alt 

sektör endeksi arasında ise karşılıklı varyans geçişkenliğinin olduğu 

tespit edilmiştir. 

Narayan ve Sharma (2014), NYSE'de işlem gören 560 firmayı 

büyüklüğüne göre 4, faaliyette bulunduğu sektöre göre 14 gruba 

ayırmış ve bu firmaların 5 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2008 tarihleri 

arasındaki günlük getiri verilerini kullanarak petrol fiyatının 

firmaların getiri volatiliteleri üzerine etkisini GARCH modeli ile 

incelemiştir. Petrol fiyatının firma getiri varyansı için önemli bir 

belirleyici ve tahmin edici unsur olduğunu, yatırımcıların firma getiri 

varyansı tahmininde petrol fiyatını kullanarak kazanç elde 

edebileceklerini belirten araştırmacılar; petrol fiyatındaki artışın 

firmaların büyük bir kısmı için hisse senedi getiri volatilitesini 

azaltırken sadece bankacılık sektöründe volatiliteyi arttırdığını, petrol 

fiyatının getiri volatilitesi üzerine etkisinin firma büyüklüğüne bağlı 

olarak farklı olduğunu tespit etmişlerdir. Analiz sonuçlarına göre; 

firma büyüdükçe petrol fiyatının firma volatilitesi üzerine negatif 
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etkisi azalmakta, tüm sektörlerde getiri volatilitesi petrol fiyatı ile 

ilişkiliyken, korelasyon katsayısı sektörden sektöre farklılık 

göstermektedir. Yatırımcılar, tarihi ortalama modeli yerine firma getiri 

varyansını tahmin etmek için petrol fiyatını içeren modellere dayalı 

işlem stratejilerini kullanmaları halinde yaklaşık % 5 oranında 

getirilerini artırabileceklerdir.  

Yıldırım vd. (2014), Ocak 1991 - Kasım 2013 dönemini baz aldıkları 

çalışmalarında, petrol ve doğalgaz fiyatları ile BİST Sınai endeksi 

arasındaki ilişkiyi Johansen-Juselius eşbütünleşme ve Granger 

nedensellik testleri ile incelemişlerdir. Petrol ve doğalgaz fiyatları ile 

BİST Sınai endeksi arasında uzun dönemli ilişkinin varlığına dair 

sonuçlar elde eden araştırmacılar, petrol fiyatlarından BİST Sınai 

endeksine doğru tek yönlü nedenselliğin olduğunu belirlemişlerdir. 

Ayrıca yapılan regresyon analizi sonucunda, petrol fiyatlarının hisse 

senedi fiyatlarını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Petrol fiyatları ile BİST ana ve alt sektör endeksleri arasındaki kısa ve 

uzun dönem ilişkiyi 2005-2013 yılları arası için araştıran Abdioğlu ve 

Değirmenci (2014), bu kapsamda Johansen eşbütünleşme ve vektör 

hata düzeltme modeli ile Granger nedensellik testini kullanmışlardır. 

Araştırma sonucunda; petrol fiyatlarının hisse senedi fiyatları üzerinde 

etkisinin olmadığı, tam aksine hisse senedi fiyatlarının petrol 

fiyatlarını açıklama gücünün, yani nedensellik ilişkisinin olduğu 

ortaya çıkmıştır.  
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Cunado ve Perez de Gracia (2014), petrol fiyat şoklarının petrol ithal 

eden 12 Avrupa ülkesinin (Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Lüksemburg 

ve Portekiz) hisse senedi getirileri üzerine etkisini VAR ve VECM 

modelini kullanarak incelemişlerdir. Şubat 1973 ile Aralık 2011 

dönemi aylık verilerini baz alan araştırmacılar; reel hisse senedi 

getirilerinin petrol fiyat şoklarına tepkisinin, petrol fiyat değişikliğinin 

altında yatan nedenlere bağlı olarak büyük farklılıklar gösterdiğini, 

petrol fiyat değişimlerinin çoğu Avrupa hisse senedi piyasası getirileri 

üzerinde anlamlı ve negatif etkisinin bulunduğunu ve piyasa 

getirilerinin petrol talep şoklarından ziyade petrol arz şoklarından 

etkilendiğini belirlemişlerdir. Petrol talep şoklarının, sadece 5 ülkenin 

(Almanya, İngiltere, İtalya, Lüksemburg ve Portekiz) hisse senedi 

piyasa getirileri üzerinde negatif, ulusal petrol fiyatları ile yapılan 

analize göre ise de Danimarka ve Fransa hisse senedi piyasa getirileri 

üzerinde pozitif bir etkisinin bulunduğunu vurgulamaktadırlar. 

Kılıç vd. (2014), Ocak 1994-Kasım 2013 dönemini baz aldıkları 

çalışmalarında, petrol fiyatları ile BİST sanayi fiyat endeksi arasındaki 

ilişkiyi incelemişlerdir. Bu amaçla kullanılan, Gregory-Hansen 

eşbütünleşme ve dinamik en küçük kareler analizlerinden elde edilen 

bulgulara göre; petrol fiyatları ile BİST sanayi fiyat endeksi arasında 

uzun dönemli bir ilişki olduğu ve petrol fiyat artışlarının endeksi 

artırdığı belirlenmiştir. 
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Hamma vd. (2014), petrol fiyatları (WTI ve Brent) ile Tunus Borsası 

(Tunindex) sektör endeksleri arasındaki bağıntıyı ve volatilite 

etkileşimini çok değişkenli GARCH modelleri (BEKK, VEC, CCC-

GARCH) ile inceledikleri çalışmalarında, aynı zamanda koşullu 

korelasyon ve koşullu varyansı kullanarak riskten korunma oranını ve 

en iyi korunma stratejisini belirlemeyi amaçlamışlardır. Analiz 

sonucunda petrol piyasasından Tunus Borsası'na doğru tek yönlü bir 

ilişkinin mevcut olduğunu, sektör hisse senedi getirilerinin hisse 

senedi piyasa volatilitesi ile petrol piyasalarından etkilendiğini ve 

petrol ile hisse senedinden oluşan portföyün riskini minimuma 

indirmek için BEKK-GARCH yönteminin en etkili yöntem olduğunu 

belirlemişlerdir. Yönü ne olursa olsun petrol şoklarının Tunus 

Borsası'nda volatiliteyi arttırdığı ve petrol piyasalarından Tunus 

Borsası sektör endekslerine tek yönlü ve farklı yoğunlukta volatilite 

etkileşiminin olduğu sonucuna varmışlardır. 

Broadstock ve Filis (2014), Ocak 1995 - Temmuz 2013 aylık 

verilerini kullandıkları çalışmalarında, farklı tip petrol fiyat şokları 

(Arz, toplam talep ve petrol piyasası özel talep şokları) ile Çin ve 

ABD hisse senedi piyasa getirileri arasındaki zamanla değişen 

korelasyonu Scalar-BEKK modeli ile incelemişlerdir. S&P 500 ile 

Shangai Composite endeksinin yanı sıra metal ve madencilik, petrol 

ve gaz, perakende, teknoloji ve bankacılık alt endekslerinin de 

incelendiği çalışmada, petrol fiyat şokları ile hisse senedi getirileri 

arasındaki korelasyonun zamanla değiştiği, petrol fiyat şoklarının 

borsa getirileri üzerine etkisinin şokun çeşidine ve sektöre göre önemli 
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farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır. Araştırmanın en önemli 

bulgularından biri de Çin'in petrol fiyat şokları karşısında ABD'ye 

göre daha esnek ve dayanıklı olduğu sonucudur. 

Ocak 1973 - Aralık 2013 dönemi aylık verilerini kullanarak arz ve 

talep kaynaklı yapısal petrol fiyat şoklarının ABD hisse senedi 

piyasası getiri ve volatilite kovaryansı üzerine etkisini yapısal VAR 

(SVAR) modeli ile araştıran Kang vd. (2015), petrol piyasasına özgü 

talepte ve toplam talepte meydana gelen pozitif şokların getiri ve 

volatilite kovaryansı üzerinde negatif, petrol arz kesintilerinin ise 

getiri ve volatilite kovaryansı üzerinde pozitif etkisinin olduğuna, 

ayrıca yapısal petrol fiyat şokları ile hisse senedi getiri ve volatilite 

kovaryansı arasındaki etkileşim endeksinin büyük ve istatistiki olarak 

anlamlı olduğuna dair bulgular elde etmişlerdir.  

Ewing ve Malik (2015), 1 Temmuz 1996 ile 30 Haziran 2013 dönemi 

günlük verilerini baz aldıkları çalışmalarında, yapısal kırılmaları da 

içeren tek değişkenli ve iki değişkenli GARCH modellerini kullanarak 

petrol fiyatları ile ABD hisse senedi piyasası fiyatları arasındaki 

volatilite etkileşimini araştırmışlardır. Araştırma bulgularına göre; 

modelde varyanstaki yapısal kırılmalar göz ardı edildiğinde petrol 

fiyatları ile ABD hisse senedi piyasası arasında volatilite etkileşimi 

bulunmadığını belirten araştırmacılar, modelde yapısal kırılmaların 

hesaplanmasından sonra iki piyasa arasında güçlü bir volatilite 

etkileşimi olduğunu tespit etmişlerdir.  
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Çelik vd. (2015), Brent petrol fiyat değişimlerinin BİST 100, BİST 

Kimya ve BİST Sınai endekslerinin getiri oynaklığı üzerine etkisini 

04.01.2000 – 18.03.2014 dönemi için araştırdıkları çalışmalarında 

ARMA-GARCH modelini kullanmışlardır. Modelden elde edilen 

sonuçlar, Brent petrol fiyatlarındaki değişimlerin BİST100, BİST 

Kimya ve Bist Sınai endekslerinin getiri oynaklığı üzerinde istatistiki 

olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı yönünde kanıt sunmaktadır. 

2 Haziran 2003 ile 7 Şubat 2012 dönemi günlük verilerini kullandık-

ları çalışmalarında petrol fiyatları ile G-7 ülkeleri (ABD, Almanya, 

Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada) hisse senedi piyasaları 

arasında volatilite etkileşimini araştıran Khalfaoui vd. (2015), bu 

amaçla BEKK-GARCH modelini kullanmışlardır. İncelenen piyasalar 

için volatilitenin zamanla değiştiğine dair güçlü bulgular elde eden 

araştırmacılar; petrol fiyatları ile hisse senedi piyasası fiyatlarının 

kendi haberleri ile volatilitelerinden doğrudan, diğer piyasa fiyat 

volatilitesinden ise dolaylı olarak etkilendiğini belirlemişlerdir. 

Ülkelerin büyük bir kısmının petrol ithalatçısı olduğu gerçeği göz 

önünde bulundurulursa, petrol fiyatlarının yükselmesi, ekonomik 

aktivite için istenmeyen bir durum olarak algılanmaktadır. Ancak, 

yapılan çalışmalar, petrol fiyat değişimlerinin hisse senedi getirileri 

üzerindeki etkisinin ve yönünün ülkeye, sektöre, ihracatçı ya da 

ithalatçı konumda olmasına göre farklılık gösterebileceğini ortaya 

koymaktadır. 
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3.6. Araştırma Bulguları 

Veri seti finansal bir zaman serisi olduğu için, öncelikle fiyat serisi ile 

logaritmik getiri serilerinin durağanlık yapıları belirlenmelidir. 

Durağan olmayan zaman serileri ile yapılan analizlerde sahte 

ilişkilerin ortaya çıkma olasılığının bulunması tahmin sonuçlarının 

güvenilirliğini etkileyeceği için durağanlık koşulunun sağlanması 

gerekmektedir. Günlük endeks serisi ile endeks getiri serisinin 

durağan olup olmadığını belirlemek için Augmented Dickey-Fuller 

(ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testi kullanılmıştır. 

Değişkenlere ilişkin fiyat serileri grafiği Şekil 3.1’de gösterilmiştir. 

Grafikler incelendiğinde, tüm serilerin trend hareketi içerdiği 

gözlenmektedir. Serilerin tamamı uzun dönemde bir artış eğilimi 

göstermektedir. Bu etkiden yola çıkarak serinin durağan olmadığını 

söylemek mümkündür.  
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Şekil 4.1. Fiyat Serilerinin Grafiği 

Fiyat serisine birim kök testinin yapılması ile ilgili kurulan hipotez 

aşağıdaki gibi olacaktır. 

H0: Fiyat serisi durağan değildir (Birim köke sahiptir). 

Ha: Fiyat serisi durağandır (Birim köke sahip değildir). 

WTI ve Brent petrol piyasaları ile gelişen ülkelerin hisse senedi 

piyasalarının fiyat ve getiri serilerine ait birim kök testlerine ait analiz 

sonuçları Tablo 3.2'de özetlenmiştir.  

Fiyat serileri için; test sonucunda elde edilen t-istatistik değerleri, 0,10 

anlamlılık düzeyinde MacKinnon kritik değerinden daha büyük 
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olduğu için boş hipotez kabul edilerek, fiyat serisinin durağan 

olmadığı ve serinin birim kök içerdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Petrol piyasaları ile gelişen ülkelerin hisse senedi piyasalarında 

volatilitenin doğru olarak tespiti için getirilerinin hesaplanması 

gerekmektedir. Bu amaçla, petrol ile hisse senedi piyasaları günlük 

getiri oranları, fiyat endekslerinin logaritmik birinci farkı alınarak 

aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır. 

𝑟𝑡 = log ( 𝑃𝑡𝑃𝑡−1) 𝑥 100 

rt, t günündeki petrol piyasalarının veya gelişen ülkelerin hisse senedi 

piyasalarının günlük getirisi, Pt ise endeksin t günündeki kapanış 

değerini göstermektedir. Getiri serisinin oluşturulmasındaki amaç, 

finansal zaman serisinde bulunan mevsim ve trend etkisini ortadan 

kaldırarak, durağanlığı sağlamaktır. 

Getiri serilerine ait grafikler Şekil 3.2’de gösterilmiştir. Getiri 

serilerine ait grafikler incelendiğinde WTI ve Brent petrol piyasaları 

ile gelişen ülkelerin hisse senedi piyasalarında volatilite kümelenme-

sinin (Volatility clustering) bulunduğu, getirilerde meydana gelen 

büyük değişimleri büyük, küçük değişimleri ise küçük 

dalgalanmaların izlediği görülmektedir. Ayrıca, 2008 Küresel Finans 

Krizi'nden sonra incelenen ülkelerin hemen hemen tamamında hisse 

senedi piyasalarında volatilitenin nispeten azaldığı, buna karşılık 

Yunanistan ekonomisi ile ilgili belirsizliklerin artmasına bağlı olarak 
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Yunanistan hisse senedi piyasalarında volatilitenin arttığı ve kalıcı 

olduğu görülmektedir.  
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Şekil 4.2. Getiri Serilerinin Grafiği 

Petrol fiyatları ve hisse senedi piyasa endeksleri logaritmik getiri 

serilerine birim kök testinin yapılması ile ilgili oluşturulan hipotez 

aşağıdaki gibi olacaktır. 

H0: Getiri serisi durağan değildir (Birim köke sahiptir). 

Ha: Getiri serisi durağandır (Birim köke sahip değildir). 
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Tablo 4.2. Fiyat ve Getiri Serilerinin Birim Kök (Durağanlık) Testleri 
  Fiyat Serisi Getiri Serisi 
  ADF PP ADF PP 

Brent S -1,639706 -1,661505 -55,21455* -55,21458* 
S/T -2,481163 -2,527393 -55,22018* -55,22071* 

WTI S -1,987594 -1,923419 -57,00590* -57,07615* 
S/T -2,887087 -2,767792 -57,00825* -57,08996* 

Brezilya S -1,715679 -1,656905 -50,59403* -50,43381* 
S/T -1,394818 -1,283229 -50,61434* -50,44752* 

Çek Cumhuriyeti S -1,983403 -2,001548 -41,16946* -52,03534* 
S/T -1,478890 -1,521177 -41,27105* -52,16085* 

Çin S -1,785232 -1,773478 -54,99514* -54,99842* 
S/T -2,213286 -2,162985 -55,00732* -55,01121* 

Endonezya S -0,918300 -0,826817 -49,57062* -49,36919* 
S/T -2,897953 -2,658128 -49,56717* -49,36444* 

Güney Afrika S -1,674039 -1,553365 -53,84445* -54,04105* 
S/T -2,694065 -2,422382 -53,84679* -54,06342* 

Güney Kore S -1,244455 -1,217938 -53,82754* -53,81145* 
S/T -2,668690 -2,623728 -53,81965* -53,80334* 

Hindistan S -1,647149 -1,681017 -52,12228* -52,13603* 
S/T -1,746762 -1,828948 -52,15317* -52,16173* 

Macaristan S -2,201367 -2,143212 -51,85470* -51,78307* 
S/T -2,057520 -1,991611 -51,87205* -51,81033* 

Meksika S -1,201733 -1,108798 -50,23506* -50,05430* 
S/T -2,566644 -2,417834 -50,22724* -50,04595* 

Polonya S -2,019420 -2,028162 -53,70835* -53,68906* 
S/T -2,014039 -2,031507 -53,71414* -53,69520* 

Rusya S -1,861456 -1,892293 -51,94219* -51,84857* 
S/T -1,597195 -1,640039 -51,95709* -51,86535* 

Türkiye S -2,026092 -2,083684 -54,09844* -54,13657* 
S/T -2,243105 -2,343459 -54,10567* -54,14292* 

Yunanistan S -0,943379 -0,975380 -51,72786* -51,69560* 
S/T -1,418639 -1,440669 -51,74747* -51,71315* 

 
MacKinnon p-

değeri 

 Sabitli 
Sabitli - 
Trendli 

 % 1 -3,432309 -3,961056 
 % 5 -2,862291 -3,411283 
 % 
10 

-2,567214 -3,127481 

Kritik Değerler : * % 1, ** % 5, *** % 10; S: Sabitli, S/T: Sabitli Trendli 

WTI ve Brent petrol piyasaları ile gelişen ülkelerin hisse senedi 

piyasalarının getiri serileri için yapılan ADF ve PP birim kök testleri 

analiz sonuçları Tablo 3.2'de gösterilmiştir. 
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Getiri serileri için yapılan birim kök testlerinde, her bir durum için 

büyük negatif değerler elde edilmiştir. Tüm getiri serileri dikkate 

alınarak, ADF ve PP test istatistikleri sabitli ve sabitli-trendli 

modellerde % 1 anlamlılık düzeyinde mutlak değer olarak MacKinnon 

kritik değerlerinden yüksek çıktığı için boş hipotez reddedilmiş, 

dolayısıyla getiri serilerinin durağan olduğu belirlenmiştir. Tüm 

değişkenler fiyat serisi değerlerinde birim köke sahip olup, getiri serisi 

değerlerinde ise durağandır. 

Yapılan birim kök testi sonuçlarına göre; fiyat serilerinin durağan 

olmadığı belirlenmiştir. Doğal logaritması alınarak elde edilen getiri 

serilerinde ise birim kök bulunmadığı için durağanlık sağlanmış 

olmaktadır. 

Uygulama için incelenen tüm değişkenleri içeren çok değişkenli 

EGARCH modelinden elde edilen analiz sonuçları, çalışmanın daha 

kolay anlaşılabilmesi amacıyla, incelenen değişkenlere göre ayrı 

tablolar halinde düzenlenerek sunulmuştur. 

Analizde; her bir piyasa için geçmiş getirileri içeren ortalama 

denklemi bir piyasadan diğerine getiri etkileşimini, diğer piyasalardan 

gelen şokları içeren varyans denklemi ise volatilite etkileşimini tespit 

etmek için kullanılmaktadır. EGARCH terimi olan δi her bir piyasa 

için geçmiş şokların volatilite üzerine asimetri (kaldıraç) etkisini 

gösterirken; γi ise, piyasada ortaya çıkan bir şokun kalıcılığı hakkında 

bilgi vermektedir. 
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Kurulan modelin doğruluğunu test etmek amacıyla Ljung-Box Q testi 

ile ARCH LM testi yapılmıştır. Yapılan Ljung-Box Q testi istatistiği 

ile modelden elde edilen hata terimleri arasında otokorelasyonun 

varlığı boş hipotez ile sınanmaktadır. Olasılık değerinin 0,05 ve 0,10 

anlamlılık düzeyinden küçük olması durumunda H0 hipotezi 

reddedilmektedir. Dolayısıyla hata terimleri arasında otokorelasyon 

olduğu belirlenmektedir. Olasılık değerinin anlamlılık düzeyinden 

yüksek olması halinde ise, H0 hipotezi reddedilemeyeceğinden hata 

terimleri arasında otokorelasyon olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

Otokorelasyon için kurulan hipotez aşağıdaki gibidir. 

H0: Modelden elde edilen hata terimleri arasında otokorelasyon 

yoktur. 

Ha: Modelden elde edilen hata terimleri arasında otokorelasyon 

vardır. 

Analizde kullanılan bir diğer tanı testi ise; hata terimleri arasında 

değişen varyansın olup olmadığını analiz etmek için yapılan ARCH-

LM testidir. Değişen varyansın varlığı boş hipotez ile sınanmaktadır. 

Analizde, olasılık değerinin 0,05 ve 0,10 anlamlılık seviyesinden 

küçük olması, H0 hipotezinin reddedilmesi, dolayısıyla modelde hata 

terimleri varyansının sabit olmadığı anlamına gelmektedir. Olasılık 

değerinin, 0,05 ve 0,10 anlamlılık seviyesinde yüksek olması boş 

hipotezin kabulünü gerektirir. Bu durumda, varyansın sabit olduğu 

kabul edilmiş olmaktadır. Alternatif hipotezin kabul edilmesi modelde 
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değişen varyans sorununun olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. 

Değişen varyansın test edilmesi için kurulan hipotez aşağıdaki gibidir. 

H0: Modelden elde edilen hata terimleri arasında varyans 

sabittir. 

Ha: Modelden elde edilen hata terimleri arasında varyans sabit 

değildir. 

En uygun modelden beklenen, hata terimleri arasında otokorelasyonun 

ve değişen varyansın olmadığı bir yapı sergilemesidir. 

3.6.1. Petrol Piyasaları ile Gelişen Avrupa Ülkeleri Hisse 

Senedi Piyasaları Arasında Getiri ve Volatilite Etkileşimi 

Modelin oluşturulması aşamasında uygun gecikme uzunluğunun 

belirlenmesi için yapılan analiz sonuçları Tablo 3.3'te sunulmuştur. 

Uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesinde amaç, geçmiş 

dönemlerde oluşan bir bilginin hangi gecikmeye kadar bugünün 

fiyatını açıklama gücünün olduğunu tespit etmektir. 

Getiri serileri için optimal gecikme uzunluğunu belirlemek amacıyla 

yapılan analizde; WTI ve Brent petrol piyasaları ile Çek Cumhuriyeti, 

Macaristan, Polonya, Türkiye ve Yunanistan hisse senedi piyasaları 

için AIC'e göre en uygun gecikme uzunluğu dört, SIC'e göre ise bir 

olarak bulunmuştur. Uygun gecikme uzunluğu için Schwarz Bilgi 

Kriteri esas alınarak model tahmin edilmiştir. 
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Modelden elde edilen tahmin sonuçları incelenen her bir değişkene 

göre ayrı olarak sunulmuştur 

Tablo 4.3. VAR Gecikme Uzunlukları 

Gecikme LogL LR FPE AIC SIC HQ 

0 53931.41 NA 8.51e-25 -35.55847 -35.54458 -35.55347 

1 54226.89 589.3875 7.23e-25 -35.72099 -35.60989* -35.68105* 

2 54322.51 190.3118 7.01e-25 -35.75174 -35.54343 -35.67685 

3 54387.71 129.4456 6.94e-25 -35.76242 -35.45689 -35.65258 

4 54436.78 97.19640 6.94e-25* -35.76246* -35.35972 -35.61768 

5 54482.32 90.01087 6.95e-25 -35.76019 -35.26023 -35.58046 

6 54522.87 79.94304 6.99e-25 -35.75461 -35.15745 -35.53993 

7 54557.66 68.43136 7.06e-25 -35.74524 -35.05086 -35.49561 

8 54594.56 72.41997 7.12e-25 -35.73727 -34.94567 -35.45269 

9 54618.28 46.43071 7.24e-25 -35.72059 -34.83179 -35.40107 

10 54661.37 84.15550 7.26e-25 -35.71669 -34.73067 -35.36222 

11 54713.23 101.0704 7.25e-25 -35.71859 -34.63535 -35.32917 

12 54748.89 69.31412* 7.31e-25 -35.70979 -34.52934 -35.28542 

* İlgili kriter tarafından belirlenen en uygun gecikme uzunluğunu göstermektedir. 

WTI ve Brent petrol piyasası ile Çek Cumhuriyeti, Macaristan, 

Polonya, Türkiye ve Yunanistan hisse senedi piyasaları arasındaki 

getiri ve volatilite etkileşimini analiz etmek için yapılan çok 

değişkenli VAR(1)-EGARCH modeli tahmin sonuçları Tablo 3.4'te 

gösterilmektedir. Model ile elde edilen ve öncül-ardıl ilişkileri ifade 

eden ortalama denklemi sonuçlarına göre, WTI petrol piyasası 

getirileri kendi gecikmeli getirilerinden ve Polonya hisse senedi 

piyasası gecikmeli getirilerinden % 1 anlamlılık seviyesinde, Brent 
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petrol piyasası ile Türkiye hisse senedi piyasasının bir önceki 

getirilerinden % 10 anlamlılık seviyesinde etkilendiği belirlenmiştir. 

Bu sonuç, WTI'nın kendi gecikmeli getirisi ile Brent petrol, Polonya 

ve Türkiye hisse senedi piyasalarının gecikmeli getirilerinin WTI 

petrol getirisinin öngörülmesinde öncül olarak kullanılabileceği 

anlamına gelmektedir. 

Tablo 4.4. WTI Petrolü için VAR(1)-EGARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Ortalama Denklemi 

Değişken Katsayı Standart T-İstatistiği Anlamlılık 

R Sabit 0,03636 0,03061 1,18757 0,23500 

R WTI, WTI -0,07945 0,01340 -5,92677 0,00000 

R WTI, Brent 0,02568 0,01477 1,73797 0,08221 

R WTI, Çek 0,01652 0,01831 0,90212 0,36699 

R WTI, 0,01151 0,01267 0,90902 0,36333 

R WTI, Polonya -0,05090 0,01709 -2,97773 0,00290 

R WTI, Türkiye 0,02260 0,01196 1,88959 0,05881 

R WTI, 0,01414 0,01536 0,92057 0,35727 

Varyans Denklemi 

Değişken Katsayı Standart T-İstatistiği Anlamlılık 

α Sabit -0,09819 0,00510 -19,24205 0,00000 

α WTI, WTI 0,13590 0,01113 12,21026 0,00000 

α WTI, Brent 0,11575 0,00865 13,37100 0,00000 

α WTI, Çek 0,00754 0,00928 0,81281 0,41632 

α WTI, Macaristan -0,01781 0,01168 -1,52488 0,12728 

α WTI, Polonya 0,03152 0,01051 2,99836 0,00271 

α WTI, Türkiye 0,05672 0,01471 3,85578 0,00011 

α WTI, Yunanistan -0,00000 0,01285 -5,08096 0,99959 

δ1 -0,31007 0,04612 -6,72288 0,00000 

γ1 0,98551 0,00232 423,78064 0,00000 

Tanı Testleri 
 Q-İstatistiği Anlamlılık 

LB-Q (12) 12,4329 0,41156 

ARCH-LM 10,9271 0,53516 
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Volatilite etkileşimini gösteren koşullu varyans denklemi sonuçları 

ise, WTI petrol piyasasının kendi gecikmeli şokları da dâhil olmak 

üzere Brent petrol piyasası ile Polonya ve Türkiye hisse senedi 

piyasalarının gecikmeli şoklarından % 1 anlamlılık düzeyinde 

etkilendiği, WTI petrol volatilitesi üzerinde en büyük etkinin ise 

0,013590 ile kendi geçmiş şoklarından kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

Bu durum, WTI ve Brent petrol piyasası ile Polonya ve Türkiye hisse 

senedi piyasasında ortaya çıkan bir şokun yani dalgalanmanın bir gün 

sonra WTI petrol piyasasının volatilitesi üzerinde önemli bir etkisi 

olduğunu, söz konusu piyasalardan WTI petrol piyasası üzerine 

anlamlı bir volatilite etkileşiminin bulunduğunu göstermektedir. 

Asimetri terimi olan δ1, WTI petrol piyasası üzerine volatilite 

etkileşiminin asimetrik bir yapıda olduğunu, piyasadaki negatif bilgi 

şoklarının pozitif şoklara göre volatilite üzerinde istatistiki olarak daha 

anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Volatilite kalıcılığının 

ise 0,98551 ile yüksek olduğu, WTI petrol piyasasında ortaya çıkan 

bir dalgalanmanın uzun süre devam ettiği belirlenmiştir.  

Koşullu değişen varyans modelinin artıkları için Ljung-Box ve 

ARCH-LM testi olmak üzere iki test uygulanmıştır. Yapılan tanı 

testlerinde, LB-Q test istatistiğinin % 5 ve % 10 anlamlılık 

seviyesinden büyük olması nedeniyle otokorelasyon sorunun 

olmadığı, ortalama denklemi artıklarının ARCH etkisine sahip olup 

olmadığını belirlemek için yapılan ARCH-LM test istatistiklerine göre 

ise modelde ARCH etkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Tanı 
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testlerinden elde edilen bulgular modelin doğru belirlendiğini işaret 

etmektedir. 

Tablo 4.5. Brent Petrolü için VAR(1)-EGARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Ortalama Denklemi 

Değişken Katsayı Standart 
Hata 

T-İstatistiği Anlamlılık 

R Sabit 0,03434 0,02762 1,24323 0,21378 

R Brent, WTI 0,34980 0,01045 33,45355 0,00000 

R Brent, Brent -0,19260 0,01732 -11,11927 0,00000 

R Brent, Çek 0,02946 0,01591 1,85175 0,06406 

R Brent, 

Macaristan 
0,00158 0,01133 0,13971 0,88889 

R Brent, Polonya -0,06074 0,01635 -3,71348 0,00020 

R Brent, Türkiye 0,00835 0,01147 0,72828 0,46644 

R Brent, 

Yunanistan 
0,00190 0,01262 0,15078 0,88014 

Varyans Denklemi 

Değişken Katsayı Standart 
Hata 

T-İstatistiği Anlamlılık 

α Sabit -0,06327 0,00397 -15,91485 0,00000 

α Brent, WTI 0,00056 0,00721 0,07812 0,93773 

α Brent, Brent -0,02286 0,00219 -10,43642 0,00000 

α Brent, Çek -0,06321 0,00941 -6,71289 0,00000 

α Brent, 

Macaristan 
-0,05899 0,01046 -5,63484 0,00000 

α Brent, Polonya -0,04366 0,01048 -4,16614 0,00003 

α Brent, Türkiye -0,07989 0,01232 -6,48133 0,00000 

α Brent, 

Yunanistan 
-0,05268 0,01065 -4,94689 0,00000 

δ2 0,19063 0,08870 2,14905 0,03163 

γ2 0,99085 0,00152 649,75559 0,00000 

Tanı Testleri 

 Q-İstatistiği Anlamlılık 

LB-Q (12) 11,2122 0,51082 

ARCH-LM 
(12) 

9,91334 0,62356 
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Brent petrol piyasası ile WTI petrol, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, 

Polonya, Türkiye ve Yunanistan hisse senedi piyasaları arasındaki 

getiri ve volatilite etkileşimini analiz etmek için yapılan çok 

değişkenli VAR(1)-EGARCH modeli tahmin sonuçları Tablo 3.5'te 

gösterilmektedir. Model ile elde edilen ve getiri etkileşiminin varlığı 

ile ilgili kanıt sunan ortalama denklemine göre, Brent petrolün kendi 

gecikmeli değerleri ile WTI petrol piyasası ve Polonya hisse senedi 

piyasasının gecikmeli getirilerinden % 1, Çek Cumhuriyeti hisse 

senedi piyasa getirilerinden ise % 10 anlamlılık düzeyinde 

etkilendiğine dair bulgular elde edilmiştir. Öncül-ardıl ilişkiler 

bağlamında kanıt sunan ortalama denklemi; Brent petrol piyasasının 

gecikmeli getirilerinin, WTI petrol piyasası ile Çek Cumhuriyeti ve 

Polonya hisse senedi piyasalarının geçmiş getirilerinin Brent petrole 

yapılacak yatırım için karar alma aşamasında bilgi sağlayabileceği 

anlamına gelmektedir. 

Model ile elde edilen varyans denklemi sonuçlarına göre, Brent petrol 

volatilitesinin, WTI petrol hariç olmak üzere kendisinin ve Çek 

Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Türkiye ve Yunanistan hisse 

senedi piyasalarının gecikmeli şoklarından % 1 anlamlılık düzeyinde 

etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Kısaca, WTI petrolü dışındaki ülke 

borsaları ve Brent petrolden Brent petrol üzerine volatilite etkileşimi 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Asimetri etkisini gösteren pozitif işaretli δ2 parametresi, Brent petrolü 

üzerine volatilite etkileşiminin asimetrik bir yapıda olduğu, % 5 
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anlamlılık düzeyinde piyasadaki pozitif şokların negatif şoklara göre 

Brent petrolü volatilitesi üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir. γ2 

parametresi, Brent petrol piyasasında ortaya çıkan şokun kalıcılığının 

yüksek olduğunu göstermektedir.  

Tahmin edilen koşullu değişen varyans modelinin artıkları için yapılan 

tanı testlerinde, LB-Q test istatistiğinin % 5 anlamlılık seviyesinden 

büyük olması nedeniyle otokorelasyon sorunun olmadığı 

görülmektedir. Ortalama denklemi artıklarının ARCH etkisine sahip 

olup olmadığını belirlemek için yapılan ARCH-LM test istatistiklerine 

göre ise modelde ARCH etkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Yapılan tanı testlerine ait sonuçlar uygulanan modelin doğru 

belirlendiğini göstermektedir. 
 

Tablo 4.6. Çek Cumhuriyeti için VAR(1)-EGARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Ortalama Denklemi 
Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

R Sabit 0,04112 0,02716 1,51382 0,13007 
R Çek, WTI 0,03672 0,01132 3,24133 0,00118 
R Çek, Brent -0,00269 0,01356 -0,19878 0,84243 
R Çek, Çek 0,02375 0,01182 2,00934 0,04450 

R Çek, Macaristan -0,00584 0,00800 -0,73051 0,46507 
R Çek, Polonya 0,01131 0,01166 0,97026 0,33191 
R Çek, Türkiye 0,01388 0,00980 1,41633 0,15667 

R Çek, Yunanistan 0,00227 0,01138 0,19985 0,84159 

Varyans Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

α Sabit -0,05333 0,01168 -4,56262 0,00000 
α Çek, WTI 0,00208 0,00953 0,21928 0,82643 
α Çek, Brent -0,00248 0,00684 -0,36247 0,71700 
α Çek, Çek 0,10402 0,01007 10,32682 0,00000 

α Çek, Macaristan 0,03303 0,01209 2,73196 0,00629 
α Çek, Polonya 0,01551 0,01253 1,23787 0,21576 
α Çek, Türkiye 0,03347 0,01486 2,25157 0,02434 

α Çek, Yunanistan 0,04488 0,01024 4,38251 0,00001 
δ3 -0,08979 0,06188 -1,45086 0,14681 
γ3 0,97780 0,00439 222,28015 0,00000 

Tanı Testleri 
 Q-İstatistiği Anlamlılık 

LB-Q (12) 12,4608 0,40941 

ARCH-LM (12) 7,51857 0,82153 
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Çek Cumhuriyeti hisse senedi piyasası ile WTI petrol, Brent petrol, 

Macaristan, Polonya, Türkiye ve Yunanistan hisse senedi piyasaları 

arasındaki getiri ve volatilite etkileşimi incelemek için yapılan çok 

değişkenli EGARCH modeline ait tahmin sonuçları Tablo 3.6'da 

sunulmuştur. Elde edilen ortalama denklemi sonuçlarına göre, Çek 

Cumhuriyeti hisse senedi piyasa getirilerinin sadece kendi gecikmeli 

getirileri ile WTI petrolün gecikmeli getirilerinden etkilendiği tespit 

edilmiştir. Bu sonuç, Çek Cumhuriyeti hisse senedi piyasasına yatırım 

yapılırken kendi geçmiş getirileri ile WTI petrolün geçmiş getirilerinin 

kullanılabileceğini göstermektedir. 

Piyasalar arasındaki volatilite etkileşimi hakkında bilgi veren varyans 

denklemi sonuçlarına göre ise; Çek Cumhuriyeti hisse senedi 

piyasasının kendi geçmiş şokları ile Macaristan, Türkiye ve 

Yunanistan hisse senedi piyasalarının geçmiş şoklarından etkilendiği, 

dolayısıyla kendi hisse senedi piyasası geçmiş şokları da dahil olmak 

üzere Macaristan, Türkiye ve Yunanistan hisse senedi piyasalarından 

Çek Cumhuriyeti hisse senedi piyasasına volatilite etkileşiminin 

bulunduğunu söylemek mümkündür. 

Analiz sonuçlarına göre, Çek Cumhuriyeti hisse senedi piyasasında 

volatilite etkileşiminin asimetrik bir yapı sergilemediği belirlenmiş 

olup; volatilite kalıcılığını gösteren γ3 parametresi ise, Çek 

Cumhuriyeti hisse senedi piyasasında ortaya çıkan şokun kalıcılığının 

yüksek olduğunu göstermektedir. LB-Q test istatistiğinin % 5 

anlamlılık seviyesinden büyük olması nedeniyle otokorelasyon 
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sorunun olmadığı belirlenmiş olup, ARCH etkisinin varlığı ile ilgili 

kanıt sunan ARCH-LM test istatistiğine göre, modelde ARCH 

etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir. Tanı testlerinden elde edilen 

bulgulara göre uygulanan modelin doğru olduğu görülmektedir. 

Tablo 4.7. Macaristan için VAR(1)-EGARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Ortalama Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

R Sabit 0,02452 0,03382 0,72493 0,46849 
R Macaristan, WTI 0,02943 0,01504 1,95605 0,05045 
R Macaristan, Brent -0,00591 0,01714 -0,34497 0,73011 
R Macaristan, Çek -0,02857 0,01597 -1,78871 0,07366 

R Macaristan, Macaristan 0,03767 0,01433 2,62917 0,00855 
R Macaristan, Polonya 0,00360 0,01753 0,20571 0,83701 
R Macaristan, Türkiye -0,00364 0,01336 -0,27287 0,78495 

R Macaristan, Yunanistan 0,02264 0,01539 1,47072 0,14136 

Varyans Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

α Sabit -0,00917 0,01213 -0,75632 0,44945 
α Macaristan, WTI -0,01493 0,00823 -1,81342 0,06976 
α Macaristan, Brent -0,02320 0,00581 -3,99100 0,00006 
α Macaristan, Çek 0,02342 0,01419 1,64996 0,09895 

α Macaristan, Macaristan 0,07892 0,01246 6,33072 0,00000 
α Macaristan, Polonya 0,00889 0,01170 0,75957 0,44750 
α Macaristan, Türkiye -0,04865 0,01612 -3,01769 0,00254 

α Macaristan, Yunanistan 0,02074 0,01080 1,91908 0,05497 
δ4 -0,34027 0,09107 -3,73621 0,00018 
γ4 0,97414 0,00500 194,51406 0,00000 

Tanı Testleri 
 Q-İstatistiği Anlamlılık 

LB-Q (12) 6,6466 0,88005 

ARCH-LM (12) 9,55911 0,65457 

Macaristan hisse senedi piyasası ile WTI petrol, Brent petrol, Çek 

Cumhuriyeti, Polonya, Türkiye ve Yunanistan hisse senedi piyasaları 

arasındaki getiri ve volatilite etkileşimini analiz etmek için uygulanan 

çok değişkenli VAR-EGARCH modeli tahmin sonuçları Tablo 3.7'de 

gösterilmektedir. 
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Getiri etkileşimi hakkında bilgi veren ortalama denklemi sonuçlarına 

göre, Macaristan hisse senedi piyasa getirisinin % 1 anlamlılık 

düzeyinde kendi gecikmeli getirisinden ve % 10 anlamlılık düzeyinde 

WTI petrol ve Çek Cumhuriyeti hisse senedi piyasasının gecikmeli 

getirilerinden etkilendiğine dair kanıtlar elde edilmiştir. Bu noktadan 

hareketle, Macaristan hisse senedi piyasasına yatırım yapılırken kendi 

gecikmeli getirileri ile birlikte WTI petrol ve Çek Cumhuriyeti hisse 

senedi piyasası verilerinin öncül olarak kullanılabileceği söylenebilir. 

Volatilite etkileşimini gösteren koşullu varyans denklemi sonuçlarına 

göre, Macaristan hisse senedi piyasası Polonya hisse senedi piyasası 

hariç olmak üzere diğer tüm piyasalar ile kendi gecikmeli şoklarından 

% 10 anlamlılık düzeyinde etkilenmektedir. Macaristan hisse senedi 

piyasası volatilitesi üzerinde en büyük etkinin kendi gecikmeli şokları 

ile Brent petrol ile Türkiye hisse senedi piyasalarının gecikmeli 

şoklarından kaynaklandığına dair elde edilen bu bulgular, Polonya 

hisse senedi piyasası dışındaki piyasalardan Macaristan hisse senedi 

piyasasına volatilite etkileşiminin olduğu anlamına gelmektedir. 

Asimetrik yapıyı temsil eden ve negatif katsayıya sahip olan δ4 

parametresi, % 1 anlamlılık düzeyinde Macaristan hisse senedi 

piyasası volatilitesi üzerinde negatif şokların pozitif bilgi şoklarına 

göre istatistiki olarak daha anlamlı bir etkisinin olduğunu ve volatilite 

etkileşiminin asimetrik yapıda olduğunu göstermektedir. Bununla 

birlikte, Macaristan hisse senedi piyasasında volatilite kalıcılığının 

yüksek olduğu belirlenmiştir. 
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Koşullu değişen varyans modelinin artıkları için yapılan tanı 

testlerinde; LB-Q istatistiğinin % 5 anlamlılık seviyesinden yüksek 

olması hata terimleri arasında otokorelasyonun olmadığını 

göstermekle birlikte, ARCH-LM test istatistiğine göre, kurulan 

modelde ARCH etkisinin bulunmadığı belirlenmiş olup, tanı testlerine 

ait sonuçlar modelin doğruluğunu kanıtlamaktadır. 

Tablo 4.8. Polonya için VAR(1)-EGARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Ortalama Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

R Sabit 0,02724 0,03037 0,89698 0,36972 
R Polonya, WTI 0,04476 0,01453 3,08006 0,00206 
R Polonya, Brent -0,00579 0,01645 -0,35206 0,72479 
R Polonya, Çek 0,00310 0,01798 0,17264 0,86293 

R Polonya, Macaristan 0,02408 0,01036 2,32412 0,02011 
R Polonya, Polonya -0,02768 0,01837 -1,50659 0,13191 
R Polonya, Türkiye 0,00150 0,01321 0,11393 0,90929 

R Polonya, Yunanistan 0,02012 0,01327 1,51546 0,12965 

Varyans Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

α Sabit -0,01295 0,00973 -1,33040 0,18338 
α Polonya, WTI -0,00917 0,00971 -0,94471 0,34480 
α Polonya, Brent -0,00055 0,00682 -0,08194 0,93469 
α Polonya, Çek -0,01798 0,01406 -1,27891 0,20092 

α Polonya, Macaristan 0,05322 0,01249 4,26105 0,00002 
α Polonya, Polonya 0,03946 0,01117 3,53304 0,00041 
α Polonya, Türkiye -0,00713 0,01497 -0,47661 0,63363 

α Polonya, Yunanistan -0,02445 0,00963 -2,53679 0,01118 
δ5 -0,17379 0,11958 -1,45331 0,14613 
γ5 0,98149 0,00360 271,98473 0,00000 

Tanı Testleri 
 Q-İstatistiği Anlamlılık 

LB-Q (12) 4,3604 0,97601 

ARCH-LM (12) 7,07484 0,85262 

Polonya hisse senedi piyasası ile WTI petrol, Brent petrol, Çek 

Cumhuriyeti, Macaristan, Türkiye ve Yunanistan hisse senedi 

piyasaları arasındaki getiri ve volatilite etkileşimini analiz etmek için 
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çok değişkenli VAR-EGARCH modeli kullanılmış ve tahmin 

sonuçları Tablo 3.8'de gösterilmiştir. Getiri etkileşimi açısından 

piyasalar arasındaki etkileşimi gösteren ortalama denklemi 

sonuçlarına göre, Polonya hisse senedi piyasa getirisi kendi gecikmeli 

getirisi ile WTI petrol piyasasının gecikmeli getirilerinden % 5 

anlamlılık düzeyinde etkilendiğine dair bulgular elde edilmiştir. Bu 

durum, Polonya hisse senedi piyasası ile WTI petrol piyasasından 

Polonya hisse senedi piyasasına getiri etkileşiminin olduğunu 

destekler niteliktedir. 

Volatilite etkileşimini gösteren koşullu varyans denklemine göre, 

Polonya hisse senedi piyasası volatilitesinin, kendi gecikmeli şokları 

ile birlikte Macaristan ve Yunanistan hisse senedi piyasalarının 

gecikmeli şoklarından etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Kendi 

gecikmeli şokları ile birlikte Macaristan ve Yunanistan hisse senedi 

piyasasından Polonya hisse senedi piyasasına istatistiki olarak anlamlı 

bir volatilite etkileşiminin olduğunu söylemek mümkündür. 

Analiz sonuçlarına göre, Polonya hisse senedi piyasasında volatilite 

etkileşiminin asimetrik bir yapı sergilediğine dair bir bulgu elde 

edilememiş olup; volatilite kalıcılığını gösteren γ5 parametresi ise, 

Polonya hisse senedi piyasasında ortaya çıkan şokun kalıcılığının 

yüksek olduğunu göstermektedir. Koşullu değişen varyans modelinin 

artıkları için yapılan tanı testlerinde; LB-Q istatistiğinin % 5 

anlamlılık seviyesinden yüksek olması hata terimleri arasında 

otokorelasyon sorunun olmadığını göstermektedir. ARCH-LM test 
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istatistiğine göre, kurulan modelde ARCH etkisinin bulunmadığı 

belirlenmiş olup, tanı testlerine ait sonuçlar kurulan modelin 

doğruluğunu desteklemektedir. 

 

Tablo 4.9. Türkiye için VAR(1)-EGARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Ortalama Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

R Sabit 0,08927 0,03980 2,24295 0,02490 
R Türkiye, WTI -0,02592 0,01922 -1,34852 0,17748 
R Türkiye, Brent 0,00729 0,01940 0,37602 0,70690 
R Türkiye, Çek -0,00616 0,02414 -0,25537 0,79843 

R Türkiye, Macaristan -0,00088 0,01687 -0,05257 0,95807 
R Türkiye, Polonya 0,00048 0,02242 0,02156 0,98279 
R Türkiye, Türkiye 0,03440 0,01851 1,85796 0,06317 

R Türkiye, Yunanistan 0,00948 0,01604 0,59108 0,55446 

Varyans Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

α Sabit 0,00440 0,01334 0,33013 0,74130 
α Türkiye, WTI 0,04751 0,00765 6,20874 0,00000 
α Türkiye, Brent 0,02466 0,00491 5,02331 0,00000 
α Türkiye, Çek 0,05482 0,00618 8,87059 0,00000 

α Türkiye, Macaristan 0,01118 0,01067 1,04765 0,29480 
α Türkiye, Polonya 0,03339 0,00928 3,59771 0,00032 
α Türkiye, Türkiye 0,14227 0,01387 10,25348 0,00000 

α Türkiye, Yunanistan -0,02841 0,01080 -2,63080 0,00851 
δ6 -0,43350 0,06103 -7,10253 0,00000 
γ6 0,97419 0,00455 214,09466 0,00000 

Tanı Testleri 
 Q-İstatistiği Anlamlılık 

LB-Q (12) 19,7871 0,07122 

ARCH-LM (12) 5,59126 0,93526 

Türkiye hisse senedi piyasası ile WTI petrol, Brent petrol, Çek 

Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Yunanistan hisse senedi 

piyasaları arasındaki getiri ve volatilite etkileşimini analiz etmek için 

uygulanan çok değişkenli VAR-EGARCH modeli tahmin sonuçları 

Tablo 3.9'da gösterilmektedir. Getiri etkileşimi hakkında bilgi veren 

ortalama denklemi sonuçlarına göre, Türkiye hisse senedi piyasasının 

% 10 anlamlılık düzeyinde sadece kendi gecikmeli getirilerinden 
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etkilendiği tespit edilmiştir. Bu sonuç, Türkiye hisse senedi 

piyasasının incelenen diğer piyasalardan getiri anlamında etkilenme-

diğini göstermektedir.  

Koşullu varyans denklemi sonuçlarına göre ise; Türkiye hisse senedi 

piyasası % 1 anlamlılık düzeyinde Macaristan hisse senedi piyasası 

dışında ele alınan diğer piyasalar ile kendi gecikmeli şoklarının etkisi 

altındadır. Türkiye hisse senedi piyasa volatilitesi üzerindeki en büyük 

etki 0,14227 ile kendi gecikmeli şoklarından kaynaklanmaktadır. 

Kısaca, Macaristan dışındaki hisse senedi piyasaları ile petrol 

piyasalarından Türkiye hisse senedi piyasasına volatilite etkileşiminin 

olduğu görülmektedir. 

Asimetri terimi olan δ6'ya bakıldığında, Türkiye hisse senedi piyasası 

üzerine volatilite etkileşiminin asimetrik bir görüntü sergilediğine ve 

negatif bilgi şoklarının pozitif bilgi şoklarına göre daha baskın 

olduğuna dair bulgular elde edilmiştir. Volatilite kalıcılığının (γ6) ise 

0,97419 ile yüksek olduğu, Türkiye hisse senedi piyasasında ortaya 

çıkan bir dalgalanmanın uzun süre devam ettiği tespit edilmiştir. 

Koşullu değişen varyans modelinin artıkları için yapılan Ljung-Box ve 

ARCH -LM tanı testlerinin sonuçlarına göre; LB-Q istatistiğinin % 5 

anlamlılık seviyesinde istatistikî olarak anlamlı olması hata terimleri 

arasında otokorelasyon sorununun olmadığını göstermektedir. ARCH-

LM test istatistiği sonuçları, kurulan modelde ARCH etkisinin 
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bulunmadığı yönünde kanıt sunmaktadır. Tanı testlerine ait sonuçlar 

kurulan modelin doğruluğunu desteklemektedir. 

Tablo 4.10. Yunanistan için VAR(1)-EGARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Ortalama Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

R Sabit 0,02004 0,03590 0,55843 0,57655 
R Yunanistan, WTI -0,00780 0,01511 -0,51632 0,60563 
R Yunanistan, Brent -0,00575 0,01653 -0,34826 0,72764 
R Yunanistan, Çek 0,00862 0,01742 0,49503 0,62057 

R Yunanistan, Macaristan 0,03165 0,01244 2,54397 0,01096 
R Yunanistan, Polonya 0,00294 0,01695 0,17342 0,86232 
R Yunanistan, Türkiye 0,00102 0,01384 0,07397 0,94103 

R Yunanistan, Yunanistan 0,06111 0,01533 3,98581 0,00006 

Varyans Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

α Sabit -0,02392 0,00950 -2,51711 0,01183 
α Yunanistan, WTI -0,00630 0,01015 -0,62110 0,53453 
α Yunanistan, Brent 0,00545 0,00676 0,80609 0,42019 
α Yunanistan, Çek -0,01145 0,01234 -0,92797 0,35342 

α Yunanistan, Macaristan -0,03581 0,01286 -2,78389 0,00537 
α Yunanistan, Polonya -0,03540 0,01179 -3,00168 0,00268 
α Yunanistan, Türkiye -0,04103 0,01385 -2,96260 0,00305 

α Yunanistan, Yunanistan 0,07797 0,01189 6,55727 0,00000 
δ7 -0,20168 0,05535 -3,64381 0,00026 
γ7 0,99686 0,00142 697,22396 0,00000 

Tanı Testleri 
 Q-İstatistiği Anlamlılık 

LB-Q (12) 10,0899 0,60807 

ARCH-LM (12) 10,80303 0,54587 

Yunanistan hisse senedi piyasası ile WTI petrol, Brent petrol, Çek 

Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Türkiye hisse senedi piyasaları 

arasındaki getiri ve volatilite etkileşimini analiz etmek için çok 

değişkenli VAR-EGARCH modeli kullanılmış ve tahmin sonuçları 

Tablo 3.10'da gösterilmiştir. Getiri etkileşimi hakkında bilgi veren 

ortalama denklemi sonuçlarına göre, Yunanistan hisse senedi piyasası 

kendi gecikmeli getirileri ile Macaristan hisse senedi piyasası 
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getirilerinden etkilenmektedir. Kendisinden ve Macaristan hisse 

senedi piyasasından Yunanistan hisse senedi piyasası üzerine getiri 

etkileşimi olduğu belirlenmiş olup, öngörü yapılırken öncül olarak 

kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Getiri etkileşiminin sınırlı 

olmasının nedeni olarak 2008 Küresel Finans Krizi'nden sonra 

Yunanistan'ın yaşadığı ekonomik problemler gösterilebilir. Bu 

nedenle, Yunanistan hisse senedi piyasasının getiri anlamında diğer 

piyasalardan ayrıştığını söylemek mümkündür. 

Koşullu varyans denklemi sonuçlarına göre ise; Yunanistan hisse 

senedi piyasa volatilitesinin kendi gecikmeli şokları da dahil olmak 

üzere Macaristan, Polonya ve Türkiye hisse senedi piyasalarının 

gecikmeli şoklarından % 1 anlamlılık düzeyinde etkilendiği, 

dolayısıyla söz konusu piyasalardan Yunanistan hisse senedi 

piyasasına volatilite etkileşimi bulunduğuna dair bulgular elde 

edilmiştir. Bununla birlikte, petrol piyasasının Yunanistan hisse senedi 

piyasaları üzerinde getiri ve volatilite olarak bir etkisinin olmadığı 

görülmektedir.  

Ayrıca, Yunanistan hisse senedi piyasası üzerine volatilite etkileşimi-

nin % 1 anlamlılık düzeyinde asimetrik yapıda olduğu, piyasada 

ortaya çıkan negatif şokların etkisinin pozitif şoklara göre daha büyük 

olduğu belirlenmiştir. Yunanistan hisse senedi piyasasında volatilite 

kalıcılığı ise oldukça yüksektir.  
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Koşullu değişen varyans modelinin artıkları için yapılan Ljung-Box ve 

ARCH -LM tanı testlerinin sonuçlarına göre; LB-Q istatistiğinin % 5 

anlamlılık seviyesinden büyük olması, hata terimleri arasında 

otokorelasyon sorunun olmadığını göstermektedir. ARCH-LM test 

istatistiği sonuçları, kurulan modelde ARCH etkisinin bulunmadığı 

yönünde kanıt sunmaktadır. Tanı testlerinden elde edilen bulgular 

modelin doğruluğunu destekler niteliktedir. 

Tablo 4.11. Petrol Piyasaları ile Gelişen Avrupa Ülkeleri Hisse Senedi Piyasaları 

Arasındaki Koşullu Korelasyon Matrisi 

 WTI Brent 
Çek 

Cumhuriyeti 
Macaristan Polonya Türkiye Yunanistan 

WTI 1,0000 
0,6477 0,21424 0,22965 0,26588 0,16600 0,16677 
(0,008) (0,011) (0,011) (0,011) (0,013) (0,014) 

Brent 
 

1,0000 
0,24863 0,26464 0,31410 0,19106 0,19999 

 (0,011) (0,011) (0,011) (0,013) (0,014) 

Çek 
Cumhuriyeti 

  
1,0000 

0,53499 0,58290 0,42644 0,43290 

  (0,010) (0,009) (0,011) (0,010) 

Macaristan 
   

1,0000 
0,65314 0,46380 0,39319 

   (0,008) (0,011) (0,012) 

Polonya 
    

1,0000 
0,53846 0,44165 

    (0,010) (0,011) 

Türkiye 
     

1,0000 
0,37416 

     (0,015) 

Yunanistan  1,0000 

Tablo 3.11'de; WTI ve Brent petrol piyasaları ile gelişen Avrupa hisse 

senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi gösteren koşullu korelasyon 

matrisine ait sonuçlar yer almaktadır. Piyasalar arasındaki en büyük 

korelasyon katsayısı 0,65314 ile Macaristan ve Polonya hisse senedi 

piyasaları arasında olup, bu katsayı iki değişken arasındaki ilişkinin 
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güçlü olduğunu göstermektedir. Ayrıca, WTI ve Brent petrol 

piyasaları arasındaki korelasyon katsayısının yüksek (0,6477) oluşu 

petrol piyasaları arasındaki güçlü ilişkiyi ortaya çıkarmaktadır. En 

düşük korelasyonun ise; WTI ve Brent petrol piyasaları ile Türkiye ve 

Yunanistan hisse senedi piyasaları arasında olduğu görülmektedir.  

3.6.2. Petrol Piyasaları ile MIST Ülkeleri Hisse Senedi 
Piyasaları Arasında Getiri ve Volatilite Etkileşimi 

Modelin oluşturulması aşamasında uygun gecikme uzunluğunun 

belirlenmesi için yapılan analiz sonuçları Tablo 3.12'de sunulmuştur. 

Tablo 4.12. VAR Gecikme Uzunlukları 

Gecikme LogL LR FPE AIC SIC HQ 

0  46257,50 NA   2,29e-21 -30,49885 -30,48694 -30,49457 
1  46871,11  1224,378  1,56e-21 -30,87973  -30,79640* -30,84977 
2  46965,59  188,1567  1,50e-21 -30,91829 -30,76354  -30,86266* 
3  47022,83  113,7716  1,48e-21 -30,93230 -30,70613 -30,85099 
4  47062,62  78,91310  1,48e-21 -30,93480 -30,63720 -30,82781 
5  47111,30  96,36113  1,47e-21 -30,94316 -30,57414 -30,81050 
6  47145,79  68,15339  1,47e-21 -30,94217 -30,50173 -30,78383 
7  47175,27  58,11094  1,48e-21 -30,93786 -30,42600 -30,75385 
8  47208,59  65,55947  1,48e-21 -30,93609 -30,35281 -30,72641 
9  47253,40  87,99683  1,47e-21 -30,94190 -30,28720 -30,70654 
10  47292,88  77,38769  1,47e-21 -30,94420 -30,21808 -30,68316 
11  47335,85  84,04063  1,46e-21 -30,94880 -30,15125 -30,66208 
12  47374,86  76,13936*  1.46e-21*  -30.95078* -30.08181 -30.63839 

* İlgili kriter tarafından belirlenen en uygun gecikme uzunluğunu göstermektedir. 

Getiri serileri için optimal gecikme uzunluğunu tespit etmek için 

yapılan analizde; WTI ve Brent petrol piyasaları ile Endonezya, 

Güney Kore, Meksika ve Türkiye'den oluşan MIST ülkeleri hisse 

senedi piyasaları için en uygun gecikme uzunluğu AIC'e göre on iki, 
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SIC'e göre ise bir olarak belirlenmiş olup, uygun gecikme uzunluğu 

için Schwarz Bilgi Kriteri esas alınarak model tahmin edilmiştir. 

Tablo 4.13. WTI Petrolü için VAR(1)-EGARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Ortalama Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

R Sabit 0,02306 0,01976 1,16685 0,24327 
R WTI, WTI -0,08459 0,01093 -7,73836 0,00000 
R WTI, Brent 0,02202 0,01169 1,88299 0,05970 

R WTI, Endonezya 0,00874 0,01171 0,74666 0,45526 
R WTI, Güney Kore -0,01121 0,01219 -0,91972 0,35771 
R WTI, Meksika 0,03098 0,01812 1,70972 0,08731 
R WTI, Türkiye 0,00801 0,00767 1,04423 0,29637 

Varyans Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

α Sabit -0,13135 0,01220 -10,75794 0,00000 
α WTI, WTI 0,13962 0,01573 8,87313 0,00000 
α WTI, Brent 0,11853 0,01180 10,04162 0,00000 

α WTI, Endonezya -0,05405 0,02139 -2,52713 0,01149 
α WTI, Güney Kore 0,02016 0,01370 1,47077 0,14135 
α WTI, Meksika 0,04065 0,00955 4,25402 0,00002 
α WTI, Türkiye -0,00553 0,01331 -0,41554 0,67774 

δ1 -0,35690 0,04418 -8,07742 0,00000 
γ1 0,97901 0,00364 268,62571 0,00000 

Tanı Testleri 
 Q-İstatistiği Anlamlılık 

LB-Q (12) 12,7872 0,38469 

ARCH-LM (12) 9,62385 0,64892 

WTI ve Brent petrol piyasaları ile Endonezya, Güney Kore, Meksika 

ve Türkiye'nin yer aldığı MIST ülkeleri hisse senedi piyasaları 

arasında getiri ve volatilite etkileşimini incelemek için yapılan çok 

değişkenli VAR-EGARCH modelinden elde edilen WTI petrol 

piyasası tahmin sonuçları Tablo 3.13'te gösterilmiştir. Modelden elde 

edilen ve getiri etkileşimi hakkında bilgi veren ortalama denklemine 

göre; WTI petrolün gecikmeli getirilerinin % 1, Brent petrol ile 

Meksika hisse senedi piyasalarının gecikmeli getirilerinin ise % 10 
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anlamlılık düzeyinde WTI petrol piyasası getirileri üzerinde etkisinin 

olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç; WTI ve Brent petrol ile Meksika 

hisse senedi piyasasının WTI petrol getirisinin öngörülmesinde öncül 

olarak kullanılabileceği şeklinde yorumlanabilir. 

Koşullu varyans denkleminden elde edilen bulgular; WTI ve Brent 

petrol piyasaları ile Meksika hisse senedi piyasalarının gecikmeli 

şoklarının % 1, Endonezya hisse senedi piyasasının gecikmeli 

şoklarının % 5 anlamlılık düzeyinde WTI petrol piyasa volatilitesi 

üzerinde etkisinin olduğunu göstermektedir. Söz konusu piyasalarda 

ortaya çıkan dalgalanma sonraki gün WTI petrol volatilitesi üzerinde 

etkili olduğundan, bu piyasalardan WTI petrol piyasasına doğru 

volatilite etkileşiminin olduğu görülmektedir.  

Modelden elde edilen asimetri terimi (δ1=-035690), WTI petrol 

piyasası üzerine volatilite etkileşiminin asimetrik bir yapı sergilediği, 

negatif bilgi şoklarının volatilite üzerindeki etkisinin pozitif şoklara 

göre daha anlamlı olduğunu kanıtlamaktadır. Volatilite kalıcılığını 

gösteren γ1 (0,97901) terimi ise, WTI petrol piyasasında ortaya çıkan 

bir dalgalanmanın kalıcı olduğunun, etkisinin uzun süre devam 

ettiğinin göstergesidir. 

Koşullu değişen varyans modelinin artıkları için yapılan tanı 

testlerinde; LB-Q istatistiğinin % 1 anlamlılık düzeyinden yüksek 

olması nedeniyle hata terimleri arasında otokorelasyonun olmadığını 

ifade eden boş hipotez reddedilememiş ve hata terimleri arasında 
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otokorelasyon olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. ARCH-LM test 

istatistiği sonucu ise, anlamlılık düzeyinin yüksek olması ortalama 

denklemi artıklarının ARCH etkisine sahip olmadığı yönünde kanıt 

sunmaktadır. Tanı testlerinden elde edilen bulgular modelin doğru 

kurulduğunu desteklemektedir. 

Tablo 4.14. Brent Petrolü için VAR(1)-EGARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Ortalama Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

R Sabit 0,01483 0,02492 0,59519 0,55171 
R Brent, WTI 0,33371 0,01145 29,13934 0,00000 
R Brent, Brent -0,20151 0,01546 -13,02740 0,00000 

R Brent, Endonezya -0,00116 0,01336 -0,08728 0,93045 
R Brent, Güney Kore -0,01178 0,01364 -0,86431 0,38742 
R Brent, Meksika 0,03253 0,01553 2,09454 0,03621 
R Brent, Türkiye -0,00604 0,00977 -0,61859 0,53618 

Varyans Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

α Sabit -0,10705 0,01054 -10,15682 0,00000 
α Brent, WTI -0,00140 0,01199 -0,11693 0,90691 
α Brent, Brent 0,01755 0,01195 1,46774 0,14217 

α Brent, Endonezya 0,14000 0,02727 5,13372 0,00000 
α Brent, Güney Kore 0,02226 0,01691 1,31573 0,18826 
α Brent, Meksika -0,00557 0,01008 -0,55279 0,58040 
α Brent, Türkiye 0,02182 0,01557 1,40112 0,16117 

δ2 -0,09665 0,08028 -1,20384 0,22864 
γ2 0,98392 0,00300 327,18963 0,00000 

Tanı Testleri 
 Q-İstatistiği Anlamlılık 

LB-Q (12) 10,0583 0,61084 

ARCH-LM (12) 8,84241 0,71632 

WTI ve Brent petrol piyasaları ile Endonezya, Güney Kore, Meksika 

ve Türkiye'nin yer aldığı MIST ülkeleri hisse senedi piyasaları 

arasında getiri ve volatilite etkileşimini incelemek amacıyla yapılan 

çok değişkenli VAR-EGARCH modelinden elde edilen Brent petrol 

piyasasına ilişkin tahmin sonuçları Tablo 3.14'te gösterilmiştir. Getiri 
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etkileşimini gösteren ortalama denklemi tahmin sonuçlarına göre, 

Brent petrol piyasa getirisi kendi gecikmeli şokları ile WTI petrol 

piyasası ve Meksika hisse senedi piyasasının gecikmeli şoklarından 

etkilenmekte olup, Brent petrol piyasa getirisi üzerine en büyük 

etkinin WTI petrol piyasasının gecikmeli getirilerinden (0,33371) 

kaynaklandığını görülmektedir. Bu sonuç, WTI petrol piyasasının 

Brent petrol piyasasına göre daha baskın olduğunu, WTI ve Brent 

petrol piyasaları ile Meksika hisse senedi piyasalarından Brent petrol 

piyasasına getiri etkileşiminin olduğunu kanıtlamaktadır. 

Modelden elde edilen koşullu varyans denklemi sonuçları, Brent 

petrol volatilitesinin sadece Endonezya hisse senedi piyasasının 

gecikmeli şoklarından etkilendiğini göstermektedir. 

Asimetri terimi olan δ2'nin anlamlılık seviyesinin kritik değerlerden 

yüksek olması Brent petrolü üzerine volatilite etkileşiminin asimetrik 

bir yapı sergilemediği yönünde kanıt sunmaktadır. Bununla birlikte γ1 

(0,98392) terimi, Brent piyasasında volatilite kalıcılığının yüksek 

olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. 

Modelin artıkları için yapılan Ljung-Box Q testi ile ARCH-LM test 

istatistiği sonuçları; LB-Q test istatistiğinin % 1 ve % 5 anlamlılık 

düzeyinden yüksek olması nedeniyle hata terimleri arasında 

otokorelasyon olmadığı, ARCH-LM test istatistiğinin % 1 ve % 5 

anlamlılık düzeyinden yüksek olması nedeniyle de ARCH etkisi 
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içermediği yönünde kanıtlar sunduğundan modelin doğru belirlendiği 

sonucuna varılmıştır. 

Tablo 4.15. Endonezya için VAR(1)-EGARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Ortalama Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

R Sabit 0,06728 0,01800 3,73629 0,00018 
R Endonezya, WTI -0,03020 0,00793 -3,80399 0,00014 
R Endonezya, Brent 0,02147 0,00824 2,60532 0,00917 

R Endonezya, Endonezya 0,04439 0,01336 3,32124 0,00089 
R Endonezya, Güney Kore -0,09429 0,01093 -8,62374 0,00000 
R Endonezya, Meksika 0,34940 0,01522 22,94368 0,00000 
R Endonezya, Türkiye 0,03793 0,00361 10,49950 0,00000 

Varyans Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

α Sabit -0,21551 0,02430 -8,86644 0,00000 
α Endonezya, WTI -0,01674 0,00922 -1,81477 0,06955 
α Endonezya, Brent -0,01496 0,00762 -1,96250 0,04970 

α Endonezya, Endonezya 0,24987 0,01816 13,75697 0,00000 
α Endonezya, Güney Kore 0,03719 0,00999 3,72000 0,00019 
α Endonezya, Meksika 0,04242 0,00915 4,63306 0,00000 
α Endonezya, Türkiye 0,02822 0,01180 2,39109 0,01679 

δ3 -0,31229 0,04881 -6,39780 0,00000 
γ3 0,91551 0,01188 77,03441 0,00000 

Tanı Testleri 
 Q-İstatistiği Anlamlılık 

LB-Q (12) 7,2224 0,84257 

ARCH-LM (12) 6,98662 0,85849 

WTI ve Brent petrol piyasaları ile Endonezya, Güney Kore, Meksika 

ve Türkiye'nin yer aldığı MIST ülkeleri hisse senedi piyasaları 

arasında getiri ve volatilite etkileşimini incelemek amacıyla yapılan 

çok değişkenli VAR-EGARCH modelinden Endonezya hisse senedi 

piyasası için elde edilen tahmin sonuçları Tablo 3.15'te gösterilmiştir. 

Modelden elde edilen ortalama denklemi sonuçlarına göre; Endonezya 

hisse senedi piyasaları, % 1 anlamlılık düzeyinde kendi gecikmeli 

getirileri de dâhil olmak üzere WTI ve Brent petrol piyasası ile Güney 
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Kore, Meksika ve Türkiye hisse senedi piyasalarının gecikmeli 

getirilerinden etkilenmektedir. Modelde incelenen tüm piyasalardan 

Endonezya hisse senedi piyasasına getiri etkileşiminin olduğu tespit 

edilmiş olup, getiri açından en büyük etkinin Meksika hisse senedi 

piyasasından (0,34940) kaynaklandığı belirlenmiştir.  

Volatilite etkileşimini gösteren koşullu varyans denklemi sonuçlarına 

göre, Endonezya hisse senedi piyasası % 1 anlamlılık düzeyinde kendi 

gecikmeli şokları ile Güney Kore ve Meksika hisse senedi 

piyasalarının gecikmeli şoklarından, % 5 anlamlılık düzeyinde Brent 

petrol ile Türkiye hisse senedi piyasalarının gecikmeli şoklarından ve 

% 10 anlamlılık düzeyinde ise WTI petrol piyasasının gecikmeli 

şoklarından etkilendiğine dair bulgular elde edilmiştir. İncelenen tüm 

piyasalardan Endonezya hisse senedi piyasasına volatilite 

etkileşiminin bulunduğu, en büyük etkinin ise 0,24987 ile kendi 

gecikmeli şoklarından kaynaklandığı görülmektedir.  

Asimetri terimi olan δ3 (-0,31229), Endonezya hisse senedi 

piyasasında negatif bilgi şoklarının pozitif şoklara göre volatilite 

üzerinde daha baskın bir görünüme sahip olduğunun, volatilite 

etkileşiminin asimetrik bir yapı sergilediğinin göstergesidir. 

Endonezya hisse senedi piyasasında volatilite kalıcılığının (0,91551) 

ise; yüksek olduğu, piyasada ortaya çıkan bir dalgalanmanın uzun süre 

devam ettiği belirlenmiştir. 
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Koşullu değişen varyans modellerinin artıkları için yapılan tanı 

testlerinde; LB-Q istatistiğinin % 5 anlamlılık düzeyinden yüksek 

olması nedeniyle hata terimleri arasında otokorelasyonun olmadığını 

ifade eden boş hipotez kabul edilmiş ve hata terimleri arasında 

otokorelasyon olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. ARCH-LM test 

istatistiği olasılık değerinin anlamlılık düzeyinden yüksek olması 

ortalama denklemi artıklarının ARCH etkisine sahip olmadığı 

yönünde kanıt sunmaktadır. Tanı testlerinden elde edilen bulgular 

modelin doğru kurulduğunun göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

Tablo 4.16. Güney Kore için VAR(1)-EGARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Ortalama Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

R Sabit 0,03223 0,02324 1,38699 0,16544 
R Güney Kore, WTI -0,00739 0,01014 -0,72884 0,46609 
R Güney Kore, Brent 0,02621 0,00982 2,66750 0,00764 

R Güney Kore, Endonezya -0,00064 0,01252 -0,05133 0,95906 
R Güney Kore, Güney Kore -0,10025 0,01565 -6,40428 0,00000 
R Güney Kore, Meksika 0,36414 0,01436 25,35074 0,00000 
R Güney Kore, Türkiye 0,03008 0,00879 3,42202 0,00062 

Varyans Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

α Sabit -0,15753 0,01617 -9,74025 0,00000 
α Güney Kore, WTI 0,02472 0,00969 2,55093 0,01074 
α Güney Kore, Brent 0,00460 0,00794 0,57929 0,56239 

α Güney Kore, Endonezya 0,00413 0,01555 0,26579 0,79039 
α Güney Kore, Güney Kore 0,08246 0,01042 7,90884 0,00000 
α Güney Kore, Meksika 0,01995 0,00853 2,33801 0,01938 
α Güney Kore, Türkiye 0,05540 0,01173 4,72133 0,00000 

δ4 -0,40673 0,07730 -5,26161 0,00000 
γ4 0,97826 0,00324 301,07058 0,00000 

Tanı Testleri 

 Q-İstatistiği Anlamlılık 

LB-Q (12) 14,2886 0,28266 

ARCH-LM 
(12) 

4,95383 0,95950 
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WTI ve Brent petrol piyasaları ile Endonezya, Güney Kore, Meksika 

ve Türkiye'nin yer aldığı MIST ülkeleri hisse senedi piyasaları 

arasında getiri ve volatilite etkileşimini incelemek için yapılan çok 

değişkenli VAR-EGARCH modelinden elde edilen Güney Kore hisse 

senedi piyasasına ilişkin tahmin sonuçları Tablo 3.16’da 

gösterilmiştir. Getiri etkileşimini gösteren ortalama denklemi 

sonuçlarına göre, Güney Kore hisse senedi piyasası getirileri kendi 

gecikmeli getirileri dâhil olmak üzere Meksika ve Türkiye hisse 

senedi piyasaları ile Brent petrol piyasasının gecikmeli getirilerinden 

% 1 anlamlılık düzeyinde etkilendiği, Güney Kore hisse senedi 

piyasasına doğru getiri etkileşiminin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ortalama denkleminde, Güney Kore hisse senedi piyasa getirisi 

üzerine en büyük etkiyi Meksika hisse senedi piyasasının (0,36414) 

yaptığı görülmektedir. Bu bulgular, Güney Kore hisse senedi piyasa 

getirisi tahmin edilirken kendisinin, Brent petrolün ve Meksika ile 

Türkiye hisse senedi piyasalarının öncül olarak kullanılabileceği 

anlamına gelmektedir. 

Modelden elde edilen koşullu varyans denklemine göre ise; Güney 

Kore hisse senedi piyasa volatilitesi Türkiye hisse senedi piyasası ile 

kendi gecikmeli şoklarından % 1, WTI petrol ile Meksika hisse senedi 

piyasalarının gecikmeli şoklarından ise % 5 anlamlılık düzeyinde 

etkilendiği, bu piyasalardan Güney Kore hisse senedi piyasasına doğru 

volatilite etkileşiminin olduğu tespit edilmiştir. Güney Kore hisse 

senedi piyasa volatilitesi üzerine en önemli etki kendi gecikmeli 

şoklarından (0,08246) kaynaklanmaktadır. 
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Modelden elde edilen asimetri terimi (δ4= -0,40673), Güney Kore 

hisse senedi piyasası üzerine volatilite etkileşiminin asimetrik bir yapı 

sergilediği, negatif bilgi şoklarının volatilite üzerindeki etkisinin 

pozitif şoklara göre daha anlamlı olduğunu kanıtlamaktadır. Volatilite 

kalıcılığını gösteren γ4 (0,97826) terimi ise, Güney Kore hisse senedi 

piyasasında ortaya çıkan bir dalgalanmanın kalıcı olduğunun, etkisinin 

uzun süre devam ettiğinin göstergesidir. 

Koşullu değişen varyans modellerinin artıkları için yapılan tanı 

testlerinde; LB-Q istatistiğinin % 5 anlamlılık düzeyinden yüksek 

olması nedeniyle hata terimleri arasında otokorelasyonun olmadığını 

ifade eden boş hipotez kabul edilmiş ve hata terimleri arasında 

otokorelasyon olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. ARCH-LM test 

istatistiği sonucu ise, anlamlılık düzeyi % 5'ten yüksek olduğu için 

ortalama denklemi artıklarının ARCH etkisine sahip olmadığı 

yönünde kanıt sunmaktadır. Tanı testlerinden elde edilen bulgular 

modelin doğru kurulduğunu destekleyici yönde bilgi vermektedir. 

  



 
 187 

Tablo 4.17. Meksika için VAR (1)-EGARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Ortalama Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

R Sabit 0,03218 0,02152 1,49486 0,13495 

R Meksika, WTI -0,00050 0,01035 -0,04908 0,96085 

R Meksika, Brent -0,00193 0,01056 -0,18308 0,85473 

R Meksika, Endonezya -0,02666 0,00728 -3,65888 0,00025 

R Meksika, Güney Kore -0,02225 0,01229 -1,80977 0,07033 

R Meksika, Meksika 0,09509 0,01570 6,05658 0,00000 

R Meksika, Türkiye -0,01201 0,00848 -1,41550 0,15692 

Varyans Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

α Sabit -0,11518 0,01206 -9,54623 0,00000 

α Meksika, WTI 0,00410 0,00597 0,68651 0,49239 

α Meksika, Brent -0,00353 0,00572 -0,61700 0,53723 

α Meksika, Endonezya 0,03107 0,01068 2,90840 0,00363 

α Meksika, Güney Kore 0,02646 0,00633 4,17534 0,00002 

α Meksika, Meksika 0,04562 0,01190 3,83409 0,00012 

α Meksika, Türkiye 0,00951 0,00747 1,27280 0,20308 

δ5 -1,40875 0,41680 -3,37989 0,00072 

γ5 0,97639 0,00289 337,39872 0,00000 

Tanı Testleri 
 Q-İstatistiği Anlamlılık 

LB-Q (12) 13,3390 0,34488 

ARCH-LM (12) 10,8859 0,53871 

WTI ve Brent petrol piyasaları ile Endonezya, Güney Kore, Meksika 

ve Türkiye'nin yer aldığı MIST ülkeleri hisse senedi piyasaları 

arasında getiri ve volatilite etkileşimini incelemek için yapılan çok 

değişkenli VAR-EGARCH modelinden elde edilen Meksika hisse 

senedi piyasası tahmin sonuçları Tablo 3.17'de gösterilmiştir. 

Modelden elde edilen ortalama denklemi; Meksika hisse senedi piyasa 

getirisinin kendi gecikmeli getirileri ile Endonezya hisse senedi 

piyasası gecikmeli getirilerinden % 1, Güney Kore hisse senedi 

piyasasının gecikmeli getirilerinden ise % 10 anlamlılık düzeyinde 
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etkilendiği yönünde kanıt sunmaktadır. Meksika hisse senedi 

piyasasına kendisi ile Endonezya ve Güney Kore hisse senedi 

piyasalarından getiri etkileşimi olduğu, kendi getirisi üzerine en büyük 

etkinin yine kendi gecikmeli getirilerinden (0,09509) kaynaklandığı 

saptanmıştır. 

Volatilite etkileşimini gösteren koşullu varyans denklemi sonuçlarına 

göre; Meksika hisse senedi piyasa volatilitesi, kendi gecikmeli 

şoklarının etkisi (0,04562) daha güçlü olmak üzere kendisinin ve 

Endonezya ile Güney Kore hisse senedi piyasalarının gecikmeli 

şoklarından % 1 anlamlılık düzeyinde etkilenmektedir. Elde edilen 

bulgulara dayanarak, kendisi ile birlikte Endonezya ve Güney Kore 

hisse senedi piyasalarından Meksika hisse senedi piyasasına getiri ve 

volatilite etkileşimi olduğunu söylemek mümkündür. 

Asimetri terimi (δ5 = -1,40875), Meksika hisse senedi piyasası üzerine 

volatilite etkileşiminin asimetrik bir yapı sergilediği, negatif bilgi 

şoklarının volatilite üzerindeki etkisinin pozitif şoklara göre istatistikî 

olarak daha anlamlı olduğunu göstermektedir. Volatilite kalıcılığını 

gösteren γ5 (0,97639) terimi ile Meksika hisse senedi piyasasında 

ortaya çıkan bir dalgalanmanın kalıcı olduğu, etkisinin uzun süre 

devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Koşullu değişen varyans modellerinin artıkları için yapılan Ljung-Box 

Q testi ile ARCH-LM test istatistiği sonuçları; LB-Q test istatistiğinin 

% 1 ve % 5 anlamlılık düzeyinden yüksek olması nedeniyle hata 
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terimleri arasında otokorelasyon olmadığı, ARCH-LM test 

istatistiğinin % 1 ve % 5 anlamlılık düzeyinden yüksek olması 

nedeniyle de ARCH etkisi içermediği yönünde kanıtlar sunduğundan 

modelin doğru belirlendiği sonucuna varılmıştır. 

Tablo 4.18. Türkiye için VAR(1)-EGARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Ortalama Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

R Sabit 0,08068 0,03957 2,03903 0,04144 

R Türkiye, WTI -0,04072 0,01843 -2,20925 0,02715 

R Türkiye, Brent -0,00420 0,01833 -0,22915 0,81875 

R Türkiye, Endonezya -0,04338 0,01998 -2,17054 0,02996 

R Türkiye, Güney Kore -0,04996 0,02002 -2,49550 0,01257 

R Türkiye, Meksika 0,23058 0,02492 9,24981 0,00000 

R Türkiye, Türkiye 0,00896 0,01776 0,50445 0,61394 

Varyans Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

α Sabit -0,14185 0,01450 -9,77862 0,00000 

α Türkiye, WTI 0,06043 0,00846 7,13920 0,00000 

α Türkiye, Brent 0,04211 0,00863 4,87787 0,00000 

α Türkiye, Endonezya 0,03202 0,01898 1,68699 0,09160 

α Türkiye, Güney Kore 0,03996 0,00914 4,36954 0,00001 

α Türkiye, Meksika 0,03054 0,00901 3,38815 0,00070 

α Türkiye, Türkiye 0,15798 0,01434 11,01280 0,00000 

δ6 -0,15132 0,05493 -2,75477 0,00587 

γ6 0,96472 0,00560 172,23366 0,00000 

Tanı Testleri 
 Q-İstatistiği Anlamlılık 

LB-Q (12) 20,6259 0,05613 

ARCH-LM (12) 5,237585 0,94956 

WTI ve Brent petrol piyasaları ile Endonezya, Güney Kore, Meksika 

ve Türkiye'nin yer aldığı MIST ülkeleri hisse senedi piyasaları 

arasında getiri ve volatilite etkileşimini incelemek için yapılan çok 

değişkenli VAR-EGARCH modelinden elde edilen Türkiye hisse 
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senedi piyasası tahmin sonuçları Tablo 3.18'de gösterilmiştir. 

Piyasalar arasındaki getiri etkileşimi hakkında bilgi veren ortalama 

denklemi sonuçlarına göre, Türkiye hisse senedi piyasa getirileri WTI 

petrol piyasası ile Endonezya, Güney Kore ve Meksika hisse senedi 

piyasalarının gecikmeli getirilerinden etkilenmektedir. Türkiye hisse 

senedi piyasa getirisi üzerine kendi gecikmeli getirilerinin etkisi 

istatistikî olarak anlamlı bulunmazken, en büyük etkinin Meksika 

hisse senedi piyasasının (0,23058) gecikmeli getirilerinden 

kaynaklandığı görülmektedir. 

Koşullu varyans denkleminden elde edilen bulgular, Türkiye hisse 

senedi piyasa volatilitesi üzerine Endonezya hisse senedi piyasasının 

gecikmeli şoklarının % 10, kendi gecikmeli şoklarıyla birlikte WTI ve 

Brent petrol piyasaları ile Güney Kore ve Meksika hisse senedi 

piyasalarının gecikmeli şoklarının % 1 anlamlılık düzeyinde etkisinin 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. Volatilite üzerine en büyük etkiyi 

0,15798 ile kendi gecikmeli şoklarının meydana getirdiği belirlenmiş 

olup, modelde incelenen piyasalardan Türkiye hisse senedi piyasasına 

volatilite etkileşiminin olduğu görülmektedir. 

Modelden elde edilen asimetri terimi (δ6=-0,15132), Türkiye hisse 

senedi piyasası üzerine volatilite etkileşiminin asimetrik bir yapı 

sergilediğini, negatif bilgi şoklarının volatilite üzerindeki etkisinin 

pozitif şoklara göre daha anlamlı olduğunu kanıtlamaktadır. Volatilite 

kalıcılığını gösteren γ1 (0,96472) terimi ise, Türkiye hisse senedi 
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piyasasında ortaya çıkan bir dalgalanmanın kalıcı olduğunun, etkisinin 

uzun süre devam ettiğinin göstergesi olarak yorumlanmaktadır. 

Koşullu değişen varyans modellerinin artıkları için yapılan tanı 

testlerinde; LB-Q istatistiğinin % 5 anlamlılık düzeyinden yüksek 

olması nedeniyle hata terimleri arasında otokorelasyonun olmadığını 

ifade eden boş hipotez kabul edilmiş ve hata terimleri arasında 

otokorelasyon olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. ARCH-LM test 

istatistiğinde ise, anlamlılık düzeyinin yüksek olması ortalama 

denklemi artıklarının ARCH etkisine sahip olmadığı yönünde kanıt 

sunmaktadır. Tanı testlerinden elde edilen bulgular modelin doğru 

kurulduğunu göstermektedir. 

Tablo 4.19. Petrol Piyasaları ile MIST Ülkeleri Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki 

Koşullu Korelasyon Matrisi 

 WTI Brent Endonezya Güney Kore Meksika Türkiye 

WTI 1,0000 
0,64995 0,11812 0,15085 0,23886 0,15519 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Brent 
 

1,0000 
0,12387 0,13338 0,21591 0,16454 

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Endonezya 
  

1,0000 
0,38311 0,23965 0,25396 

  (0,000) (0,000) (0,000) 

Güney Kore 
   

1,0000 
0,29867 0,27688 

   (0,000) (0,000) 

Meksika 
    

1,0000 
0,431289 

    (0,000) 

Türkiye  1,0000 

Tablo 3.19'da; WTI ve Brent petrol piyasaları ile MIST ülkeleri hisse 

senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi gösteren koşullu korelasyon 

matrisine ait sonuçlar yer almaktadır. Piyasalar arasındaki en büyük 
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korelasyon katsayısı 0,64995 ile WTI ve Brent petrol piyasaları 

arasında olup, bu katsayı iki değişken arasındaki ilişkinin güçlü 

olduğunu göstermekte; diğer piyasalar arasındaki korelasyon 

katsayısının 0,50'den küçük olması nedeniyle, ilişkinin zayıf olduğu 

görülmektedir. Dikkat çeken bir diğer husus ise, WTI ve Brent petrol 

piyasaları ile MIST ülkeleri hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkinin 

düşük olmasıdır. 

3.6.3. Petrol Piyasaları ile Türkiye ve BRICS Ülkeleri Hisse 
Senedi Piyasaları Arasında Getiri ve Volatilite Etkileşimi 

Çalışmada Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerini 

kapsayan BRICS ülkeleri ile Türkiye arasındaki getiri ve volatilite 

etkileşiminin belirlenebilmesi için modele Türkiye'de dahil edilmiştir. 

Modelin tahmininden önce uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi 

için yapılan analiz sonuçları Tablo 3.20'de sunulmuştur. 
 

Tablo 4.20. VAR Gecikme Uzunlukları 

Gecikme LogL LR FPE AIC SIC HQ 

0  54982,60 NA   4,25e-25 -36,25163 -36,23774 -36,24664 
1  55540,20  1112,252  3,04e-25 -36,58701  -36,47591* -36,54707 
2  55644,65  207,8760  2,93e-25 -36,62357 -36,41526  -36,54869* 
3  55725,59  160,7032  2,87e-25 -36,64464 -36,33911 -36,53480 
4  55780,91  109,5746  2,86e-25 -36,64880 -36,24606 -36,50402 
5  55837,81  112,4533  2,84e-25 -36,65401 -36,15406 -36,47428 
6  55893,61  110,0207  2,83e-25 -36,65850 -36,06133 -36,44382 
7  55940,83  92,87737  2,84e-25 -36,65732 -35,96294 -36,40769 
8  55983,03  82,81663  2,85e-25 -36,65284 -35,86124 -36,36826 
9  56027,92  87,88543  2,86e-25 -36,65013 -35,76132 -36,33060 
10  56081,96  105,5596  2,85e-25 -36,65345 -35,66743 -36,29898 

11  56148,68  129,9963  2,81e-25*  -36,66513* -35,58190 -36,27571 

12  56196,63  93,21922*  2,82e-25 -36,66444 -35,48400 -36,24008 

* İlgili kriter tarafından belirlenen en uygun gecikme uzunluğunu göstermektedir. 
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Getiri serileri için optimal gecikme uzunluğunu tespit etmek için 

yapılan analizde; WTI ve Brent petrol piyasaları ile Brezilya, Çin, 

Güney Afrika, Hindistan ve Rusya'dan oluşan BRICS ülkeleri ve 

Türkiye hisse senedi piyasaları için en uygun gecikme uzunluğu AIC'e 

göre on bir, SIC'e göre ise bir olarak belirlenmiş olup, uygun gecikme 

uzunluğu için Schwarz Bilgi Kriteri esas alınarak model tahmin 

edilmiştir.  

Tablo 4.21. WTI Petrolü için VAR (1)-EGARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Ortalama Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

R Sabit 0,03958 0,02732 1,44900 0,14733 
R WTI, WTI -0,10811 0,01106 -9,77152 0,00000 
R WTI, Brent 0,01914 0,01094 1,74946 0,08021 

R WTI, Brezilya 0,03178 0,00995 3,19342 0,00140 
R WTI, Çin -0,00002 0,01114 -0,00268 0,99785 

R WTI, Güney Afrika 0,03146 0,01349 2,33227 0,01968 
R WTI, Hindistan 0,02928 0,01260 2,32248 0,02020 
R WTI, Rusya -0,02400 0,00758 -3,16304 0,00156 
R WTI, Türkiye -0,02795 0,00803 -3,47897 0,00050 

Varyans Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

α Sabit -0,11693 0,00802 -14,57106 0,00000 
α WTI, WTI 0,16001 0,00703 22,74245 0,00000 
α WTI, Brent 0,12181 0,01115 10,92084 0,00000 

α WTI, Brezilya -0,02686 0,00613 -4,37660 0,00001 
α WTI, Çin 0,00191 0,00620 0,30788 0,75817 

α WTI, Güney Afrika 0,00963 0,00480 2,00666 0,04478 
α WTI, Hindistan -0,00604 0,00722 -0,83598 0,40316 
α WTI, Rusya 0,02864 0,00512 5,59167 0,00000 
α WTI, Türkiye 0,01282 0,00700 1,83150 0,06702 

δ1 -0,28087 0,03554 -7,90182 0,00000 
γ1 0,97522 0,00378 257,32900 0,00000 

Tanı Testleri 
 Q-İstatistiği Anlamlılık 

LB-Q (12) 19,7697 0,07157 

ARCH-LM (12) 8,46972 0,74743 
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WTI ve Brent petrol piyasaları ile Brezilya, Çin, Güney Afrika, 

Hindistan ve Rusya'nın yer aldığı BRICS ülkeleri ve Türkiye hisse 

senedi piyasaları arasında getiri ve volatilite etkileşimini incelemek 

için yapılan çok değişkenli VAR-EGARCH modelinden elde edilen 

WTI petrol piyasasına ilişkin tahmin sonuçları Tablo 3.21'de 

gösterilmiştir. Ortalama denklemi sonuçlarına göre; WTI petrol 

piyasası getirilerinin kendi gecikmeli getirileri ile Brent petrol, 

Brezilya, Güney Afrika, Rusya ve Türkiye hisse senedi piyasalarının 

gecikmeli getirilerinden etkilendiği, yani söz konusu piyasalardan 

WTI petrol piyasasına getiri etkileşimi olduğu tespit edilmiştir. Bu 

nedenle söz konusu piyasaların, getiri tahmininde öncül olarak 

değerlendirilmesi mümkündür. WTI petrol piyasası getirilerine en 

büyük etkinin kendi gecikmeli getirilerinden (0,10811) kaynaklandığı 

tespit edilmiştir.  

Koşullu varyans denkleminden elde edilen bulgular; WTI petrol 

piyasa volatilitesinin % 1 anlamlılık düzeyinde kendi gecikmeli 

şokları ile Brent petrol, Brezilya ve Rusya hisse senedi piyasalarının 

gecikmeli şoklarından, % 10 anlamlılık düzeyinde ise Güney Afrika 

ve Türkiye hisse senedi piyasalarının gecikmeli şoklarından 

etkilendiği görülmektedir. Yine volatilite üzerindeki en büyük etkinin 

WTI petrolün kendi gecikmeli şoklarından (0,16001) kaynaklandığı 

belirlenmiştir. Çin ile Hindistan hisse senedi piyasalarının ise WTI 

volatilitesi üzerine anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmış-

tır. 
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Modelden elde edilen asimetri terimi (δ1=-0,28087), WTI petrolü 

üzerine volatilite etkileşiminin asimetrik bir yapı sergilediği, negatif 

bilgi şoklarının volatilite üzerindeki etkisinin pozitif bilgi şoklarına 

göre istatistikî olarak daha anlamlı olduğunu kanıtlamaktadır. 

Volatilite kalıcılığını gösteren γ1 (0,97522) terimi ise, WTI petrol 

piyasasında ortaya çıkan bir dalgalanmanın kalıcı olduğunun, etkisinin 

uzun süre devam ettiğinin göstergesi olduğu şeklinde 

yorumlanmaktadır. 

Koşullu değişen varyans modelinin artıkları için Ljung-Box Q testi ve 

ARCH-LM testi olmak üzere iki test uygulanmıştır. Yapılan tanı 

testlerinde, LB-Q test istatistiğinin % 5 anlamlılık seviyesinden büyük 

olması nedeniyle hata terimleri arasında otokorelasyon sorununun 

olmadığı, ortalama denklemi artıklarının ARCH etkisine sahip olup 

olmadığını belirlemek için yapılan ARCH-LM test istatistiklerine göre 

ise modelde ARCH etkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Tanı 

testlerinden elde edilen bulgular modelin doğru belirlendiğini işaret 

etmektedir. 
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Tablo 4.22. Brent Petrolü için VAR(1)-EGARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Ortalama Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

R Sabit 0,03048 0,02734 1,11485 0,26491 

R Brent, WTI 0,33266 0,01826 18,21009 0,00000 

R Brent, Brent -0,21203 0,01908 -11,11031 0,00000 

R Brent, Brezilya 0,03219 0,01613 1,99492 0,04605 

R Brent, Çin 0,03068 0,01880 1,63150 0,10278 

R Brent, Güney Afrika -0,00247 0,02168 -0,11399 0,90924 

R Brent, Hindistan 0,01719 0,01939 0,88669 0,37524 

R Brent, Rusya -0,05556 0,01527 -3,63664 0,00027 

R Brent, Türkiye -0,01899 0,01387 -1,36903 0,17098 

Varyans Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

α Sabit -0,09280 0,00988 -9,39214 0,00000 

α Brent, WTI 0,00896 0,00972 0,92216 0,35644 

α Brent, Brent 0,02043 0,01055 1,93543 0,05293 

α Brent, Brezilya 0,02378 0,00727 3,27100 0,00107 

α Brent, Çin 0,01093 0,01130 0,96739 0,33335 

α Brent, Güney Afrika 0,00895 0,00513 1,74455 0,08106 

α Brent, Hindistan -0,01138 0,01257 -0,90551 0,36519 

α Brent, Rusya -0,00272 0,01011 -0,26961 0,78746 

α Brent, Türkiye 0,01115 0,01163 0,95829 0,33791 

δ2 -0,57266 0,10168 -5,63201 0,00000 

γ2 0,98312 0,00285 344,63625 0,00000 

Tanı Testleri 
 Q-İstatistiği Anlamlılık 

LB-Q (12) 7,7368 0,80534 

ARCH-LM (12) 9,61946 0,64930 

WTI ve Brent petrol piyasaları ile Brezilya, Çin, Güney Afrika, 

Hindistan ve Rusya'nın yer aldığı BRICS ülkeleri ve Türkiye hisse 

senedi piyasaları arasında getiri ve volatilite etkileşimini incelemek 

için yapılan çok değişkenli VAR-EGARCH modelinden elde edilen 

Brent petrol piyasası tahmin sonuçları Tablo 3.22'de gösterilmiştir. 

Tahmin sonuçlarına göre; WTI ve Brent petrol piyasaları ile Rusya 



 
 197 

hisse senedi piyasasının gecikmeli getirilerinin % 1, Brezilya hisse 

senedi piyasası gecikmeli getirilerinin ise % 5 anlamlılık seviyesinde 

Brent petrol piyasası getirisi üzerine etkisi olduğu, yani getiri 

etkileşiminin bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmiştir. WTI petrol 

piyasasının gecikmeli getirilerinin Brent petrol piyasa getirisi üzerine 

etkisinin (0,33266) kendi gecikmeli getirilerinin etkisinden (-0,21203) 

daha güçlü olduğu belirlenmiştir. 

Koşullu varyans denklemi sonuçlarına göre; Brent petrol piyasa 

volatilitesi % 1 anlamlılık düzeyinde Brezilya hisse senedi piyasasının 

gecikmeli şoklarından, % 10 anlamlılık düzeyinde ise kendi gecikmeli 

şokları ile Güney Afrika hisse senedi piyasasının gecikmeli 

şoklarından etkilenmektedir. Brent petrol piyasa volatilitesi üzerindeki 

en büyük etkiye 0,02378 parametre katsayısı ile Brezilya hisse senedi 

piyasasının geçmiş şoklarının neden olduğu görülmektedir. 

Asimetri terimi (δ2=-0,57266), % 1 anlamlılık seviyesinde Brent 

petrolü üzerine volatilite etkileşiminin asimetrik bir yapı sergilediğini, 

terimin işareti ise negatif bilgi şoklarının volatilite üzerindeki etkisinin 

pozitif şoklara göre daha anlamlı olduğunu kanıtlamaktadır. Volatilite 

kalıcılığını gösteren γ2 (0,98312) terimi ise, Brent petrol piyasasında 

ortaya çıkan bir dalgalanmanın kalıcı olduğunu, dalgalanmanın 

etkisinin uzun süre devam ettiğini göstermektedir. 

Modelin artıkları için yapılan LB-Q test istatistiğinin % 1 anlamlılık 

düzeyinden yüksek olması nedeniyle hata terimleri arasında 
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otokorelasyonun olmadığını ifade eden boş hipotez kabul edilmiştir. 

ARCH-LM test istatistiği sonucu ise, anlamlılık düzeyinin % 10'dan 

yüksek olmasından dolayı ortalama denklemi artıklarının ARCH 

etkisine sahip olmadığı yönünde kanıt sunmaktadır. Tanı testlerinden 

elde edilen bulgular modelin doğru kurulduğunu desteklemektedir. 

Tablo 4.23. Brezilya için VAR (1)-EGARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Ortalama Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

R Sabit 0,02932 0,03719 0,78839 0,43046 
R Brezilya, WTI -0,02805 0,01096 -2,55883 0,01050 
R Brezilya, Brent 0,04281 0,01259 3,39836 0,00067 

R Brezilya, Brezilya 0,06324 0,00903 6,99671 0,00000 
R Brezilya, Çin -0,02397 0,00985 -2,43296 0,01497 

R Brezilya, Güney Afrika -0,00835 0,01205 -0,69272 0,48848 
R Brezilya, Hindistan 0,03566 0,01379 2,58605 0,00970 

R Brezilya, Rusya -0,00396 0,01009 -0,39293 0,69436 
R Brezilya, Türkiye -0,02676 0,00997 -2,68414 0,00727 

Varyans Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

α Sabit -0,05103 0,00271 -18,77086 0,00000 
α Brezilya, WTI -0,01541 0,00834 -1,84571 0,06493 
α Brezilya, Brent -0,01883 0,00613 -3,06929 0,00214 

α Brezilya, Brezilya 0,06140 0,00729 8,41879 0,00000 
α Brezilya, Çin 0,02379 0,00687 3,45977 0,00054 

α Brezilya, Güney Afrika 0,04771 0,00492 9,69837 0,00000 
α Brezilya, Hindistan 0,02092 0,00829 2,52328 0,01162 

α Brezilya, Rusya 0,05115 0,00632 8,09253 0,00000 
α Brezilya, Türkiye 0,02822 0,00747 3,77716 0,00015 

δ3 -0,48666 0,04725 -10,29931 0,00000 
γ3 0,99227 0,00159 623,92835 0,00000 

Tanı Testleri 
 Q-İstatistiği Anlamlılık 

LB-Q (12) 19,2034 0,08373 

ARCH-LM (12) 8,88298 0,71289 

WTI ve Brent petrol piyasaları ile Brezilya, Çin, Güney Afrika, 

Hindistan ve Rusya'nın yer aldığı BRICS ülkeleri ve Türkiye hisse 

senedi piyasaları arasında getiri ve volatilite etkileşimini incelemek 

için yapılan çok değişkenli VAR-EGARCH modeli ile Brezilya hisse 
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senedi piyasasına ilişkin elde edilen tahmin sonuçları Tablo 3.23'te 

gösterilmiştir. Modelden elde edilen ve getiri etkileşimi hakkında bilgi 

veren ortalama denklemine göre; Brezilya hisse senedi piyasası % 5 

anlamlılık düzeyinde WTI petrol piyasası ile Çin hisse senedi 

piyasasının gecikmeli getirilerinden, % 1 anlamlılık düzeyinde ise 

kendi gecikmeli getirileri de dahil olmak üzere Brent petrol piyasası 

ile Hindistan ve Türkiye hisse senedi piyasalarının gecikmeli 

getirilerinden etkilendiği yönünde bulgular elde edilmiştir. Brezilya 

hisse senedi piyasası üzerine en büyük etkinin 0,06324 ile kendi 

gecikmeli getirilerinden kaynaklandığı görülmektedir. 
 

Koşullu varyans denkleminden elde edilen bulgular neticesinde; 

Brezilya hisse senedi piyasa volatilitesinin kendi gecikmeli şoklarının 

yanı sıra modelde yer alan tüm piyasaların gecikmeli şoklarından 

etkilendiği, incelenen piyasalardan Brezilya hisse senedi piyasasına 

istatistikî olarak anlamlı bir volatilite etkileşiminin olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Brezilya hisse senedi piyasa volatilitesi en fazla 0,06140 

parametre katsayısı ile kendi gecikmeli şoklarından etkilenmektedir.  
 

Modelden elde edilen asimetri terimi (δ3=-0,48666), Brezilya hisse 

senedi piyasası üzerine volatilite etkileşiminin asimetrik bir yapı 

sergilediği, negatif bilgi şoklarının pozitif şoklara göre volatilite 

üzerindeki etkisinin daha anlamlı ve baskın olduğunu göstermekte 

olup, volatilite kalıcılığını gösteren γ3 (0,99227) terimi ise, Brezilya 

hisse senedi piyasasında ortaya çıkan bir dalgalanmanın kalıcı 

olduğunun, etkisinin uzun süre devam ettiğinin göstergesi olarak 

yorumlanmaktadır. 
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Koşullu değişen varyans modelinin artıkları için yapılan tanı 

testlerinden LB-Q istatistiğinin % 1 ve % 5 anlamlılık düzeyinden 

yüksek olması nedeniyle hata terimleri arasında otokorelasyon 

olmadığını ifade eden boş hipotez kabul edilmiş ve hata terimleri 

arasında otokorelasyon olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. ARCH-LM 

test istatistiğinde ise, anlamlılık düzeyinin % 1 ve % 5'ten yüksek 

olması ortalama denklemi artıklarının ARCH etkisine sahip olmadığı 

yönünde kanıt sunmaktadır. Tanı testlerinden elde edilen bulgular 

modelin doğru kurulduğunu göstermektedir. 

Tablo 4.24. Çin için VAR (1)-EGARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Ortalama Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

R Sabit 0,04928 0,02484 1,98376 0,04728 
R Çin, WTI 0,01695 0,01065 1,59081 0,11165 
R Çin, Brent 0,01253 0,01095 1,14497 0,25222 

R Çin, Brezilya 0,18614 0,00939 19,81139 0,00000 
R Çin, Çin -0,11705 0,01600 -7,31329 0,00000 

R Çin, Güney Afrika 0,09695 0,01247 7,77114 0,00000 
R Çin, Hindistan 0,04224 0,01280 3,29968 0,00096 
R Çin, Rusya 0,00913 0,00836 1,09242 0,27464 
R Çin, Türkiye -0,00922 0,00969 -0,95105 0,34157 

Varyans Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

α Sabit -0,14686 0,01425 -10,30253 0,00000 
α Çin, WTI 0,03327 0,00505 6,57844 0,00000 
α Çin, Brent 0,01610 0,00929 1,73204 0,08326 

α Çin, Brezilya 0,06010 0,00773 7,77465 0,00000 
α Çin, Çin 0,14027 0,01010 13,87823 0,00000 

α Çin, Güney Afrika 0,03179 0,00475 6,68440 0,00000 
α Çin, Hindistan 0,08329 0,00723 11,51353 0,00000 

α Çin, Rusya 0,07000 0,00632 11,07342 0,00000 
α Çin, Türkiye 0,03884 0,00836 4,64147 0,00000 

δ4 0,03570 0,04317 0,82697 0,40825 
γ4 0,98247 0,00332 295,04987 0,00000 

Tanı Testleri 
 Q-İstatistiği Anlamlılık 

LB-Q (12) 35,2391 0,00042 

ARCH-LM (12) 6,52312 0,88745 
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WTI ve Brent petrol piyasaları ile Brezilya, Çin, Güney Afrika, 

Hindistan ve Rusya'nın yer aldığı BRICS ülkeleri ve Türkiye hisse 

senedi piyasaları arasında getiri ve volatilite etkileşimini incelemek 

için yapılan çok değişkenli VAR-EGARCH modeli ile Çin hisse 

senedi piyasasına ilişkin elde edilen tahmin sonuçları Tablo 3.24'te 

gösterilmiştir.  

Ortalama denkleminde elde edilen tahmin sonuçları; Çin hisse senedi 

piyasa getirilerinin % 1 anlamlılık düzeyinde kendi gecikmeli 

getirileri ile birlikte Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan hisse senedi 

piyasalarının gecikmeli getirilerinin etkisi altında bulunduğuna ilişkin 

kanıtlar sunmaktadır. Çin hisse senedi piyasa getirisi üzerine en büyük 

etkinin Brezilya hisse senedi piyasasının gecikmeli getirilerinden 

(0,18614) kaynaklandığı, getiri anlamında Çin hisse senedi piyasası-

nın WTI ve Brent petrol piyasalarının getirilerinden etkilenmediği 

görülmektedir.  

Volatilite açısından piyasalar arasındaki etkileşimi gösteren koşullu 

varyans denklemi sonuçlarına göre; Brent petrol piyasası gecikmeli 

şoklarından % 10 anlamlılık düzeyinde etkilenen Çin hisse senedi 

piyasa volatilitesi, en büyük etki kendi gecikmeli şoklarından 

(0,14027) olmak üzere WTI petrol piyasası ile Brezilya, Güney 

Afrika, Hindistan, Rusya ve Türkiye hisse senedi piyasalarının 

gecikmeli şoklarından ise % 1 anlamlılık düzeyinde etkilenmektedir. 

Elde edilen bu bulgular Çin piyasasına doğru volatilite etkileşiminin 

olduğunu kanıtlamaktadır. 



 

 
202 PETROL FİYATLARI İLE HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ GETİRİ VE 

VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİ: GELİŞEN ÜLKELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Modelden elde edilen asimetri terimi (δ4= 0,03570), % 10 anlamlılık 

düzeyinden büyük olması nedeniyle diğerlerinden farklı olarak Çin 

hisse senedi piyasası üzerine volatilite etkileşiminin asimetrik bir yapı 

sergilemediği yönünde kanıt sunmaktadır. Volatilite kalıcılığını 

gösteren γ4 (0,98247) terimi ise, Çin hisse senedi piyasasında ortaya 

çıkan bir dalgalanmanın kalıcı olduğunun, etkisinin uzun süre devam 

ettiğini ifade etmektedir. 

Modelin artıkları için yapılan tanı testlerine ilişkin sonuçlara 

bakıldığında; LB-Q test istatistiği % 1 anlamlılık düzeyinden küçük 

olduğu için boş hipotez reddedilerek alternatif hipotez kabul edilmiş, 

hata terimleri arasında otokorelasyon olduğu sonucuna varılmıştır. 

ARCH-LM test istatistiği sonucuna göre; anlamlılık düzeyinin % 

10'dan büyük olması ortalama denklemi artıklarının ARCH etkisine 

sahip olmadığı yönünde kanıt sunmaktadır. Oluşturulan modelde, Çin 

hisse senedi piyasası için otokorelasyon sorununun olması ile birlikte 

ARCH etkisinin bulunmaması modelin kabul edilebilirliği için 

önemlidir. 
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Tablo 4.25. Güney Afrika için VAR(1)-EGARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Ortalama Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

R Sabit 0,02975 0,02604 1,14240 0,25328 
R Güney Afrika, WTI 0,00756 0,01223 0,61824 0,53641 
R Güney Afrika, Brent -0,02658 0,01233 -2,15535 0,03113 

R Güney Afrika, Brezilya 0,18948 0,00987 19,18529 0,00000 
R Güney Afrika, Çin -0,01485 0,01326 -1,12058 0,26246 

R Güney Afrika, Güney Afrika -0,05092 0,01564 -3,25553 0,00113 
R Güney Afrika, Hindistan -0,00315 0,01451 -0,21719 0,82805 

R Güney Afrika, Rusya -0,03023 0,01096 -2,75812 0,00581 
R Güney Afrika, Türkiye -0,02594 0,01058 -2,45247 0,01418 

Varyans Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

α Sabit -0,04437 0,00169 -26,10953 0,00000 
α Güney Afrika, WTI -0,05795 0,00601 -9,64327 0,00000 
α Güney Afrika, Brent -0,04035 0,00765 -5,27412 0,00000 

α Güney Afrika, Brezilya -0,04086 0,00668 -6,11260 0,00000 
α Güney Afrika, Çin -0,05302 0,00784 -6,75614 0,00000 

α Güney Afrika, Güney Afrika -0,02297 0,00526 -4,36672 0,00001 
α Güney Afrika, Hindistan -0,04484 0,01103 -4,06222 0,00004 

α Güney Afrika, Rusya -0,08583 0,00775 -11,06410 0,00000 
α Güney Afrika, Türkiye -0,08652 0,00950 -9,10763 0,00000 

δ5 0,27307 0,07059 3,86802 0,00010 
γ5 0,99408 0,00119 831,98140 0,00000 

Tanı Testleri 

 Q-İstatistiği Anlamlılık 

LB-Q (12) 26,6945 0,00854 

ARCH-LM 
(12) 

7,34848 0,83375 

WTI ve Brent petrol piyasaları ile Brezilya, Çin, Güney Afrika, 

Hindistan ve Rusya'nın yer aldığı BRICS ülkeleri ve Türkiye hisse 

senedi piyasaları arasında getiri ve volatilite etkileşimini incelemek 

için yapılan çok değişkenli VAR-EGARCH modeli ile Güney Afrika 

hisse senedi piyasasına ilişkin elde edilen tahmin sonuçları Tablo 

3.25'te gösterilmiştir.  
 

Getiri etkileşimi açısından piyasalar arasındaki etkileşimi gösteren 

ortalama denklemi sonuçları; Brent petrol piyasası ile Türkiye hisse 

senedi piyasasının gecikmeli getirilerinden % 5 anlamlılık düzeyinde 
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etkilenen Güney Afrika hisse senedi piyasa getirisinin, Brezilya ve 

Rusya hisse senedi piyasaları ile kendi gecikmeli getirilerinden % 1 

anlamlılık düzeyinde etkilendiğine, dolayısıyla getiri etkileşiminin 

varlığına işaret etmektedir. Brezilya hisse senedi piyasa getirilerinin 

(0,18948) diğer piyasalara göre Güney Afrika hisse senedi piyasa 

getirisi üzerinde daha anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir. 

Volatilite etkileşimi hakkında bilgi veren varyans denklemi 

sonuçlarına göre ise, Güney Afrika hisse senedi piyasasına modele 

dahil edilen tüm piyasalardan % 1 anlamlılık düzeyinde volatilite 

etkileşimi olduğu belirlenmiştir. Güney Afrika hisse senedi piyasa 

volatilitesi, kendi gecikmeli şokları dahil olmak üzere WTI petrol ve 

Brent petrol piyasaları ile Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya ve en büyük 

etkiye sahip Türkiye hisse senedi piyasalarının gecikmeli şoklarından 

negatif yönde etkilenmektedir. 

Modelden elde edilen asimetri terimi (δ5= 0,27307), % 1 anlamlılık 

düzeyinden küçük olması nedeniyle Güney Afrika hisse senedi 

piyasası üzerine volatilite etkileşiminin asimetrik bir yapı sergilediği, 

ancak katsayının işaretine bağlı olarak pozitif şokların negatif şoklara 

göre daha etkili ve baskın olduğu yönünde kanıt sunmaktadır. 

Volatilite kalıcılığını gösteren γ5 (0,99408) terimi ise, Güney Afrika 

hisse senedi piyasasında ortaya çıkan bir dalgalanmanın kalıcı 

olduğunu, etkisinin uzun süre devam ettiğini göstermesi açısından 

istatistikî olarak anlamlıdır. 
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Tanı testleri ile elde edilen sonuçlarla ilgili olarak; LB-Q test istatistiği 

değeri % 1 anlamlılık düzeyinden küçük olduğu için boş hipotez 

reddedilerek, hata terimleri arasında otokorelasyon olduğu sonucuna 

varılmıştır. ARCH-LM test istatistiğine göre ise; anlamlılık düzeyinin 

% 10'dan büyük olması boş hipotezin kabul edilmesini 

gerektirdiğinden, ortalama denklemi artıklarının ARCH etkisine sahip 

olmadığı yönünde kanıt sunmaktadır. Oluşturulan modelde, Güney 

Afrika hisse senedi piyasası için hata terimleri arasında 

otokorelasyonun varlığı belirlenmesine rağmen, ARCH etkisinin 

bulunmaması modelin kabul edilebilirliği için önemlidir. 
 

Tablo 4.26. Hindistan için VAR (1)-EGARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Ortalama Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

R Sabit 0,08371 0,02693 3,10827 0,00188 
R Hindistan, WTI -0,03037 0,01034 -2,93480 0,00333 
R Hindistan, Brent -0,01235 0,01110 -1,11247 0,26593 

R Hindistan, Brezilya 0,10399 0,01016 10,22870 0,00000 
R Hindistan, Çin -0,05486 0,01141 -4,80575 0,00000 

R Hindistan, Güney Afrika 0,07617 0,01205 6,31797 0,00000 
R Hindistan, Hindistan 0,04202 0,01445 2,90702 0,00364 

R Hindistan, Rusya -0,02057 0,00890 -2,31075 0,02084 
R Hindistan, Türkiye 0,01308 0,00969 1,34971 0,17710 

Varyans Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

α Sabit -0,13305 0,01060 -12,54590 0,00000 
α Hindistan, WTI -0,01839 0,00792 -2,32024 0,02032 
α Hindistan, Brent 0,00188 0,00975 0,19365 0,84644 

α Hindistan, Brezilya -0,03630 0,00672 -5,39629 0,00000 
α Hindistan, Çin 0,02558 0,00714 3,58250 0,00034 

α Hindistan, Güney Afrika -0,01062 0,00675 -1,57348 0,11560 
α Hindistan, Hindistan 0,11774 0,00650 18,09279 0,00000 
α Hindistan, Rusya -0,00455 0,00563 -0,80777 0,41922 
α Hindistan, Türkiye 0,02737 0,00791 3,45607 0,00054 

δ6 -0,05197 0,02875 -1,80781 0,07063 
γ6 0,97687 0,00405 241,04337 0,00000 

Tanı Testleri 
 Q-İstatistiği Anlamlılık 

LB-Q (12) 14,3531 0,27873 

ARCH-LM (12) 7,30953 0,83649 
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WTI ve Brent petrol piyasaları ile Brezilya, Çin, Güney Afrika, 

Hindistan ve Rusya'nın yer aldığı BRICS ülkeleri ve Türkiye hisse 

senedi piyasaları arasında getiri ve volatilite etkileşimini incelemek 

için yapılan çok değişkenli VAR-EGARCH modeli ile elde edilen 

Hindistan hisse senedi piyasası tahmin sonuçları Tablo 3.26'da 

gösterilmiştir.  

Modelden elde edilen ve getiri etkileşimi hakkında bilgi veren 

ortalama denklemine göre; Hindistan hisse senedi piyasa getirisi % 5 

anlamlılık düzeyinde Rusya hisse senedi piyasasının gecikmeli 

getirilerinden etkilenirken, kendi gecikmeli getirileri ile birlikte WTI 

petrol, Brezilya, Çin, Güney Afrika ve Hindistan hisse senedi 

piyasalarının gecikmeli getirilerinden % 1 anlamlılık düzeyinde 

etkilenmektedir. Getiri etkileşimi açısından en büyük etki Brezilya 

hisse senedi piyasasının gecikmeli getirilerinden (0,10399) 

kaynaklanmaktadır. 

Koşullu varyans denkleminden elde edilen bulgular neticesinde; 

Hindistan hisse senedi piyasa volatilitesinin kendi gecikmeli 

şoklarının yanı sıra WTI petrol piyasası ile Brezilya, Çin, Hindistan ve 

Türkiye hisse senedi piyasalarının gecikmeli şoklarından etkilendiği, 

yani söz konusu piyasalarda ortaya çıkan dalgalanmanın bir sonraki 

gün Hindistan hisse senedi piyasası volatilitesini etkilediği, dolayısıyla 

söz konusu piyasalardan Hindistan hisse senedi piyasasına volatilite 

etkileşimi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Hindistan hisse senedi 
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piyasa volatilitesi en fazla 0,11774 ile kendi gecikmeli şoklarından 

etkilenmektedir. 

Modelden elde edilen asimetri terimi (δ6= -0,05197), Hindistan hisse 

senedi piyasası üzerine volatilite etkileşiminin asimetrik bir yapı 

sergilediği, negatif bilgi şoklarının pozitif şoklara göre volatilite 

üzerindeki etkisinin % 10 anlamlılık düzeyinde anlamlı ve baskın 

olduğunu göstermekte olup, volatilite kalıcılığını gösteren γ6 

(0,97687) terimi ise, Hindistan hisse senedi piyasasında ortaya çıkan 

bir dalgalanmanın kalıcı olduğunun, etkisinin uzun süre devam 

ettiğinin göstergesi olarak yorumlanmaktadır. 

Modelin artıkları için yapılan LB-Q test istatistiğinin % 10 anlamlılık 

düzeyinden yüksek olması nedeniyle hata terimleri arasında 

otokorelasyonun olmadığını ifade eden boş hipotez kabul edilerek, 

hata terimleri arasında otokorelasyon olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

ARCH-LM test istatistiği sonucu ise, anlamlılık düzeyinin % 10'dan 

yüksek olmasından dolayı kabul edilen boş hipoteze bağlı olarak 

ortalama denklemi artıklarının ARCH etkisine sahip olmadığını 

göstermektedir. Tanı testlerinden elde edilen bulgular modelin doğru 

kurulduğunu desteklemektedir. 
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Tablo 4.27. Rusya için VAR (1)-EGARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Ortalama Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

R Sabit 0,03241 0,03173 1,02139 0,30706 
R Rusya, WTI 0,03285 0,01218 2,69543 0,00702 
R Rusya, Brent 0,01026 0,01326 0,77338 0,43930 

R Rusya, Brezilya 0,17835 0,01055 16,89318 0,00000 
R Rusya, Çin -0,05028 0,01368 -3,67356 0,00023 

R Rusya, Güney Afrika 0,00876 0,01353 0,64744 0,51734 
R Rusya, Hindistan 0,02177 0,01605 1,35652 0,17493 
R Rusya, Rusya -0,03689 0,01196 -3,08359 0,00204 
R Rusya, Türkiye -0,03496 0,01108 -3,15325 0,00161 

Varyans Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

α Sabit -0,06520 0,00900 -7,24185 0,00000 
α Rusya, WTI 0,02314 0,00347 6,66499 0,00000 
α Rusya, Brent 0,00980 0,00774 1,26656 0,20531 

α Rusya, Brezilya 0,01413 0,00547 2,58008 0,00987 
α Rusya, Çin 0,02898 0,00556 5,20669 0,00000 

α Rusya, Güney Afrika -0,01160 0,00525 -2,20755 0,02727 
α Rusya, Hindistan 0,01690 0,00699 2,41772 0,01561 
α Rusya, Rusya 0,08781 0,00969 9,06239 0,00000 
α Rusya, Türkiye -0,02355 0,00637 -3,69483 0,00022 

δ7 -0,34765 0,03025 -11,49184 0,00000 
γ7 0,98409 0,00305 322,09705 0,00000 

Tanı Testleri 
 Q-İstatistiği Anlamlılık 

LB-Q (12) 5,5656 0,93651 

ARCH-LM (12) 11,12437 0,51829 

WTI ve Brent petrol piyasaları ile Brezilya, Çin, Güney Afrika, 

Hindistan ve Rusya'nın yer aldığı BRICS ülkeleri ve Türkiye hisse 

senedi piyasaları arasında getiri ve volatilite etkileşimini incelemek 

için yapılan çok değişkenli VAR-EGARCH modeli ile elde edilen 

Rusya hisse senedi piyasası tahmin sonuçları Tablo 3.27'de 

gösterilmiştir. Getiri etkileşimi açısından piyasalar arasındaki 

etkileşimi gösteren ortalama denklemi sonuçları ile; Rusya hisse 

senedi piyasa getirilerinin kendi gecikmeli getirileri ile birlikte WTI 
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petrol, Brezilya, Çin ve Türkiye hisse senedi piyasalarının 

getirilerinden % 1 anlamlılık düzeyinde etkilendiği belirlenmiştir. 

Elde edilen bu bulgular Rusya hisse senedi piyasasına doğru getiri 

etkileşiminin olduğunu, en büyük etkinin ise Brezilya hisse senedi 

piyasasının gecikmeli getirilerinden (0,17835) kaynaklandığını 

göstermektedir.  

Varyans denklemi sonuçlarına göre ise; Güney Afrika ile Hindistan 

hisse senedi piyasalarının gecikmeli şoklarından % 5 anlamlılık 

düzeyinde etkilenen Rusya hisse senedi piyasa volatilitesinin, WTI 

petrol, Brezilya, Çin ve Türkiye hisse senedi piyasaları ile kendi 

gecikmeli şoklarından % 1 anlamlılık düzeyinde etkilendiği, 

dolayısıyla volatilite etkileşiminin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Kendi gecikmeli şoklarının volatilite üzerine etkisi diğer piyasalarda 

ortaya çıkan şokların etkisinden daha büyüktür.  

Modelden elde edilen asimetri terimi (δ7= -0,34765), Rusya hisse 

senedi piyasası üzerine volatilite etkileşiminin asimetrik bir yapı 

sergilediği, negatif bilgi şoklarının pozitif şoklara göre volatilite 

üzerindeki etkisinin % 10 anlamlılık düzeyinde anlamlı ve baskın 

olduğunu yönünde kanıt sunmaktadır. Volatilite kalıcılığını gösteren 

γ7 (0,98409) terimi ise, Rusya hisse senedi piyasasında ortaya çıkan 

bir dalgalanmanın kalıcı olduğunun, etkisinin uzun süre devam 

ettiğinin göstergesi olarak yorumlanmaktadır. 
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Koşullu değişen varyans modelinin artıkları için yapılan tanı 

testlerinde; LB-Q istatistiğinin % 1 anlamlılık düzeyinden yüksek 

olması nedeniyle hata terimleri arasında otokorelasyonun olmadığını 

ifade eden boş hipotez kabul edilmiş ve hata terimleri arasında 

otokorelasyon olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. ARCH-LM test 

istatistiği sonucu ise, anlamlılık düzeyinin yüksek olması ortalama 

denklemi artıklarının ARCH etkisine sahip olmadığı yönünde kanıt 

sunmaktadır. Tanı testlerinden elde edilen bulgular modelin doğru 

kurulduğunu desteklemektedir. 
 

Tablo 4.28. Türkiye için VAR (1)-EGARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Ortalama Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

R Sabit 0,08916 0,03201 2,78526 0,00534 
R Türkiye, WTI -0,08231 0,01163 -7,07375 0,00000 
R Türkiye, Brent 0,00473 0,01231 0,38448 0,70062 

R Türkiye, Brezilya 0,19876 0,01188 16,72916 0,00000 
R Türkiye, Çin -0,00608 0,01534 -0,39671 0,69157 

R Türkiye, Güney Afrika -0,02307 0,01474 -1,56430 0,11774 
R Türkiye, Hindistan 0,01575 0,01422 1,10796 0,26787 
R Türkiye, Rusya -0,07392 0,01170 -6,31805 0,00000 
R Türkiye, Türkiye 0,00418 0,01274 0,32852 0,74251 

Varyans Denklemi 

Değişken Katsayı Standart Hata T-İstatistiği Anlamlılık 

α Sabit -0,07412 0,01136 -6,52290 0,00000 
α Türkiye, WTI 0,06649 0,00512 12,97237 0,00000 
α Türkiye, Brent 0,03674 0,00737 4,97901 0,00000 

α Türkiye, Brezilya 0,02511 0,00569 4,40971 0,00001 
α Türkiye, Çin 0,03184 0,00767 4,15167 0,00003 

α Türkiye, Güney Afrika 0,01207 0,00553 2,18230 0,02908 
α Türkiye, Hindistan 0,02801 0,00776 3,60935 0,00030 
α Türkiye, Rusya -0,02849 0,00769 -3,70156 0,00021 
α Türkiye, Türkiye 0,12380 0,00877 14,11688 0,00000 

δ8 -0,15450 0,03671 -4,20849 0,00002 
γ8 0,98499 0,00389 252,77054 0,00000 

Tanı Testleri 
 Q-İstatistiği Anlamlılık 

LB-Q (12) 17,5055 0,13155 

ARCH-LM (12) 7,93488 0,79019 
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WTI ve Brent petrol piyasaları ile Brezilya, Çin, Güney Afrika, 

Hindistan ve Rusya'nın yer aldığı BRICS ülkeleri ve Türkiye hisse 

senedi piyasaları arasında getiri ve volatilite etkileşimini incelemek 

için yapılan çok değişkenli VAR-EGARCH modeli ile elde edilen 

Türkiye hisse senedi piyasası tahmin sonuçları Tablo 3.28'de 

gösterilmiştir. 

Piyasalar arasında getiri etkileşimi hakkında bilgi veren ortalama 

denklemine göre; Türkiye hisse senedi piyasa getirisi Brezilya ve 

Rusya hisse senedi piyasaları ile WTI petrol piyasasının gecikmeli 

getirilerinden % 1 anlamlılık düzeyinde etkilenmektedir. Ayrıca 

Türkiye hisse senedi piyasası üzerine en büyük getiri etkileşimi 

Brezilya hisse senedi piyasasından kaynaklanmaktadır. 

Volatilite etkileşimi hakkında bilgi veren koşullu varyans 

denkleminden elde edilen bulgular; Türkiye hisse senedi piyasa 

volatilitesinin Güney Afrika hisse senedi piyasasının gecikmeli 

şoklarından % 5 anlamlılık düzeyinde, kendi gecikmeli şokları ile 

modele dahil olan diğer ülke piyasalarının gecikmeli şoklarından % 1 

anlamlılık düzeyinde etkilendiğini ve Türkiye hisse senedi piyasası 

üzerine volatilite etkileşiminin olduğunu göstermektedir. 

Modelden elde edilen asimetri terimi (δ8=-0,15450), Türkiye hisse 

senedi piyasası üzerine volatilite etkileşiminin asimetrik bir yapı 

sergilediği, negatif bilgi şoklarının volatilite üzerindeki etkisinin 

pozitif şoklara göre daha anlamlı olduğunu kanıtlamaktadır. Volatilite 
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kalıcılığını gösteren γ8 (0,98499) terimi ise, Türkiye hisse senedi 

piyasasında ortaya çıkan bir dalgalanmanın kalıcı olduğunun, etkisinin 

uzun süre devam ettiğinin göstergesidir. 

Koşullu değişen varyans modellerinin artıkları için yapılan tanı 

testlerinde; LB-Q istatistiğinin % 1 anlamlılık düzeyinden yüksek 

olması nedeniyle hata terimleri arasında otokorelasyonun olmadığını 

ifade eden boş hipotez kabul edilmiş ve hata terimleri arasında 

otokorelasyon olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. ARCH-LM test 

istatistiği sonucu ise, anlamlılık düzeyinin yüksek olması ortalama 

denklemi artıklarının ARCH etkisine sahip olmadığı yönünde kanıt 

sunmaktadır. Tanı testlerinden elde edilen bulgular modelin doğru 

kurulduğunu desteklemektedir. 

Tablo 4.29. Petrol Piyasaları ile BRICS Ülkeleri ve Türkiye Hisse Senedi Piyasaları 

Arasındaki Koşullu Korelasyon Matrisi 
 WTI Brent Brezilya Çin Güney Afrika Hindistan Rusya Türkiye 

WTI 1,0000 
0,65079 0,30956 0,14783 0,28137 0,17767 0,26556 0,16392 
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) 

Brent 
 

1,0000 
0,25507 0,14606 0,29933 0,17044 0,31102 0,16916 

 (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) 

Brezilya 
  

1,0000 
0,29346 0,51436 0,28265 0,43537 0,41514 

  (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) 

Çin 
   

1,0000 
0,37280 0,44531 0,32853 0,30020 

   (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) 

Güney Afrika 
    

1,0000 
0,37617 0,53924 0,51979 

    (0,0000) (0,0000) (0,0000) 

Hindistan  1,0000 
0,33133 0,30712 
(0,0000) (0,0000) 

Rusya   1,0000 
0,43481 
(0,0000) 

Türkiye    1,0000 

Tablo 3.29'da; WTI ve Brent petrol piyasaları ile MIST ülkeleri ve 

Türkiye hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi gösteren koşullu 
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korelasyon matrisine ait sonuçlar yer almaktadır. Değişkenler 

arasındaki en büyük korelasyon katsayısı 0,65079 ile WTI ve Brent 

petrol piyasaları arasında olup, bu katsayı iki değişken arasındaki 

ilişkinin diğer değişkenlere nazaran güçlü olduğunu göstermektedir. 

Güney Afrika ile Türkiye ve Rusya hisse senedi piyasaları arasındaki 

korelasyon 0,50'nin üzerinde olmasına rağmen diğer piyasalar 

arasındaki korelasyon katsayılarının 0,50'nin altında olması nedeniyle 

zayıf bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Elde edilen korelasyon 

matrisine göre; WTI ve Brent petrol piyasaları ile Çin, Hindistan ve 

Türkiye hisse senedi piyasaları arasındaki korelasyon oldukça 

düşüktür. 

WTI petrol piyasası ile gelişen ülkelerin hisse senedi piyasaları 

arasındaki getiri ve volatilite etkileşimi ile yönüne dair çok değişkenli 

VAR-EGARCH modeli tahmin sonuçlarından elde edilen bulgular 

Tablo 3.30'da özetlenmiştir. 

Elde edilen bulgular WTI petrol piyasası ile Brezilya, Hindistan, 

Rusya, Polonya ve Türkiye hisse senedi piyasaları arasında karşılıklı 

getiri etkileşiminin olduğu belirlenmiştir. Güney Afrika ve Meksika 

hisse senedi piyasalarından WTI petrol piyasasına doğru; WTI petrol 

piyasasından ise Endonezya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan 

piyasaları üzerine tek yönlü getiri etkileşiminin olduğu yönünde 

bulgulara ulaşılmıştır.  
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Tablo 4.30. WTI Petrol Piyasası ile Gelişen Ülkelerin Hisse Senedi Piyasaları 

Arasında Getiri ve Volatilite Etkileşimi 

 GETİRİ  VOLATİLİTE  
Brezilya - ↔ + 

WTI 
PETROL 

- ↔ - Brezilya 
Hindistan - ↔ + + ↔ - Güney Afrika 
Rusya + ↔ - + ↔ + Türkiye 
Polonya + ↔ - - ↔ - Endonezya 
Türkiye - ↔ + + ↔ + Rusya 
Güney Afrika  → +  → + Çin 
Meksika  → +  → - Hindistan 
Endonezya - ←   → + Güney Kore 
Çek Cumhuriyeti + ←   → - Macaristan 
Macaristan + ←  + ←  Polonya 
     + ←  Meksika 

Koşullu varyans denklemi sonuçlarına göre; WTI petrol ile Brezilya, 

Güney Afrika, Türkiye, Endonezya ve Rusya hisse senedi piyasaları 

arasında karşılıklı volatilite etkileşiminin olduğu, WTI petrol 

piyasasından Çin, Hindistan, Güney Kore ve Macaristan hisse senedi 

piyasalarına, Polonya ve Meksika hisse senedi piyasalarından ise WTI 

petrol piyasasına doğru tek yönlü volatilite etkileşiminin olduğu tespit 

edilmiştir. 

Brent petrol piyasası ile gelişen ülkelerin hisse senedi piyasaları 

arasındaki getiri ve volatilite etkileşimi ile yönüne dair çok değişkenli 

VAR-EGARCH modeli tahmin sonuçlarından elde edilen bulgular 

Tablo 3.31'de gösterilmiştir. 
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Tablo 4.31. Brent Petrol Piyasası ile Gelişen Ülkelerin Hisse Senedi Piyasaları 

Arasında Getiri ve Volatilite Etkileşimi 

 GETİRİ  VOLATİLİTE  
Brezilya - ↔ + 

BRENT 
PETROL 

+ ↔ - Brezilya 
Rusya  → - + ↔ - Güney Afrika 
Çek Cumhuriyeti  → + - ↔ + Türkiye 
Polonya  → - + ↔ - Endonezya 
Meksika  → + - ↔ - Macaristan 
Endonezya + ←   → + Çin 
Güney Kore + ←  - ←  Çek Cumhuriyeti 
Güney Afrika - ←  - ←  Polonya 

    - ←  Yunanistan 

Analiz sonuçlarına göre; sadece Brent petrol piyasası ile Brezilya 

hisse senedi piyasası arasında karşılıklı getiri etkileşimi olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Meksika 

hisse senedi piyasalarından Brent petrol piyasasına; Brent petrol 

piyasasından ise Endonezya, Güney Kore ve Güney Afrika hisse 

senedi piyasalarına doğru tek yönlü getiri etkileşimi olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

Volatilite etkileşimi açısından ise; Brezilya, Güney Afrika, Türkiye, 

Endonezya ve Macaristan hisse senedi piyasaları ile Brent petrol 

piyasası arasında karşılıklı bağımlılığın olduğu görülmektedir. Brent 

petrol piyasasından Çin hisse senedi piyasasına; Çek Cumhuriyeti, 

Polonya ve Yunanistan hisse senedi piyasalarından ise Brent petrol 

piyasasına doğru tek yönlü volatilite etkileşimi olduğu görülmektedir. 

Yunanistan için elde edilen bu bulgu, Papapetrou (2001) ve 

Constantinos vd. (2010)’nin petrol fiyatlarının hisse senedi getirilerini 

etkilediği yönünde elde ettikleri sonuç ile farklılık göstermektedir. 

Güney Kore hisse senedi piyasaları ile petrol fiyatları arasında tespit 
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edilen ilişkiye dair bulgular; Brent petrol için Zhu vd. (2014)’nin, 

WTI petrol için ise Masih vd. (2011)’nin çalışmalarıyla örtüşmektedir. 

Ayrıca, petrol piyasasından Güney Kore hisse senedi piyasasına doğru 

tek yönlü volatilite etkileşimi tespit edilmiş olup, Hepsağ (2013)’ın 

karşılıklı etkileşimin varlığına dair bulduğu sonuçla farklılık 

göstermektedir. 

BRICS ülkeleri incelendiğinde; Brezilya hisse senedi piyasası ile 

petrol fiyatları arasında bulunan karşılıklı getiri ve volatilite 

etkileşimine dair sonuçlar, Filis (2011)’in çalışmasıyla kesişirken, Gay 

(2008)’ın çalışması ile örtüşmemektedir. Rusya hisse senedi piyasası 

için yapılan analizde; Ono (2011) ile aynı, Gay (2008) ile farklı 

bulgular ortaya çıkmıştır. Güney Afrika hisse senedi piyasası için elde 

edilen bulgular, Gupta ve Modise (2013)’nin çalışması ile benzerlik 

taşımaktadır. Hindistan hisse senedi piyasası ile WTI petrol fiyatları 

arasında ise, Zhu vd. (2014)’nin çalışması ile benzer, Ono (2011) ve 

Gay (2008)’in çalışmalarından farklı sonuçlara ulaşılmıştır.  

Tahmin sonuçlarına göre; dünyanın en büyük ekonomilerinden ve 

yüksek büyüme oranı ile küresel ekonominin lokomotiflerinden biri 

olan Çin'in, petrole olan bağımlılığı nedeniyle, hem Brent hem de 

WTI petrol piyasası volatilitesine duyarlı olduğu görülmektedir. Bu 

sonuç, Çin hisse senedi piyasasına yatırım yapılırken petrol 

piyasasının geçmiş verilerinin kullanılabileceği anlamına gelmektedir. 

Ancak, petrol fiyatları ile Çin hisse senedi piyasası arasında getiri 

etkileşimi olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç, Cong vd. (2008) ve Gay 



 
 217 

(2008)’in çalışmalarıyla benzerlik göstermekte; fakat, Ono (2011), Li 

vd. (2012), Zhu vd. (2014) ile Broadstock ve Filis (2014)’in 

çalışmalarında ilişkinin olmadığı yönünde tespit ettikleri bulgular ile 

çelişmektedir.  

Meksika hisse senedi piyasası ile petrol fiyatları arasında tespit edilen 

etkileşim, Filis vd. (2011) ile Hepsağ (2013)’ın çalışmalarıyla da 

kesişmektedir. Bununla birlikte, Meksika hisse senedi piyasasından 

her iki petrol piyasasına doğru getiri etkileşiminin olması nedeniyle, 

petrol piyasasına yatırım yapılırken, Meksika hisse senedi piyasasının 

bir gecikmeli getirisinden faydalanılabileceğini söylemek 

mümkündür. Petrol fiyatları ile Endonezya hisse senedi piyasaları 

arasında belirlenen getiri ve volatilite etkileşimi, Hepsağ (2013) ile 

Zhu vd. (2014)’nin çalışmalarıyla örtüşmektedir. 

Brent petrol ile WTI petrol arasında getiri ve volatilite etkileşimi 

incelendiğinde, her iki petrol fiyatları arasında karşılıklı getiri 

etkileşiminin olduğu belirlenmiş olup; bu sonuç, Zhang ve Wang 

(2014)’ın çalışmalarıyla tutarlıdır. Ancak, volatilite etkileşimi 

açısından Brent petrol piyasasından WTI petrol piyasasına tek yönlü 

ilişkinin bulunması, Zhang ve Wang (2014)’ın karşılıklı volatilite 

etkileşimine dair elde ettiği sonuç ile uyuşmamaktadır. 

Türkiye hisse senedi piyasası ile petrol piyasaları ve gelişen ülkelerin 

hisse senedi piyasaları arasındaki getiri ve volatilite etkileşimi ile 
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yönüne dair çok değişkenli VAR-EGARCH modelleri tahmin 

sonuçlarından elde edilen bulgular Tablo 3.32’de özetlenmiştir. 

Tablo 4.32. Türkiye Hisse Senedi Piyasası ile Petrol Piyasaları ve Gelişen Ülke 

Hisse Senedi Piyasaları Arasında Getiri ve Volatilite Etkileşimi 

 GETİRİ  VOLATİLİTE  
    

TÜRKİYE 

+ ↔ + Brezilya 
    + ↔ + Çek Cumhuriyeti 
    + ↔ + Çin 
WTI +,- ↔ - + ↔ + Endonezya 
Brezilya - ↔ + + ↔ - Güney Afrika 
Endonezya + ↔ - + ↔ + Güney Kore 
Güney Kore + ↔ - + ↔ + Hindistan 
Rusya - ↔ - - ↔ - Rusya 
Meksika  → + - ↔ - Yunanistan 
Güney Afrika - ←  + ↔ - Brent 
    + ↔ + WTI 
    + ←  Meksika 
    + ←  Polonya 
     → - Macaristan 

Tablo 3.32'de görüldüğü üzere; getiri açısından Türkiye hisse senedi 

piyasası ile WTI petrol, Brezilya, Endonezya, Güney Kore ve Rusya 

hisse senedi piyasaları arasında karşılıklı bağımlılığın olduğu, 

Meksika hisse senedi piyasasından Türkiye hisse senedi piyasasına, 

Türkiye hisse senedi piyasasından da Güney Afrika hisse senedi 

piyasalarına doğru getiri etkileşiminin olduğu belirlenmiştir. 

Koşullu varyans denkleminden elde edilen bulgular ışığında; Türkiye 

hisse senedi piyasası ile Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Endonezya, 

Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Yunanistan, Rusya hisse 

senedi piyasaları ile Brent ve WTI petrol piyasaları arasında volatilite 

etkileşimi açısından karşılıklı bağımlılığın olduğu görülmektedir. 
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Ayrıca; Meksika ve Polonya hisse senedi piyasasından Türkiye hisse 

senedi piyasasına, Türkiye hisse senedi piyasasından ise Macaristan 

hisse senedi piyasasına doğru volatilite etkileşiminin varlığına dair 

kanıtlara ulaşılmıştır. 

Elde edilen bulgulara göre; WTI petrol ile Türkiye hisse senedi 

piyasası arasında hem getiri hem de volatilite açısından karşılıklı 

etkileşimin varlığı tespit edilmişken; Brent petrol ile Türkiye hisse 

senedi piyasası arasında sadece volatilite açısından karşılıklı 

etkileşimin olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar; Öztürk vd. (2013), 

Hepsağ (2013), Şener vd. (2013), Sattary (2014), Yıldırım vd. (2014) 

ile Kılıç vd. (2014)’nin yaptığı çalışmalarda ilişkinin olduğu 

yönündeki bulgularla benzerlik gösterirken; İşcan (2010), Soytaş ve 

Oran (2011), Güler ve Nalın (2013) ile Çelik vd. (2015)’in 

çalışmalarıyla çelişmektedir. Ayrıca, Abdioğlu ve Değirmenci 

(2014)’nin petrol fiyatlarının hisse senedi fiyatları üzerinde etkisinin 

olmadığı bulgusu ile zıt; hisse senedinin petrol fiyatı üzerinde 

etkisinin olduğu sonucu ile aynı yönde sonuçlara ulaşılmıştır. 

Çalışmada, petrol fiyatları ile Türkiye hisse senedi piyasası arasında 

karşılıklı volatilite etkileşiminin varlığı tespit edilmiş olup, bu durum, 

Hepsağ (2013) ve Sattary (2014)’nin çalışması ile uyumlu iken, 

Soytaş ve Oran (2011)’ın çalışması ile örtüşmemektedir. Daha önce 

yapılmış çalışmalarda birbirinden farklı sonuçların elde edilmesinde, 

modele dahil edilen gelişen ülkelerin ekonomik büyüklüklerinin ve 

petrole olan bağımlılıklarının farklı olması etkili olduğu kadar, 
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kullanılan modeller ve veriler ile incelenen dönemlerin de birbirinden 

farklı olması etkili olmaktadır.  
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SONUÇ 

Finansal piyasalar arasında fon hareketlerinin kolaylaşması, 

yatırımcıların daha fazla getiri elde etmek amacıyla en uygun piyasa 

ve yatırım aracı arama çabalarını artırmıştır. Küresel olarak finansal 

piyasalara bakıldığında; bir piyasada ortaya çıkan olumlu ya da 

olumsuz haberlerin diğer piyasaları etkileme gücünün olduğu 

görülmektedir. Bu etkileşim, para ve sermaye piyasaları arasında 

olduğu kadar emtia piyasaları arasında da geçerlidir. Emtia 

piyasalarını da küresel finans sistemi içinde düşündüğümüzde yatırım 

alternatiflerinin ve riskin belirlenmesi ve değerlemesi önemli bir sorun 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Petrol fiyat artışlarının; üretim maliyetlerinin artması, refah transferi, 

şirket kârlarının azalması, ülkelerin cari açıklarının artması, enflasyon 

baskısı gibi ekonomik aktivite üzerinde çeşitli etkileri bulunmaktadır. 

Çalışmada, WTI ve Brent petrol piyasası ile gelişen ülkelere ait hisse 

senedi piyasaları arasındaki getiri ve volatilite etkileşimi araştırılmış, 

bu amaçla BRICS ve MIST ülkeleri ile gelişen Avrupa ülkeleri 

modele dahil edilmiştir. Çok değişkenli VAR-EGARCH modelinden 

elde edilen tahmin sonuçları her bir değişken bazında ayrı ayrı 

tablolaştırılarak sunulmuştur. 

Petrol piyasaları arasındaki etkileşim incelendiğinde; WTI petrol 

piyasa getirilerinin kendi gecikmeli getirilerinden ve Brent petrol 
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piyasasının gecikmeli getirilerinden etkilendiğine; aynı zamanda Brent 

petrol piyasasının da kendi gecikmeli getirileri ile WTI petrol 

piyasasının gecikmeli getirilerinden etkilendiğine dair elde edilen 

bulgular WTI ve Brent petrol piyasası arasında geri beslemenin yani 

karşılıklı bir bağımlılığın olduğunu göstermektedir. Ayrıca, WTI 

petrol piyasası volatilitesi kendi gecikmeli şoklarından ve Brent petrol 

piyasasının gecikmeli şoklarından etkilenmektedir. Fakat üç farklı 

modelden sadece gelişen Avrupa ülkeleri için kurulan modelde; Brent 

petrol piyasası üzerine WTI petrol piyasa şoklarının etkisinin olduğu 

belirlenmiştir.  

Analiz sonucunda; Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Rusya, 

Polonya, Türkiye ve Meksika hisse senedi piyasalarından WTI petrol 

piyasasına getiri etkileşiminin bulunduğu; WTI petrol piyasasından ise 

Brezilya, Hindistan, Rusya, Polonya ve Türkiye hisse senedi 

piyasaları üzerine getiri etkileşimi olması nedeniyle bu piyasalar 

arasında karşılıklı bağımlılık olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, WTI 

petrol piyasasından Endonezya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan hisse 

senedi piyasalarına da tek yönlü getiri etkileşimi olduğu görülmekte-

dir. Volatilite etkileşimi açısından bakıldığında ise; Endonezya, 

Meksika, Polonya, Türkiye, Brezilya, Güney Afrika ile Rusya hisse 

senedi piyasalarından WTI petrol piyasası üzerine; WTI petrol 

piyasasından ise Macaristan, Türkiye, Endonezya, Güney Kore, 

Brezilya, Çin, Güney Afrika, Hindistan ve Rusya hisse senedi 

piyasalarına doğru volatilite etkileşimi olduğu yönünde bulgulara 

ulaşılmıştır. Elde edilen bu bulgular Endonezya, Türkiye, Brezilya, 
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Güney Afrika ve Rusya hisse senedi piyasaları ile WTI petrol 

piyasaları arasında karşılıklı bağımlılığın olduğunu, WTI petrol 

piyasasından Çin, Hindistan, Güney Kore ve Macaristan piyasalarına 

doğru, Polonya ve Meksika hisse senedi piyasalarından ise WTI petrol 

piyasasına doğru tek yönlü volatilite etkileşiminin bulunduğunu 

göstermektedir. Elde edilen bulgular ışığında WTI petrol piyasasında 

ortaya çıkan bir bilginin modelde incelenen çoğu gelişen ülkelerin 

hisse senedi piyasaları tarafından izlendiği şeklinde yorumlanmak-

tadır. Daha önce bahsedildiği üzere gelişen ülkelerin büyük bir 

kısmının petrole olan bağımlılığı ve ithalatçı konumunda olması 

nedeniyle bu ilişkilerin açıklanması noktasında elde edilen bulgular 

daha anlamlı hale gelmektedir. Zira, petrol fiyatlarında ortaya çıkan 

bir artış şirketlerin nakit akışları üzerinde olumsuz bir etki 

yaratacağından, hisse senetlerinin bu olumsuz durumdan 

etkilenmemeleri mümkün değildir. 

Brent petrol piyasası getirileri Brezilya, Rusya, Çek Cumhuriyeti, 

Polonya ve Meksika hisse senedi piyasalarının getirilerinden 

etkilenirken; Endonezya, Güney Kore, Brezilya ve Güney Afrika hisse 

senedi piyasalarının Brent petrol piyasa getirilerinin etkisi altında 

olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda; sadece Brezilya hisse 

senedi piyasası ile Brent petrol piyasası arasında getiri olarak karşılıklı 

bağımlılığın varlığı tespit edilmiş olup; Rusya, Çek Cumhuriyeti, 

Polonya ve Meksika hisse senedi piyasasından Brent petrol 

piyasasına, Brent petrol piyasasından ise Endonezya, Güney Kore ve 

Güney Afrika hisse senedi piyasasına getiri etkileşimi olduğu 
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görülmektedir. Volatilite etkileşimi açısından bakıldığında; Brent 

petrol piyasa volatilitesi Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Çek 

Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Türkiye ve Yunanistan hisse 

senedi piyasalarında ortaya çıkan şoklardan etkilenmektedir. 

Görüldüğü üzere; modelde ele alınan gelişen Avrupa hisse senedi 

piyasalarından İngiliz petrolü olarak da adlandırılan Brent petrol 

volatilitesi üzerine volatilite etkileşimi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 

durumu, en yakın petrol kaynağı olması nedeniyle coğrafi yakınlığa 

bağlamak mümkündür. Ayrıca; Brent petrol piyasa şoklarının 

Brezilya, Çin, Güney Afrika, Türkiye, Macaristan ve Endonezya hisse 

senedi piyasa volatilitesi üzerine etkisi bulunduğu sonucuna 

varılmıştır. Özetlenecek olursa; Brent petrol piyasası ile Brezilya, 

Güney Afrika, Türkiye, Macaristan ve Endonezya hisse senedi 

piyasaları arasında karşılıklı bağımlılığın olduğu, Brent petrol 

piyasasından Çin hisse senedi piyasasına, Çek Cumhuriyeti, Polonya 

ve Yunanistan hisse senedi piyasalarından ise Brent petrol piyasasına 

tek yönlü volatilite etkileşiminin olduğu yönünde kanıtlar elde 

edilmiştir. 

Tahmin sonuçlarına göre; BRICS ülkelerinin tamamı WTI petrol 

piyasa şoklarından etkilenmekte, Brent petrolün ise Brezilya, Çin ve 

Güney Afrika hisse senedi piyasalarının volatilitesi üzerinde etkisi 

bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle, en yüksek büyüme oranına 

sahip gelişen ülkelerin içerisinde yer aldığı BRICS ülkeleri için WTI 

petrol piyasası ile ilgili değişikliklerin yatırım amacıyla 

değerlendirilebileceğini söylemek mümkündür. 
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WTI petrol, Brezilya, Güney Kore ve Rusya hisse senedi piyasaları ile 

Türkiye hisse senedi piyasaları arasında getiri açısından karşılıklı 

bağımlılık bulunmaktadır. Meksika hisse senedi piyasasından Türkiye 

hisse senedi piyasasına, Türkiye hisse senedi piyasasından ise 

Endonezya ve Güney Afrika hisse senedi piyasasına doğru tek yönlü 

getiri etkileşiminin olduğuna dair bulgulara ulaşılmıştır. 

Varyans denkleminden elde edilen tahmin sonuçlarına göre; Türkiye 

hisse senedi piyasaları ie Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Endonezya, 

Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Polonya ve Rusya hisse senedi 

piyasaları arasında karşılıklı bağımlılığın olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca, Brent ve WTI petrol piyasaları ile Meksika hisse senedi 

piyasalarından Türkiye hisse senedi piyasasına, Türkiye hisse senedi 

piyasalarından ise Macaristan hisse senedi piyasalarına doğru 

volatilite etkileşiminin olduğu tespit edilmiştir. 

Petrol fiyatları, petrole olan bağımlılığı azaltacak, alternatif 

yenilenebilir enerji kaynakları geliştirilinceye kadar, gelişen ülkeler 

için cari açığı artırma potansiyeline sahip bir risk olarak 

görülmektedir. Çapraz piyasalar arasındaki getiri ve volatilite 

etkileşiminin ve aktarım mekanizmalarının bilinmesi, bireysel ve 

kurumsal yatırımcıların daha etkin bir çeşitlendirilmiş portföy 

oluşturması ve varlık fiyatlandırması için karar verme aşamasında 

katkı sağlayacaktır. Petrol fiyat riskinden korunmak amacıyla, petrol 

fiyat dalgalanmalarını dikkate alarak oluşturulacak çeşitlendirilmiş bir 

portföy, nispeten elde edilecek getiriyi istikrarlı kılabilmek için 
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önemli ve gereklidir. Öncül-ardıl ilişkiler bağlamında yapılan bu 

çalışma, çapraz piyasalar arasında olumlu veya olumsuz bir bilginin 

etkileşimi konusunda bir nevi erken uyarı sistemi olarak 

değerlendirilebilir. 

Tahmin sonuçları, ele alınan dönem ve veri seti için geçerli olup; 

modele ve incelenen zamana göre bu ilişkilerin değişebileceği göz 

ardı edilmemelidir. Bu amaçla, farklı modeller ve dönemlerin 

kullanılması bu ilişkinin incelenerek karşılaştırılması açısından faydalı 

olacaktır. Gelişmiş ülkelerin de modele dahil edilmesi ile yapılacak bir 

çalışma, gelişmişlik düzeyine göre hisse senedi piyasaları ile petrol 

piyasası arasında getiri ve volatilite etkileşimi konusunda literatüre 

katkı sağlayacaktır. 
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