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ÖNSÖZ 

 

Doktora tezim yaklaşık 5 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıkmıştır. COVID-

19 pandemisiyle birlikte ortaya çıkan belirsizlik, birçok ülkede makroekonomik 

aktivitenin yanı sıra finansal piyasaları da önemli derecede etkilemiştir. 

 

   Vakalarındaki gelişmelerin ekonominin potansiyel gidişatına ve hükümetin 

karantina gibi sıkı düzenleyici müdahalelerine yön vermesi, finans piyasalarında da 

beklenmedik değişimlere yol açmıştır. Bu bakımdan vakalarındaki artışa finans 

piyasalarının nasıl tepki verdiği, bir başka ifadeyle sağlık krizinin yaratmış olduğu 

belirsizlik altında iktisadi karar birimlerinin (finansal piyasa katılımcılarının) ne 

yönde hareket ettiği hususu, COVID-19 pandemisinin iktisadi sonuçlarının tam 

olarak anlaşılması için önem arz etmektedir.  

 

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak bu çalışmada, COVID-19 

pandemisinin Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren gıda, bankacılık, bilişim, 

gayrimenkul yatırım ortaklığı, holding, iletişim, sigorta, tekstil, turizm, ulaşım ve 

sınai sektörlerine ilişkin getiriler üzerindeki etkileri, pandemi öncesi ve pandemi 

süreci olmak üzere iki ayrı dönem özelinde incelenmiştir.  
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GİRİŞ 

 

Küresel ekonomi, geçmişte İspanyol gribi (1918), SARS (2003), MERS (2012) ve 

Ebola (2014) gibi çok ciddi hastalıklara tanıklık etse de COVID-19 (yeni tip 

koronavirüs) olarak bilinen ve 200’den fazla ülkede kaydedilen yaklaşık 180 milyon 

vaka sayısıyla en hızlı yayılan salgınlardan biriyle yüzleşmiştir. Nitekim 2019 yılının 

sonlarında Çin’in Vuhan kentinde tespit edilen söz konusu hastalık, çok kısa bir süre 

sonra bir halk sağlığı krizine dönüşmüş ve nihayetinde Türkiye’de ilk vakanın 

görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi 

olarak kabul edilmiştir. Trajik bir şekilde çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine 

neden olmakla kalmayan bu sağlık krizi, aynı zamanda bireylerin piyasaya olan 

güvenlerine ve böylece iktisadi faaliyetlerine de ağır bir darbe vurmuştur. Zira 

COVID-19 vaka sayılarındaki ve ölüm oranlarındaki artışlarla birlikte derinleşen 

sağlık kaygılarının yaratmış olduğu küresel belirsizlik, ekonomik aktivitenin 

daralmasına neden olmuştur. Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD), 

ekonomik çalkantının 2007-2009 dönemindeki küresel mali krizlerden daha büyük 

olduğunu (BBC Business News, 23 Mart 2020) ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) 

COVID-19 pandemisinin Büyük Buhrandan bu yana küresel ekonominin tecrübe 

etmediği bir daralmayı tetiklediği (Reuters Business News, 9 Nisan 2020) yönündeki 

iddiaları bu çıkarımı destekler niteliktedir.  

 

COVID-19’un toplum ve ekonomi üzerindeki etkileri hali hazırda devam ederken, 

bir taraftan hükümetler, salgını kontrol altına almak için sosyal mesafeyi koruma, 

şüpheli vakaları tespit etme ve hastaları karantinaya alma ve tedavi etme yönünde 

acil önlemler alırken, diğer taraftan salgının ekonomik zararlarını sınırlandırmak için 

teşvik politikaları açıklamıştır. Bu bakımdan salgın için genel geçer bir aşının 

geliştirilip geliştirilmeyeceğine ve salgının ne zaman son bulacağına ilişkin 

bilinmeyenlerin yanı sıra hükümet politikalarının ne gibi etkiler meydana getireceği 

ve bu etkilere karar birimlerinin ne yönde tepki vereceği konusundaki belirsizlikler 

(Baker, Bloom, Davis ve Terry 2020), finans piyasalarında yüksek oynaklığa neden 

olmuştur (Wagner, 2020; Baker 2020, Ahmar ve del Val, 2020; Al-Awadhi ve 

diğerleri, 2020, Topçu & Gulal, 2020). Nitekim borsaların, COVID-19 haberlerinin 

yanı sıra hükümetlerin açıkladığı mali destek programları, faiz oranlarını düşürerek 
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oluşturulan kontrol önlemleri ve sundukları teşvik paketleri ile sürekli aşağı-yukarı 

yönde hareket ettiği bilinmektedir (Ashraf, 2020). Örneğin, ABD borsası 9-16 Mart 

2020 tarihleri arasında, piyasadaki en büyük 10 dalgalanmadan birine tanıklık 

etmiştir. ABD piyasalarındaki bu dramatik hareketler kısa dönemde Avrupa ve 

Asya'daki borsaları da etkilemiştir (Zhang, Hu ve Ji, 2020). 

 

Bunların yanı sıra Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol arzı ve fiyatları 

üzerindeki anlaşmazlıklar gibi bazı önemli uluslararası faktörler de piyasalarda 

sistematik riske neden olmuş ve borsaları COVID-19 ile eş zamanlı olarak 

yönlendirmiştir. Daha da önemlisi küresel ekonomi henüz salgının yaralarını 

saramamışken OPEC ülkeleri arasındaki bu tür anlaşmazlıklarda özellikle gelişmiş 

ekonomiler için ekstra belirsizliğe yol açmaktadır. Bu bakımdan COVİD-19, 

gelişmekte olan piyasa ekonomileri üzerinde, zayıf dış talep ve sermaye akışının 

daralması gibi diğer ekonomik sorunlarla birlikte daha yıkıcı bir etkiye sahip 

olmaktadır. Nitekim Uluslararası Para Fonu (IMF, 2020), gelişmekte olan 

ekonomilerin büyüme beklentilerini %2,8 oranında aşağı çekerken, gelişmiş 

ekonomiler için aşağı yönlü revizyonunu %1,8 ile sınırlamıştır. Daha da önemlisi 

Türkiye ekonomisi sahip olduğu kırılgan yapısıyla diğer gelişmekte olan ülkelerden 

daha fazla COVID-19 salgınından olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu durumun temel 

nedeni ülkenin hali hazırda sahip olduğu zayıf para birimi, yüksek enflasyon ve 

işsizlik artışları gibi ekonomik sorunlarla pandemi dönemine girmiş olmasıdır. Zira 

BİST100 endeksi pandemiyle birlikte iki ay içerisinde %32 değer kaybederken, 

2020'nin ilk üç ayında nispeten güçlü bir s sergileyen Türkiye Sanayi Üretim 

Endeksi, 2020 Nisan ve Mayıs dönemlerinde bir önceki yılın aynı dönemlerine göre 

%30 oranında gerilemiştir (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2020). Benzer şekilde 

ekonomik güven endeksi de Mart 2020'den Nisan 2020'ye kadar 40 puanın üzerinde 

düşüş göstermiştir (TÜİK, 2020b, YAĞLI, 2020). 

 

Günümüzde etkisi devam eden COVID-19, piyasalardaki sistematik riskin 

artmasında halen önemli bir rol oynamaktadır. Bu bakımdan pandemi birçok sektör 

için büyük bir gelir şokunu temsil etmeye devam etmektedir (Chanona vd.,2020). 

Nitekim işletmelerin birçoğu, uygulanan karantina sırasında tam olarak faaliyette 

kalması yasak olduğundan, işçi maliyetlerini işten çıkararak düşürmeyi tercih 
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edebilmektedir. Bu da tüketim ve üretimde önemli bir düşüşe yol açarak gelecekteki 

beklenen nakit akışlarını kısıtlamaktadır. Dolayısıyla pandeminin söz konusu 

işletmelere ait finansal varlık getirileri üzerinde ciddi etkileri devam etmekte ve bu 

nedenle de literatürde konuya ilişkin çalışmaların sayısı giderek artmaktadır. 

 

Ancak pandemi öncesinde olduğu gibi pandemi sırasında da doğal olarak farklı 

sektörlerin dışsal şoklara karşı işlem hacimleri ve istikrarlılıkları değişkenlik 

gösterebileceğinden farklı yönde tepkiler verebileceğini göz önünde bulundurmak 

gerekmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmada, COVID-19 pandemisinin Borsa 

İstanbul’da faaliyet gösteren gıda, bankacılık, bilişim, gayrimenkul yatırım ortaklığı, 

holding, iletişim, sigorta, tekstil, turizm, ulaşım ve sınai sektörlerine ilişkin getiriler 

üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla çalışmada, 

Pandeminin söz konusu sektörler üzerindeki etkilerini ayrıntılı olarak 

değerlendirebilmek ve/veya karşılaştırma yapabilmek için pandemi öncesi ve 

pandemi süreci olmak üzere iki ayrı dönem ele alınmaktadır. Ayrıca çalışmada, 

tutarlı ve sağlam sonuçlara ulaşabilmek için pandeminin analize konu olan sektör 

getirileri üzerindeki etkileri (beta katsayılarının davranışları) incelenirken sırasıyla 

klasik ya da statik CAPM, MS-CAPM ve MS-GARCH-CAPM olmak üzere üç farklı 

modelden faydalanılmaktadır. Bu bağlamda çalışmada öncelikle yatırımcıların risk 

ve getiri arasındaki ilişkiyi analiz ederken yalnızca tek dönemli varlık getirilerinin 

ortalamasını ve varyansını önemsediği varsayımına dayalı statik bir model üzerine 

inşa edilen klasik CAPM modeli, doğrusal regresyon yöntemi kullanılarak analiz 

edilmektedir. Bunların yanı sıra çalışmada, yatırımcıların yatırımlarını birçok 

periyoda yaydığı ve ortalama getirileri ile volaliteyi buna göre hesapladıkları da 

(yatırımcıların gelecekteki yatırım kararlarını zaman içinde revize ettikleri) dikkate 

alınmaktadır. Bu durumun temel gerekçesi; teknolojik gelişmeler, tüketici tercihleri 

ve iş döngülerinin zaman içinde firmaların yatırım tercihlerini ve nakit akışlarını 

etkileyebilmesi nedeniyle beta katsayılarının değişkenlik gösterebilmesidir. 

Dolayısıyla çalışmada, klasik CAPM modelinin ardından zaman içinde değişen beta 

katsayılarını ve beklenen getirileri de hesaba katarak varlık fiyatlarını analiz eden 

MS-CAPM modeli kullanılmaktadır. Çalışmada son olarak beta katsayılarının iki 

farklı oynaklık rejimiyle değişmesine izin vererek sistematik riskin istikrarsız 

olabileceğini hesaba katan MS-CAPM'in klasik CAPM'e göre avantajı göz önüne 
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alınmakta ve daha gerçekçi sonuçların elde edilmesi amacıyla sabit varyans 

varsayımından sıyrılarak MS-GARCH-CAPM modeli kullanılmaktadır. 

 

Bu bağlamda, literatürdeki diğer çalışmalardan farklı olarak COVID-19’un 

Türkiye’deki sektör getirileri üzerindeki etkisini araştıran çalışmanın ilgili literatüre 

üç önemli katkısı bulunmaktadır. Bu katkılardan ilki, çalışmanın veri setinin 

COVID-19 öncesi ve COVID-19 dönemi olmak üzere iki ayrı dönemi kapsaması ve 

böylece COVID-19’un net etkisinin belirlenmesini sağlamasıdır. İkincisi, çalışmada 

BIST 100 endeksi değil Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren farklı sektörlere ilişkin 

endeksler kullanılmasıyla birlikte her bir sektörün COVID-19 pandemisine karşı 

vermiş oldukları farklı tepkileri ayrıştırılmasıdır. Üçüncüsü, çalışmada sektörlere ait 

endekslerin getiri ve risk oranları tahmin edilirken CAPM modelinin yanı sıra rejim 

değişikliğine izin veren MS-CAPM ve MS-GARCH-CAPM modelleri kullanılması 

ve böylece yüksek ve alçak volalite dönemlerinde söz konusu endekslerin getiri ve 

risk oranlarını karşılaştırma imkânını sunmasıdır.  

 

Çalışmada girişi izleyen birinci bölümde, getiri ve risk kavramlarına, risk türlerine, 

riske karşı yatırımcı davranışlarına, markowitz portföy teorisine ve sermaye varlık 

fiyatlama teorisine ilişkin kavramsal ve teorik çerçeve sunulmaktadır. İkinci 

bölümde, COVİD-19 ile finansal piyasalar arasındaki etkileşimlerin incelendiği 

teorik ve ampirik literatür özetlenmektedir. Üçüncü bölümde, çalışmanın 

analizlerinde kullanılan ekonometrik yöntemler tanıtılmakta ve bu yöntemlere dayalı 

olarak elde edilen ampirik sonuçlar açıklanmaktadır.  Çalışma sonuçların genel 

olarak tartışıldığı sonuç bölümüyle tamamlanmaktadır  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE 

 

1.1. Temel Kavramlar 

 

1.1.1. Getiri ve Risk Kavramları 

 

Getiri hem piyasa değerindeki değişiklikler hem de nakit dağılımları açısından belirli 

bir zaman diliminde bir yatırımdan elde edilen toplam kazanç veya kaybın bir ölçüsü 

olarak nitelendirilmektedir. Literatürde genellikle yüzdesel biçimde ifade edilen 

getiri aşağıdaki gibi formüle edilebilmektedir: 

𝐸(𝑟) = (
𝐶𝑡

𝑃𝑡−1
) + (

𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 )                                              1.1 

Formülde yer alan:  

𝐸(𝑟), Beklenen getiriyi; 

𝐶𝑡, t dönemindeki nakit akışını; 

𝑃𝑡, t dönemindeki fiyatı 

𝑃𝑡−1 ise t-1 dönemindeki fiyatı temsil etmektedir 

Risk kelimesi Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından Zarara uğrama tehlikesi ve riziko 

olarak tanımlanmaktadır. Finans literatüründe ise risk, bir yatırımın fiili 

kazançlarının beklenen getiriden farklı olma olasılığı olarak tanımlanmaktadır 

(McClure, 2010). Bu tanımlamaya göre risk, herhangi bir yatırımın belirli bir kısmını 

veya tamamını kaybetme olasılığını içermektedir. Bu durum temelde yatırımcıların 

yatırımlarından elde etmeyi bekledikleri getirinin yatırım anında kesin olarak 

bilmediklerini, bir başka ifadeyle yatırımcıların yatırım kararlarını genellikle 

belirsizlik altında verdiklerini göstermektedir. Dolayısıyla riskin ortaya çıkmasının 

ardındaki temel unsuru belirsizlik oluşturmaktadır. Literatürde her ne kadar risk ile 

belirsizlik aynı anlamda kullanılsa da belirsizlik bir olayın sonuçlarına ilişkin 

olasılıkların bilinmediği, risk ise söz konusu olasılıkların atanabildiği durumu 

yansıtmaktadır (Knight, 1921). Bu bağlamda belirsizlikte tam bilinmezlik söz konusu 

iken riskte önsel bilgiler söz konusudur. Dolayısıyla da risk, bir X olayına ilişkin 

istenmeyen bir sonucun veya tehlikenin gerçekleşmesinden önce olay hakkındaki 
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bilgi birikimi ile bu sonuç veya tehlikenin meydana gelme olasılığının 

hesaplanabilmesi sonucunda, belirsizliğin öngörülebilir bir yapıya indirgenmiş halini 

yansıtmaktadır (Daştan, 2021). Bu bakımdan finansal anlamda risk, herhangi bir 

yatırıma ilişkin gerçekleşen getirinin beklenen getiriden fazla ya da daha az 

gerçekleşme olasılığının veya söz konusu yatırımın beklenen getirisi ile gerçekleşen 

getirisi arasındaki sapmanın bir ölçütüdür. Dolayısıyla yatırımcıların yatırımları 

sonucunda doğabilecek olası zarara veya riske karşı önlem alabilmeleri söz konusu 

olabilmektedir. Ancak bu önlemler çoğu zaman yüksek maliyetlere katlanılarak 

alınmakta ve hem firmaları hem de o firmalara yatırım yapan yatırımcıları etkileyen 

çok sayıda risk unsuru bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri aşağıdaki gibi 

gruplandırılabilir (CAS,2003): 

a) Firmanın iş riski ve finansal risk gibi firmaya özgü spesifik riskler 

b) Faiz oranı riski, likidite riski ve piyasa riski gibi hissedarlara özgü riskler 

c) Firmaları ve firmaların hissedarlarını etkileyen olaylar, satın alma gücü endeksi 

gibi riskler alınmaktadır. 

 

1.1.2. Risk Tercihine Göre Yatırımcı Tipleri 

 

Bireylerin dünya ve hayata bakış açısı, ruh halleri, dışsal bilgileri algılama ve 

değerlendirme yetileri ve giriştikleri yatırımların nitelikleri farklılık arz ettiğinden, 

bir anlamda bireyi tehdit eden risk alma davranışları da değişkenlik 

gösterebilmektedir (Kashda vd. 2003). Zira yatırımlara ilişkin gelecekteki 

beklentileri hususunda iyimser bir tutuma sahip olan bazı karar birimleri riskli 

yatırım kararlarını kolaylıkla alabilirken diğerleri yüksek duyarlılıkla hareket 

ettiklerinden yatırımın gerektirdiği riskten kaçınabilmektedir. Bunların yanı sıra bazı 

karar birimleri de yatırım kararları alırken riskten bağımsız olarak yalnızca 

potansiyel getirilere odaklanabilmekte ve dolayısıyla da risk ile kazanç ya da getiri 

arasında bir tercihte bulunmayabilmektedir. Bu bakımdan, risklere karşı yatırımcı 

davranışları sırasıyla riske karşı nötr ya da kayıtsız, riskten kaçınan ve risk seven ya 

da arayan şeklinde üç farklı kategoriye ayrılmaktadır (Weber vd. ,2002).   
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Riske karşı duyarlılıkları açısından farklılaşan yatırımcıların her biri için beklenen 

getiri ile risk arasındaki ilişki, Şekil 1’de olduğu gibi servetin fayda fonksiyonu 

şeklinde gösterilebilmektedir.  

İlgili şekilde de yer alan A eğrisi riskten kaçınan, B eğrisi riske karşı duyarsız, C 

eğrisi ise risk arayan yatımcıların fayda fonksiyonlarının grafiğini göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1 Yatırımcıların Riske Karşı Tutumları 

Kaynak: https://procfa.com/courses/portfolio-management/topic/risk-aversion/ 

 

Riske (nötr) kayıtsız yatırımcılar (B), yatırımın gerektirdiği riskin seviyesinden 

ziyade yatırımdan bekledikleri getirinin düzeyiyle ilgilenirler. Bu durum şekilde, 

yatırımcının servetini bir birim arttırdığında elde ettiği fayda ile bir önceki birimin 

faydasının birbirine eşit olmasıyla gösterilmektedir. Daha teknik bir ifadeyle, şekilde 

görüldüğü gibi B tipi yatırımcının marjinal faydası her zaman 1’e eşittir. 

Risk almayı seven yatırımcının fayda fonksiyonun gösterilmiş olduğu C eğrisinde 

ise, yatırımcının servetini bir birim arttırdığında elde edeceği faydanın daha fazla 

arttıracağı görülmektedir. Dolayısıyla bu tip yatırımcılar, daha fazla servet elde 

ederek faydalarını arttırmak için daha riskli yatırımları tercih etmektedir. Bu durum, 

risk sever yatırımcıların marjinal faydalarının 1’den büyük olduğunu göstermektedir. 

Son olarak, riskten kaçınan yatırımcının fayda fonksiyonun gösterilmiş olduğu A 

eğrisi azalarak artmaktadır. Bu durum riskten kaçınan yatırımcıların servetlerini bir 

birim arttırmak istediklerinde elde ettikleri faydanın giderek azalacağını 

göstermektedir.  Dolayısıyla bu tip yatırımcılar için gelir artışında elde edilecek 
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marjinal fayda 1’den küçük olacaktır.  Ekonomide azalan marjinal fayda olarak 

adlandırılan bu durum riskten kaçınan yatırımcının gelirini arttırmak için yüksek 

risk-yüksek getiri kombinasyonundansa daha düşük getirili dolayısıyla da daha az 

riskli yatırımlara yöneleceğini göstermektedir 

1.1.3. Risk Türleri 

 

Yukarıda tanımlanan üç farklı yatırımcı tipinden de beklenen, bulundukları risk 

grubuna uygun olan sektörlerde yatırım yapmaktır. Nitekim bazı sektörlere ilişkin 

hisse senedi fiyatları ve temettüler sıklıkla dalgalanırken bazıları ise zaman 

içeresinde nispeten daha sakin seyredebilmektedir. Hisse senedi fiyatları ve 

temettüler de görülen dalgalanmalar, genellikle iki tür haber nedeniyle ortaya 

çıkmaktadır. Bunlardan ilki, herhangi bir firmaya özgü veya sistematik olmayan iyi 

ya da kötü haberler, ikincisi ise bir bütün olarak ekonomi veya belirli bir sektör 

hakkında yayılan piyasa çapındaki sistematik haberlerdir. Buna paralel olarak da 

hisse senedi fiyatlarını etkileyen riskler, sistematik ve sistematik olmayan riskler 

olarak gruplanmakta ve toplam riskin bileşenleri olarak tanımlanmaktadır.  

1.1.3.1. Sistematik Risk 

 

Sistematik risk, genel olarak politik, ekonomik ve sosyal yapı gibi firma dış faktörler 

tarafından gerçekleşen ve piyasadaki tüm varlıkları etkileyen bir risk türüdür. Bu 

bakımdan  ekonomik, politik ve sosyolojik olaylar temel olarak sistematik risk 

kaynaklıdır. Örneğin, ekonomik sistem resesyona doğru hareket ettiğinde şirket 

karları eriyebilmekte ve bu nedenle de şirkete ait hisse senedi fiyatları 

düşebilmektedir. Firmaya özgü olmayan ve genellikle ülke içi dinamiklerden 

kaynaklanan sistematik risk, şirket yöneticileri tarafından kontrol edilemediği için 

genel olarak kontrol edilemeyen risk olarak da tanımlanmaktadır. 

Piyasada bulunan tüm varlıklar sistematik riskten  farklı düzeyde etkilenmekle 

birlikte (Akgüç,1994) söz konusu varlıklara ilişkin risk düzeyi çeşitlendirme yoluna 

gidilerek düşürülebilmektedir. Ancak bu durumun gerçekleşmesi için portföyde yer 

alan varlıkların  kendi aralarında pozitif tam korelasyona sahip olmamaları 

gerekmektedir. Her ne kadar portföy riski çeşitlendirme yolu ile belirli bir seviyeye 

indirilebilse de bu seviye sistematik risk seviyesinin altına inememektedir. Bu durum 

Şekil 2 yardımıyla gösterilmektedir. Şekilde görüldüğü üzere varlık yöneticisi toplam 
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riski azaltmak için elindeki varlık sayısını çeşitlendirme yoluna giderek 1 den 25 e 

kadar çıkardığında toplam riskini azaltmakta fakat bu risk asla sistematik risk 

seviyesinin altına düşmemektedir. Bu durumun temel sebebi daha önce de ifade 

edildiği gibi sistematik riskin firma dışı faktörlerden kaynaklanmasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2 Çeşitlendirmenin Portföy Riskine Etkisi 

Kaynak: Mehrara, Falahati, ve Zahiri, (2014)’den alıntılanarak yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Ekonomik, politik ve sosyal değişimleri yansıtan ve bütün varlıkları etkileyen  

sistematik riskin kaynakları, faiz oranı riski, satın alma gücü riski  ve piyasa riski 

olarak gruplandırılmaktadır (Basher ve Sadorsky,2006). 

Piyasa Riski  

Genellikle ekonominin mevcut ya da gelecekteki görünümünden, hükümet 

politikalarındaki öngörülemeyen değişikliklerden ve yatırımcı tercihlerindeki 

değişimlerden kaynaklanan bir risk türüdür. Örneğin, yatırımcılar yatırım yapacakları 

firmanın karlılığında bir düşüş beklemeleri yada piyasada belirsizliğe yol açan 

ekonomik/politik krizlerin ortaya çıkması, yatırım yapılan varlığın fiyatının 

düşmesine neden olan risk unsurlarıdır (Marshall,1998).  

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus,  yukarıda örneklendirilen hususlar 

neticesinde piyasada oluşan riskli ortamda yatırım yapılcak şirketin genel durumunda 

her hangi bir değişiklik olmasa dahi varlık fiyatlarının dalgalanabilmesidir. Bu 

durumun temel sebebi, belirsizlikle yüzleşen yatırımcıların yatırımlarının gelecekteki 
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getirileri konusunda beklentilerini revize ederken duygusal davranmaları, bir başka 

ifadeyle psikolojik etmenlerdir. Nitekim piyasa riskinin yüksek olduğu ortamda 

varlık fiyatlarındaki ilk düşüş, kartopu reaksiyonuna yol açabilmekte ve bir tür sürü 

içgüdüsü ile piyasada satış baskısına neden olabilmektedir. 

Faiz Oranı Riski  

Genel faiz düzeyindeki dalgalanmalar olarak ifade edilen faiz oranı riski, aynı 

zamanda firmaların kâr ve piyasa değerindeki belirsizlikleride yansıtmaktadır.  Faiz 

oranlarında meydana  gelen değişimler sabit getirili varlıkların fiyatlarını ve getiri 

oranlarının değişmesine neden olmaktadır. Faiz oranındaki değişim artış yönünde 

olması durumunda,   dönem başında  sabit geririli varlıklara yatırım yapan yatırımcı 

için iki türlü zarara yol açmaktadır. Bu zaralardan ilki, faiz artışlarının sabit getirili 

varlıkların fiyatlarının düşmesine neden olmasıdır. İkincisi ise yatırımcının yatırımını 

daha yüksek faiz oranında değerlendirme fırsatını kaçırmasıyla birlikte daha yüksek 

fırsat maliyetiyle yüzleşmesidir. 

Genel olarak faiz oranındakı değişimler piyasaki varlıkları aynı yönde olmakla 

beraber farklı derecelerde etkilemektedir. Örneğin faiz oranlarındaki artış paranın 

elde tutma maliyetini arttırmasıyla tahvil faizlerinin yükselmesine neden olurken 

aynı zamanda da hisse senedi fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı 

oluşturmaktadır. 

Satın Alma Gücü Riski 

Satın alma gücü riski, enflasyon ve deflasyonun bir yatırım üzerindeki üzerindeki 

etkisini ifade etse de genel olarak enflasyon riski olarak tanımlanmaktadır (İlhan, 

2017). Bu risk, bir yatırımcının sahip olduğu varlıkların parasal değerinin enflasyon 

nedeni  ile değer yitirmesi olarak ifade edilmektedir.  Eğer fiyatlar genel 

seviyesindeki artış varlıkların getiri oranından fazla ise bu durum yatırımcının satın 

alma gücünde azalmaya neden olacak  dolayısıylada yatırımı ertelenen tüketim 

olarak düşündüğümüzde yatırımcılar satın alacağı mal ve hizmet alımlarını 

ereteleyecek yada vazgeçeceklerdir.  

Satın alma gücü riski varlıkları farklı derecelerde etkilemektedir. Örnegin: sabit getiri 

oranına sahip menkul kıymetler enflasyon riskinden olumsuz etkilenmelerine rağmen  

hisse senedi değerlerinin enflasyondan etkilenme dereceleri tartışmalıdır. Bu 
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konudaki ilk görüşe göre enflasyon şirketlerin satış ve kar paylarını arttıracak 

dolayısıylada bu durum hisse senedi değerlerinde olumlu etkiye neden olacaktır. 

Diğer görüşe göre ise: yüksek enflasyon dönemlerinde şirketlerin maliyetlerinin 

artması kar artışını ortadan kaldıracak dolayısılada bu durum hisse senedi getirelerine 

olumusuz yansıyacakatır (Davis ve Kutan, 2003) (Bekaert ve Engstrom, 2009). 

Sonuç olarak satın alma gücü riskine bağlı olarak hisse senedi fiyatlarında düşüş 

görülme  sıklığı olasılığı sabit getirili varlıklara göre çok azdır. 

Sistematik riskin yukarıda belirtilen üç temel kaynağının  hayat bulduğu en modern 

örneklerden biri Türkiye'de süregelen kur krizidir. Türk Lirası  ABD doları karşında 

2018 yılından beri yaklaşık olarak  %130 değer kaybederken, 2021 yılında bu rakam 

yaklaşık olarak %45 dir. Bu hızlı değer kaybı enflasyonun hızla yükselmesine ve 

döviz borcu olan yerli firmaların temerrüde düşmelerine neden olmuştur. Benzer 

şeklikde TL nin değerindeki hızlı azalış yabancı yatırımcılarıda olumsuz etkilemiştir. 

Bu ekonomik belirsizlik nedeniyle, birçok yabancı yatırımcı ek kayıplara uğramamak 

için Türkiye'den çekilmeye karar vermiştir. Bu dönemde borsada yabancı payı % 

68’ten % 38’e düşmüştür.Yabancı sermayenin çekilmesinden sonra, iç borçlarını 

finanse etmek için dış kredilere ve yatırımlara bağımlı olan birçok Türk şirketi, 

yükümlülüklerini yerine getirememiş ve temerrüde düşmüştür. Özetlemek gerekirse, 

Türk parası krizi, yukarıda tanımladığımız üç temel risk faktörünün hepsinden 

kaynaklandığı için sistematik riskin başlıca tezahürüdür. Zayıf bir faiz oranı 

politikası, ülkedeki yabancı yatırımların hem hacmini hem de büyümesini azaltan bir 

döviz kuru krizine yol açmıştır. 

1.1.3.2. Sistematik Olmayan Risk 

 

Toplam riskin diğer kısmını oluşturan sistematik olmayan risk, bir firma veya sektöre 

özgü içsel faktörlerden kaynaklanan risk türüdür. Şirketlere ya da belirli bir 

endüstriye özgü olan bu risk türü, ilgili endüstri dışında yer alan firmaları ya da 

bütün piyasayı etkileyecek risk unsurlarını içermemektedir. Bu nedenle de her 

firmanın hisse senedinin ya da her finansal varlığın sistematik olmayan riski diğer 

endüstrilerin piyasayı etkileyen risk unsurlarından bağımsızdır.  

Sistematik olmayan risk, tüketici tercihleri, yönetim kabiliyeti ve işçi grevleri gibi 

temel sebeplerden kaynaklanan, iş riski ve finansal risk olarak tanımlanmaktadır. 
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Sistematik riskten farklı olarak sistematik olmayan risk, bir şekilde öngörülebilir ve 

en önemlisi de farklı şirket ya da endüstrilerin varlıklarına yatırım yaparak 

çeşitlendirme yoluyla portföyü riskten koruyabilmektedir. Örneğin portföyünüzde 

yatırım yaptığınız firmalar farklı alanlarda hizmet veriyorsa belirli bir zamanda bazı 

varlıklardan zarar ederken bu zararı diğerlerinden gelir elde etme yoluyla, risk asgari 

düzeye çekilebilir. Bu durumun temel sebebi yukarıda bahsedildiği gibi sistematik 

olmayan risk bütün varlıkları etkilememesi ve dolayısıyla da bazı varlıklardan elde 

edilen negatifliklerin (zararların) diğer varlıklardan elde edilen pozitiflikten 

(karlardan) karşılanabilir olmasıdır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3 Portföye Katılan Varlık Sayısıyla Sistematik Olmayan Riskin İlişkisi 

Kaynak: Mehrara, Falahati, ve Zahiri, (2014)’den alıntılanarak yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Ancak sistematik risk gibi, sistematik olmayan riskin de birçok yüzü vardır ve tüm 

tezahürlerini öngörmek bireysel bir yatırımcı için çok zor olacaktır. Bununla birlikte, 

yukarıda açıklandığı üzere sistematik olmayan risk, iş riski ve finansal risk olmak 

üzere iki kategoride gruplandırılmaktadır. 

İş Riski  

Bir şirketin gelirini ve sını etkileyen tüm faktörleri içermektedir.  Şirketin ürünlerine 

karşı türeticilerin zevk ve tercihlerinin değişmesi, demografik değişiklikler, işletme 

verimliliğinin azalması, grevler vb. unsurlar işletmenin iş riskini doğrudan etkileyen 

faktörlerdir. Bu faktörlerin şirketi olumsuz yönde etkilemesi, şirketin karlılığını 

azaltarak hisse senedi getiri oranlarında düşüşe neden olabilmektedir (Amit ve 

Wemerfelt, 1990). 
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Bir firmanın karşı karşıya olduğu iş riski kontrol edilebilir ve kontrol edilemeyen 

riskler olan iç ve dış riskler olarak ikiye ayrılmaktadır.  Dışsal iş riskleri şirketin 

kontrolü dışında gerçekleşen, yasal düzenlemeler, demografik değişimler ve 

hükûmetin ilgili iş kolunda politika değişikliğine gitmesi gibi faaliyet şartlarından 

kaynaklanmaktadır.  İçsel iş riskleri ise işletmenin faaliyetlerini ne ölçüde etkin 

olarak gerçekleştirmesi ile alakalıdır.  

Finansal Risk  

Şirketlerin faaliyetlerini dış kaynakla finanse etme durumunda ortaya çıkan bir risk 

türüdür.  Borç finansmanın göreceli olarak daha maliyetli olduğu öz kaynak yerine 

daha az maliyetli olan yabancı kaynakların kullanılması adi hisse senedi yatırımcıları 

üzerinde üç önemli etkisi vardır. İlk olarak, borç finansmanı getirilerinin oynaklığını 

arttırır. İkincisi, yatırımcıların getirileri üzerindeki beklentilerini etkiler ve üçüncüsü, 

şirketin iflas riskini artırır.  

Şirket yönetimi kararları bağlı olarak finansman ihtiyacının kaynağı dış finansmanın 

alternatifleri ile değiştirilebilme imkânın olması bu risk türünün her zaman her firma 

için geçerli olamayacağını göstermektedir. Bu risk türü de diğer sistematik olmayan 

risk türlerinde olduğu gibi yatırımcıların yatırımlarını çeşitlendirilmesi ile ortadan 

kaldırılabilmektedir. 

1.2. Markowitz Portföy Teorisi 

Yatırım dünyasında önemli bir gerçek ise risk unsurunun varlığıdır. Riskin olmadığı 

bir yatırım ortamında yatırımcıları en yüksek getirili varlığı yönlendirmek çok kolay 

olacak iken beklenen getirinin elde edilememe olasılığının yani riskin olması 

durumun da yatırımcının yatırım yapacağı varlığının beklenen getirisi ile riski 

arasında dengeli bir seçim yapma problemini ortaya çıkarmaktadır. Yatırımcılar ise 

doğaları gereği riskten kaçma eğilimlerindedirler, dolayısıyla da aynı beklenen 

getiriyi sunan iki portföy veri iken; yatırımcılar daha az riskli olanı tercih 

edeceklerdir (Markowitz,1952). Bu durumda “yatırımcıların nispeten daha fazla risk 

içeren varlığa yatırım yapmamaları mı gerekmektedir? “şeklinde bir sorgu ortaya 

çıkmaktadır. Markowitz (1952) yılında yapmış olduğu Portföy Seçimi adlı 

makalesinde bu sorunu çözmeye çalışmıştır.  

Markowitz’in risk kavramını istatiksel olarak tanımlaması ve bir portföyün riskinin o 
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portföyü oluşturan varlıkların risklerinden farklı olduğunu ortaya koyması modern 

portföy teorisinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Markowitz e göre 

yatırımcılar beklenen getiriyi arzu edilen, riski ise arzu edilmeyen bir şey olarak 

görselerde, yatırımcılar çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturarak beklenen bir getiri 

düzeyi için piyasa riskini en aza indirebilirler. Kalan risk miktarı, hisse senetlerinin 

ortak riske maruz kalma derecesine (korelasyon derecesi) bağlıdır. Bu, bir 

yatırımcının riski en aza indirmek için birden fazla varlığa sahip olması gerektiğini 

veya başka bir deyişle bir portföyün riskinin, içerdiği varlıkların ağırlıklı ortalama 

riskinden daha az olabileceğini göstermektedir. Bu durumun temel sebebi bir 

portföyün toplam riskinin o portföy içindeki varlıkların getiri oranlarının aynı anda 

farklı şekilde hareket etmeleri sonucu ortaya çıkaran kovaryanstır. Dolayısıyla da 

çeşitlendirme için önemli olan, varlıkların negatif korelasyonlu olması gerektiğidir. 

Bunların yanı sıra MPT bazı temel varsayımlara dayanmaktadır. Bu varsayımlar 

aşağıdaki gibidir (Bofah, 2010): 

i) Yatırımcılar rasyoneldir (Riskleri en aza indirirken getirileri en üst düzeye 

çıkarmaya çalışırlar). 

ii) Yatırımcılar, ancak daha yüksek beklenen getirilerle telafi edilirse artan riski 

kabul edeceklerdir. 

iii) Yatırımcılar, yatırım karaları ile bilgileri tam ve zamanında alırlar (Tam 

Enformasyona sahiptirler). 

iv) Yatırımcılar, risksiz bir faiz oranıyla sınırsız miktarda sermaye ödünç alabilir 

veya ödünç verebilirler. 

v) Piyasalar tam etkindir, 

1.2.1. Markowitz Portföy Teorisine Göre Beklenen Getiri Oranı ve Risk  

 

Bir varlığın beklenen getiri oranı belirli bir dönem içinde o varlığın getiri oranını 

etkileyecek tüm değişimlerin meydana gelen olasılıkları ile o varlığın ilgili 

gelişmeler sonucunda sağlamış olduğu getiri oranları ile çarpılması sonucu elde 

edilmektedir. Eğer o varlığın ya da yatırım aracının etkileyecek tüm gelişmeler 

tahmin edilebilirse, beklenen getiri oranı o varlığın gerçekleşmesi olası getiri 

oranlarının ağırlıklı ortalaması elde edilerek bulunabilir ve matematiksel olarak şu 

şekilde gösterilebilir: 
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𝐸(𝑅𝑖) =  ∑ 𝑃𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑅𝑖𝑗                                                    1.2 

Eşitlikte yer alan terimlerden sırasıyla; 

𝐸(𝑅𝑖), i varlığının beklenen getiri oranını, 

𝑃𝑗, j durumunun gerçekleşme olasılığı  

𝑅𝑖𝑗, j durumun gerçekleşmesi halinde i varlığının getiri oranını temsil etmektedir. 

Varlık getiri oranlarının hangi koşullar arasında ne şekilde değişeceği olasılıklarının 

tahmin edilebilmesine dayanan bu hesaplama metodu tablo 1’de örnek ile 

açıklanmıştır. Tabloda beklenen getiriyi hesaplayabilmek için geçmiş getiri oranları 

ve bu oranlara ait olasılıklar kullanılmıştır. 10 farklı senaryo durumunda getiri 

oranlarının ve bu getiri oranlarının gerçekleşme olasılıklarının çarpımlarının toplamı, 

beklenen getiriyi vermektedir. Bu durumda örneğimizde beklenen getiri %5 olarak 

hesaplanmıştır. 

Tablo 1 Olasılık Dağılımın Bilindiği Durumunda Bir Hisse Senedinin Getiri Oranın 

Hesaplanması 

Senaryo  𝑷𝒋  𝑹𝒊𝒋 𝑷𝒋 ∗ 𝑹𝒊𝒋 
 

s1 0.04 -0.03 -0.0012 

s2 0.07 -0.05 -0.0035 

s3 0.06 -0.06 -0.0036 

s4 0.1 0 0 

s5 0.15 0.12 0.018 

s6 0.03 0.11 0.0033 

s7 0.08 0.1 0.008 

s8 0.15 0.06 0.009 

s9 0.25 0.07 0.0175 

s10 0.07 0.05 0.0035 

Toplam   1         𝑬(𝑹𝒊) = 0.051 

Kaynak: yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Diğer taraftan finansta risk, genellikle hisse senedi getirilerinin standart sapması 

olarak ölçülmektedir. Standart sapma ise basitçe varyansın karekökü olarak 
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hesaplanmaktadır (McClure, 2010). Ayrıca finansta bir getirinin standart sapmasına, 

oynaklığı (dalgalanma) olarak da tanımlanmaktadır. Oynaklık, bir finansal varlığın 

fiyatının zaman içindeki değişiminin bir ölçüsüdür. 

𝜎𝑖 = √𝑃𝑗[𝑅𝑖𝑗 − 𝐸(𝑅𝑖)]2                                                    1.3 

Eşitlikte yer alan terimlerden sırasıyla; 

𝜎𝑖, i varlığının standart sapmasını 

 𝑃𝑗, j durumunun gerçekleşme olasılığı 

 𝑅𝑖𝑗, j durumunun gerçekleşmesi halinde i varlığının getiri oranı, 

𝐸(𝑅𝑖), i varlığının beklenen getiri oranını yansıtmaktadır.  

 Eşitlik 1.3’te gösterildiği üzere bir hisse senedinin varyansı her senaryo için 

beklenen getiri oranlarının standart sapması olarak ölçülmektedir.  Dolayısıyla da 

formüle göre yatırımcılar beklenen getiri oranın daha yüksek bir olasılıkla 

gerçekleşmesi amacıyla standart sapmanın minimum olmasını tercih etmektedirler. 

Tablo 2 Olasılık Dağılımın Bilindiği Durumunda Bir Hisse Senedinin Standart Sapmasının 

ve Varyansının Hesaplanması 

Senaryo 𝑃𝑗 𝑅𝑖𝑗  𝑃𝑗 ∗ 𝑅𝑖𝑗  𝑅𝑖𝑗 −  𝐸(𝑅𝑖) [𝑅𝑖𝑗 −  𝐸(𝑅𝑖)]2
 𝑃𝑗  [𝑅𝑖𝑗 −  𝐸(𝑅𝑖)]2

 

s1 0.04 -0.03 -0.0012 -0.081 0.006561 0.0002 

s2 0.07 -0.05 -0.0035 -0.101 0.010201 0.0007 

s3 0.06 -0.06 -0.0036 -0.111 0.012321 0.0007 

s4 0.1 0.00 0.00 -0.051 0.002601 0.0002 

s5 0.15 0.12 0.018 0.069 0.004761 0.0007 

s6 0.03 0.11 0.0033 0.059 0.003481 0.0001 

s7 0.08 0.1 0.008 0.049 0.002401 0.0001 

s8 0.15 0.06 0.009 0.009 0.000081 0.00001 

s9 0.25 0.07 0.0175 0.019 0.000361 9.025E-05 

s10 0.07 0.05 0.0035 -0.001 1E-06 7E-08 

Toplam 1 𝑬(𝑹𝒊)= 0.051 
Varyans =0.003089 

Standart Sapma= 0.0175755 

Kaynak: yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tek bir hisse senedinin beklenen getirisi ile riskinin hesaplamasının aksine, bir 

portföye ait beklenen getiri ile riskinin hesaplanması daha karmaşıktır.  Bir portföyün 
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beklenen getiri oranı o portföy içinde yer alan hisse senetlerinin beklenen 

getirilerinin ağırlıklı ortalamasıdır.  Portföyü oluşturan hisse senetlerinin ağırlığı 

yatırım yapılan tutarın içindeki payıdır. Bir hisse senedi portföyünün beklenen 

getirisi aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 

𝐸(𝑅𝑝) = ∑ 𝑋𝑖𝐸(𝑅𝑖)

𝑛

𝑖=1

                                                            1.3 

Eşitlikte yer alan terimlerden sırasıyla; 

𝐸(𝑅𝑝), portföyün beklenen getiri oranını, 

𝐸(𝑅𝑖), i varlığının beklenen getiri oranını, 

𝑋𝑖, i varlığının portföy içindeki ağırlığı göstermektedir. 

Beş farklı hisse senedinden oluşturulan bir portföye ait beklenen getiri oranı 

hesaplaması yukarıdaki formül esas alınarak Tablo 3’te gösterilmiştir 

Tablo 3 Portföyün Beklenen Getiri Oranı 

Hisse 

Senetleri 

𝐸(𝑅𝑖) 𝑋𝑖 𝑋𝑖 ∗ 𝐸(𝑅𝑖) 

Hisse 1 0.0565 0.2 0.0113 

Hisse 2 0.0597 0.2 0.01194 

Hisse 3 0.0852 0.3 0.02556 

Hisse 4 0.0322 0.15 0.00483 

Hisse 5 0.0815 0.15 0.012225 

         Portföyün Beklenen Getiri Oranı= 𝐸(𝑅𝑝) = 0.065855 
 

Kaynak: yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Portföy riskinin ölçülmesi için ise portföyü oluşturan varlıkların getirileri arasındaki 

istatiksel bağlantı önem arz etmektedir.  Varlıkların farklı durumlarda farklı getiri 

oranlarına sahip olması, bu varlıklardan portföy oluşturulmasına imkân vermekte 

dolayısıyla da beklenen getiri oranı değişmeden riskin azaltılmasına olanak 

tanınmaktadır.  Markowitz’in portföy teorisine göre bir portföyün riski portföyü 

meydana getiren varlıkların risklerinin ortalamasından farklıdır. Bu durumun temel 

sebebi kovaryansdır. Kovaryans iki varlığın getiri oranlarının birlikte hareket edip 
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etmediklerini göstermekle beraber kovaryans katsayısının büyüklüğünün bir önemi 

yoktur. Pozitif kovaryans varlıkların getiri oranlarının aynı yönde hareket ettiğini 

gösterirken, negatif korelasyon katsayısı varlıkların getiri oranlarının ters yönde 

hareket ettiğini göstermektedir. Korelasyon katsayısının sıfır ya da sıfıra yakın 

olması ise varlıklar arasında doğrusal bir ilişkinin olmadığını göstermektedir. 

Kovaryans matematiksel olarak şu şekilde ifade edilmektedir: 

𝜎𝑖,𝑘 = ∑ 𝑃𝑗[𝑅𝑖𝑗 − 𝐸(𝑅𝑖)(𝑅𝑘𝑗 − 𝐸(𝑅𝑘)]

𝑛

𝑗=1

                                  1.4 

Eşitlikte yer alan terimlerden sırasıyla; 

𝜎𝑖,𝑘, i ve k varlıklarının getiri oranlarının kovaryansını, 

𝑃𝑗, j durumunun gerçekleşme olasılığını, 

𝑅𝑖𝑗, j durumunun gerçekleşmesi durumunda i varlığının getiri oranını, 

𝑅𝑘𝑗, j durumunun gerçekleşmesi durumunda k varlığının getiri oranını 

𝐸(𝑅𝑖), i varlığının getiri oranını 

𝐸(𝑅𝑘), k varlığının beklenen getiri oranını temsil etmektedir. 

Korelasyon katsayısı ise iki değişken arasındaki kovaryans değerinin her bir varlığa 

ait standart sapmalarının çarpımına bölümü şeklinde hesaplanmaktadır. Korelasyon 

katsayısının matematiksel gösterimi ise şu şekildedir: 

𝜌
𝑖,𝑘=

𝜎𝑖,𝑘

𝜎𝑖,𝑘

 − 1 < 𝜌𝑖′𝑘 < +1                                                 1.5 

Eşitlikte yer alan terimlerden sırasıyla; 

𝜌𝑖,𝑘, i ve k varlıklarının getiri oranlarının korelasyonunu, 

𝜎𝑖,𝑘, i ve k varlıklarının getiri oranlarının kovaryansını, 

𝜎𝑖, i varlığının getiri oranının standart sapmasını, 

𝜎𝑖, k varlığının getiri oranının standart sapmasını göstermektedir. 

Yukarıda ifade edildiği gibi portföy riski portföyü oluşturan varlıkların tek tek 
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risklerinin ağırlıklı ortalamasından farklı olması varlıkların olaylar karşında beklenen 

getirilerinin yönlerinin ve sapma boyutlarının farklı olmasından kaynaklanmakta idi 

ve bu durumda kovaryans olarak adlandırılmakta idi. Yukarıda eşitlik 1.4’te 

kovaryans hesaplaması yapılabildiğine göre artık portföy riskini de aşağıdaki 

matematiksel formül ile hesaplayabiliriz. 

𝜎𝑝 = √∑ ∑ 𝑋𝑖𝑋𝑘𝜎𝑖,𝑘

𝑛

𝑘=1

𝑛

𝑖=1

                                                     1.6 

Eşitlikte yer alan terimlerden sırasıyla; 

𝜎𝑝, portföyün standart sapmasını, 

𝑋𝑖, i varlığının portföy içindeki ağırlığını, 

𝑋𝑘, k varlığının portföy içindeki ağırlığını, 

𝜎𝑖,𝑘, i ve k varlıklarının getiri oranlarının kovaryansını yansıtmaktadır. 

Markowitz’e göre portföyü oluşturan varlıkların ağırlıkları öyle bir belirlenmelidirler 

ki bu ağırlıklar belirli bir getiri oranı sağlarken bir taraftan da riski minimuma 

indirmelidir. Markowitz’in ortaya çıkarmış olduğu bir portföyün getiri ile riski 

arasındaki bu ilişki literatürde ortalama-varyans modeli olarak adlandırmıştır. 

Ortalama varyans modeli olarak adlandırılan portföy teorisi matematiksel olarak 

Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4 A ve B varlıklarından Oluşan Portföyün Getiri Oranları ve Sapması 

Varlıklar 𝐸(𝑅𝑖) 𝜎𝑖 
 

  

𝜌𝐴,𝑖 
 

𝐸(𝑅𝑝) 

𝜌 = %50 𝐴 + %50 𝐵 

𝜎𝑝 

𝜌 = %50 𝐴 + %50 𝐵 

A 0.004 0.018    

B 0.06 0.015 -1 0.032 0.002 

Kaynak: yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 4’e göre yatırımcılar yatırımlarını a ve b varlıklarından oluşan bir portföy 

şeklinde oluşturmak isteyebilirler. Örneğin A'nın %50'si ve B'nin %50'si – bu 

durumda portföy getirisi, bireysel varlıkların beklenen getirilerinin ağırlıklı 

ortalaması olacaktır. Örneğimize dönersek %50'sini A'ya ve fonlarımızın %50'sini 
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B'ye yatırırsak, beklenen getiri (%0,04 x 0,5) + (%0,6 x 0,5) olacaktır. Bu durum iki 

varlıktan oluşan portföy için %3,2'lük bir ağırlıklı getiri elde etmek anlamına 

gelmektedir 

1.2.2. Farksızlık Eğrileri 

 

İktisat literatüründe iktisatçılar faydayı A ve B gibi iki ürünün fonksiyonu olarak 

analiz ederlerken finansta fayda yatırım araçları için risk ve beklenen getirinin birer 

fonksiyonu olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla da farksızlık eğrileri 

yatırımcıların risk ve getiri tercihleri arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Diğer 

taraftan ise yatırımcıların risk alma dereceleri birbirinden farklılık arz etmektedir. 

Yatırımcılar riske alma dereceleri ise fayda fonksiyonun eğimi tarafından 

belirlenmektedir. Farksızlık eğrilerini iki boyutlu grafik şeklinde göstermek 

istediğimizde dikey eksende yatırımcının elde etmek istediği getiri yer alırken yatay 

eksende ise elde edilmek istenen bu getiriye karşılık üstlenilen risk yer almaktadır. 

Farksızlık eğrileri iki temel varsayıma dayanmaktadır: i) Yatırımcı her zaman riski 

benzer olan iki varlıktan getiri oranı daha yüksek olanı seçmektedir. ii)  Yatırımcı her 

zaman riskten kaçınmaktadır. Nitekim yatırımcı getiri oranları benzer olan iki 

varlıktan her zaman riski daha düşük olanı (standart sapması daha düşük) 

seçmektedir

. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4 Yatırımcıların Kayıtsızlık Eğrileri 

Kaynak: Bıtırak (2010)’den alıntılanarak yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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1.2.3. Etkin Sınır ve Optimum Portföy Seçimi 

 

Sermaye piyasasında yatırım yapılacak çok fazla varlık dolayısıyla da oluştura 

bilinecek çok fazla portföy vardır. Bu portföylerden oluşturulan yatırım bileşenlerine 

ise yatırım kümesi adı verilmektedir. Oluşturulan bu portföylerden bazıları 

diğerlerine göre tercih edilebilir niteliklere sahiptirler. Bu tercih edilebilirlik ise MPT 

sine göre yatırım kümesinin üst sınırına verilen ad olan etkin sınıra göre 

belirlenmektedir. Teorik olarak etkin sınır, çok sayıda portföyün, risk ve getiri 

uzayında işaretlenmesiyle elde edilir. Etkin sınırı belirleyebilmek için ise 

portföylerin getiri oranlarını ve risklerini hesaplamamız gerekmektedir. Markowitz’e 

göre tüm yatırımcılar bu etkinlik sınırının üzerinde yatırım yaparak optimum portföy 

seçimini elde etmektedir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5 Optimum Portföy Seçimi 

Kaynak: Way vd. (2010)’den alıntılanarak yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Yatırımcılar etkin sınır üzerindeki hangi noktada yatırım yapacakları kayıtsızlık 

eğrileri ile belirlemektedirler. Optimal portföyün seçiminde yatırımcıların kayıtsızlık 

eğrileri ile etkin sınırda yer alan portföyleri bir araya getirmek gerekmektedir. 

Seçilecek portföy kayıtsızlık eğrilerinin etkin kümeye teğet geçtiği yerde olacaktır. 

Bu teğet noktasındaki portföy, yatırımcı için en uygun risk ve verim bileşimini 

yansıtan portföydür. Bu portföye finans teorisinde optimum portföy denir. Aşağıdaki 

şekilde en uygun portföy D noktasıdır. 
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1.2.4. Markowitz Portföy Teorisini Yöneltilen Eleştiriler 

 

Klasik Markowitz modelinde, yatırımcı optimal portföyün seçimi yaparken bir 

portföyün getirilerinin ortalamasını ve varyansını dikkate almaktadır. Eğer portföyün 

getirilerinin dağılımı normal ise, ortalama ve varyansı elde etmek ve bu iki 

parametreyi bir portföyün beklenen getirisi ve riskinin ölçüleri olarak kullanmak 

mümkün olmaktadır. Nitekim Markowitz modeli getirilerin normal dağılımı 

varsaymaktadır fakat, ampirik araştırmalar, çoğu varlığın getiri dağılımının asimetrik 

olduğunu göstermiştir (Fama 1965). Modelin en büyük eleştirilerinden biri budur. 

Diğer bir eleştiri ise Markowitz modeli portföy optimizasyonu yaparken işlem 

maliyetlerinin olmadığını varsaymaktadır. Halbuki güncel hayatta yatırımcı 

yatırımını tekrar değerlemek üzere farklı bir portföy oluşturduğunda broker ücreti 

gibi işlem maliyetlerini katlanmak zorunda kalmakta bu durum ise optimum portföy 

seçimini etkilemektedir. Çünkü yatırımcı işlem maliyetlerini dikkate alarak yeni 

oluşturacağı portföyü belirlerken sadece alış ve satış fiyatlarını dikkate almamakta, 

karlılığa etki eden işlem maliyetlerini de göz önünde bulundurmak zorunda 

kalmaktadır (Skarica ve Lukac ,2012). 

Son olarak ise Markowitz teorisi yatırımcıların yatırımlarını sadece yatırım anında 

getirisi belli olmayan fakat getiri oranlarının olasılıkları bilindiği riskli varlıklara 

yatırım yaptığını varsaymaktadır. Fakat yatırımcılar gerçek piyasada portföylerini 

oluştururken sadece riskli varlıklara değil, yatırımcının yatırım anında gelecekteki 

getirisini bildiği risksiz varlıklara da yatırım yapabilmektedir. Örneğin bir yatırımcı 

portföyünün yüzde seksenini riskli varlıklarda değerlendirirken yüzde yirmisini 

devlet tahvili gibi risksiz varlıklarda değerlendirebilir. 

1.3. Sermaye Varlık Fiyatlama Teorisi 

Gelişmekte olan pazarlar, genellikle daha yüksek getiri sunmaları ve çeşitlendirme 

için çok önemli olan gelişmiş pazarlarla düşük korelasyona sahip olmaları nedeniyle 

arzu edilen yatırım fırsatları yaratırlar. Ancak söz konusu pazarların sundukları bu 

yüksek getiri, esas olarak ülkeye özgü faktörlerin neden olduğu borsalarda daha fazla 

oynaklığı dolayısıyla da riski de beraberinde getirmektedir. Doğal olarak, bu ülkelere 

yatırım yapanlar, aldıkları büyük riskin karşısında yatırımlarının getirisinin daha 

büyük olmasını beklerler. Risk ve beklenen getiri arasındaki bu ilişki aslında finansal 
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ekonominin en büyük sorunlarından biridir (Campbell, 1997). Bu sorunu gidermek 

için (Sharpe, 1964) (Linther, 1965) (Mossin, 1966) tarafından Sermaye Varlık 

Fiyatlandırma Teorisi (SVFM) geliştirilmiştir. SVFM ise Markowitz’in Portföy 

teorisini temel almakla birlikte, etkin portföyü belirlemek için Markowitz'in portföy 

teorisine iki önemli varsayım eklemektedir (Coffie ve Chukwulobelu, 2012).  

İlk olarak, bütün yatırımcılar aynı bilgi setine ve eşit erişime sahip oldukları için tüm 

yatırımcı beklentileri homojen bir yapıya sahiptir. 

İkinci olarak, tüm yatırımcıların erişebileceği, ödünç alınan veya verilen miktara 

bağlı olmayan risksiz bir oranda borçlanabilir veya borç verebilmektedirler (Sharpe 

ve Alexander (1990). Teori, bir yatırımcının riskli yatırımlardan oluşan optimal veya 

verimli bir portföy (yani en iyi yatırım kombinasyonu) seçme yeteneğinin, risksiz ve 

riskli varlıklara yatırım miktarını seçme yetenekleriyle belirlendiğini öne 

sürmektedir. 

Bu modele göre, menkul kıymetin beklenen karlılığı, her şirkete özgü bir duyarlılıkla 

bir faktör (piyasa risk primi) ile açıklanmaktadır. Klasik varlık fiyatlama modelinin 

denklemi şu şekildedir: 

𝐸(𝑟𝑖) = 𝛼 + 𝛽𝑖 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓)                                           1.7 

Burada; E (𝑟𝑖) beklenen getiri oranını, 𝛼 sabit getiri oranını,  𝑟𝑓 risksiz getiri oranını, 

𝑟𝑚 piyasa portföyünün beklenen getiri oranını temsil etmektedir. 𝛽𝑖 Katsayısı ise 

belirli bir hisse senedinin ne ölçüde pazarla birlikte hareket ettiğini gösteren bir 

ölçüttür. Varlık fiyatlandırma modelleri arasında klasik sermaye varlık fiyatlandırma 

modeli (CAPM) hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasalarda en yaygın olarak 

kullanılan varlık fiyatlandırma modelidir. Modelin gelişmiş ülkelerdeki başarısı 

defalarca araştırılmış ve analizde kullanılan hem yönteme hem de verilere bağlı 

olarak genellikle karışık sonuçlar üretmiştir. 

1.3.1. Sermaye Varlık Fiyatlandırma Teorisinin Varsayımları 

SVFM, yatırımcıların riskten kaçındıklarını ve bir yatırım dönemi için risk ve 

beklenen getiri arasındaki optimum seçimi yaparak portföy oluşturduklarını öne 

sürmektedir. Dolaysıyla da yatırımcılar, belirli bir beklenen getiri düzeyinde portföy 

getirisinin varyansını en aza indiren veya belirli bir varyans seviyesi verildiğinde 



Öğr. Gör. Dr. Bekir KÖROĞLU,  Doç. Dr. Serap ÇOBAN| 24 

beklenen getiriyi maksimize eden etkin portföyleri seçeceklerdir (Elbannan 2014). 

Bu nedenle, Markowitz modeli aynı zamanda "ortalama varyans modeli" olarak da 

adlandırılmaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere SVFM, MPT’yi temel almakla birlikte 

iki ana varsayım eklemektedir: yatırımcı beklentilerinin homojenliği ve tüm 

yatırımcıların risksiz oranda borç alabilir veya borç verebilir olmasıdır. Bu nedenle, 

sermaye varlık fiyatlandırma teorisi varsayımları, Sharpe (1964) ve Lintner (1965) 

tarafından eklenen iki varsayıma ek olarak, Markowitz portföy modelinin 

varsayımları ile aynı olmaktadır, bu varsayımlar: 

1) Tüm yatırımcılar, tüm yatırımların faydayı maksimize ettiği etkin sınırda bir 

pozisyon alır. Yatırımcılar riskten kaçınırlar, faydayı maksimize ederler ve sadece 

getirilerine (ortalama) ve ilgili riske (varyans) odaklanırlar. Yatırımcıların etkin sınır 

üzerindeki tam konumu ve seçtikleri portföy, fayda fonksiyonlarına ve risk ile getiri 

arasındaki dengeye bağlı olacaktır (McClure, 2010). 

2) Yatırımcılar, risksiz getiri oranından (RFR) herhangi bir fon ödünç alabilir veya 

ödünç verebilirler.  

3) Tüm yatırımcıların gelecekteki oranları için aynı dağılımları tahmin ettikleri 

anlamına gelen homojen beklentileri vardır. 

4) Tüm yatırımcılar sadece aynı dönemde yatırımlarını planlamaktadırlar.  

Dolayısıyla da bu durumda varlıklara ait beklenen getiri oranları risksiz varlığın 

getiri oranı ve riskler sadece tek bir dönem için tahmin edilmektedir. 

5) Yatırımlar istedikleri kadar parçaya bölebilirler. Diğer bir ifadeyle yatırımcılar 

istedikleri meblağ kadar portföy oluşturabilmektedirler. 

6)  Yatırımcıların yatırımlarını satarken veya satın alırken yaptıkları işlemlerde vergi 

veya işlem maliyeti yoktur. 

7) Faiz oranlarında herhangi bir enflasyon veya değişiklik yoktur. 

 8) Sermaye piyasaları dengededir ve Yatırımcılar fiyatları etkileyemezler (Reilly ve 

Brown, 2003). 

1.3.2. Sermaye Piyasası Doğrusu 

 

Sermaye varlık fiyatlandırma teorisinin temeli Markowitz portföy teorisine 
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dayandığından bir portföy oluşturmak için CAPM kullanılması, bir yatırımcının 

risklerini yönetmesine yardımcı olmalıdır.  Nitekim bir yatırımcı, bir portföyün riske 

göre getirisini mükemmel bir şekilde optimize etmek için CAPM'den 

faydalanmalıdır. Şekil 6’da gösterildiği gibi portföyün etkin sınır adı verilen bir eğri 

üzerinde var olması beklenmektedir.  

 
Şekil 6 Risksiz Varlıkla Çeşitli Etkin Portföylerin Bileşimi 

 
Kaynak: https://ift.world/booklets/portfolio-management-portfolio-risk-and-return-part-ii-part1/ 

 

Şekil 6’da gösterildiği gibi yatırımcı yatırımın belirli bir kısmını (wrf) risksiz varlığa 

geri kalan kısmında (1-wrf) etkin sınırdaki herhangi gibi bir portföye yatırarak 

(şekilde örnek olarak K noktası seçilmiştir) RrfK doğrusu üzerinde herhangi bir 

noktaya ulaşabilmektedir. Bu durumda RrfK bileşimlerinin altında kalan tüm 

noktalar daha düşük getiri orannıa sahiptir. dolayısıyla etkin sınırın üstündeki 

seviyelerde risksiz varlıklara portföy oluşturarak daha üstün portföyler 

oluşturulabilir. Ancak bu durumumda belirli bir sınırı bulanmaktadır. Bu sınır risksiz 

varlıkla oluşturulan bir portföyün etkin sınıra teğet olması ile mümkün olmaktadır. 

Şekil 6’da teğet noktası M dir. M dışındaki tüm noktalarda etkin portföy seçimi 

yapılamamaktadır. Bu durumu daha detaylı anlatmak gerekirse şekil 7’de gösterildiği 

üzere Pazar portföyü ile risksiz varlıklar aracılığı ile oluşturulan sermaye piyasası 

doğrusunun M noktasının altında kalan kısımlarda yani A kısmında risksiz varlık ile 

Pazar portföyünün farklı bileşenleri gösterilmekte B kısmında ise borçlanma yolu ile 

elde edilen tutarın M portföyüne yatırılmasını göstermektedir. 
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Şekil 7 Sermaye Piyasası Doğrusu 

Kaynak: Reilly ve Brown (2012)’den alıntılanarak yazar tarafından hazırlanmıştır. 

 

1.3.3. Sermaye Varlık Fiyatlandırma Teorisine Göre Optimum Portföy Seçimi 

 

SVFM piyasa portföyü konseptini dünyadaki tüm olası yatırımların (tahviller ve 

hisse senetleri) bir kombinasyonu olarak inşa etmekte ve model bu menkul 

kıymetlerin, risk-getiri maksimize edecek şekilde gruplandırılmasına izin verirken, 

çeşitlendirilmiş olması nedeniyle riski optimize edeceğini varsaymaktadır (minimum 

eder). Böylece, bu durum portföylerin etkin sınırda bir noktada yer almasına olanak 

sağlayarak, en verimli portföyün oluşturulmasına imkân vermektedir. 

SVFM portföyü ve Markowitz için optimize edilmiş portföy arasındaki temel fark, 

SVFM'nin risksiz bir varlığın var olduğunu varsaymasıdır. Bu, daha düşük bir 

beklenen getiri oluşmasına olanak sağlarken, insanlarında sıfır risk nedeniyle bu 

portföyleri almasını teşvik edecektir. Bu varsayım şu şekilde ifade edilebilir: 

Piyasalar verimlidir ve etkin bir piyasada işlem yaparken yatırımcılara yalnızca 

üstlenmeye istekli oldukları ek riskler için bedel öderler (Altay, 2012) 

Şekil 8’de farklı kayıtsızlık eğrilerine sahip iki yatırımcının optimum yatırım 

tercihleri olan K ve J noktasında gösterilmektedir. Soldaki yatırımcı riske karşı daha 

duyarlı yatırımcıyı (kayıtsızlık eğrileri daha dik) sağdaki yatırımcı ise riske karşı 

daha az duyarlı yatırımcıyı temsil etmektedir. Yatırımcılar olanakları dahilinde 

ulaşabilecekleri en yüksek faydayı sağlayacakları portföye yatırım yapacakları için 

mümkün oldukça en üstteki kayıtsızlık eğrilerine ulaşmaya çalışacaklardır. Bu 

durumda riske duyarlı yatırımcı Pa noktasında maksimum faydayı sağlarken riske 

karşı daha duyarsız olan yatırımcı Pb noktasında maksimum faydayı sağlamaktadır. 

Daha teknik bir ifade ile optimum portföy seçimi risk ve beklenen getiri arasındaki 

marjinal ikame oranı ile sermaye piyasası doğrusu üzerindeki marjinal dönüşüm 
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oranının eşit olduğu noktada belirlenmekledir. Risksiz varlığın modele katılmasıyla 

birlikte risksiz faiz oranından borç alınıp verile bilinir. Bu durumda doğrusal olarak 

oluşan yeni etkin sınır eğimi sabit olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8 SPT’ne göre Optimum Portföy Şeçimi 

Kaynak: Altay (2012)’den alıntılanarak yazar tarafından hazırlanmıştır. 

1.4. Konjonktür Dalgalanmaları ve Varlık Fiyatlama Modelleri 

1.4.1. Konjonktür Dalgalanmaları  

 

"Konjonktür dalgalanmaları" terimi, dünyada meydana gelen olaylar neticesinde 

ekonomik aktivitenin etkilenerek genişleme ve daralma gibi birbirini takip eden bir 

sürece girmesini (dalgalanmaları) tanımlamak için kullanılmaktadır (Hamilton,2005). 

Konjonktür dalgalanmaları sadece ekonomideki olaylardan değil dünyada meydana 

gelen, ekonomik, politik, jeopolitik riskler ile üretim koşullarından da 

etkilenmektedir. Bu nedenle konjonktür dalgalanmalarının süresi ve etkileri farklılık 

göstermektedir.  Konjonktür dalgalanmaları genel olarak genişlemeyle dönemi ile 

biten refah-durgunluk ve daralma-canlanma dönemlerinden oluşmaktadır. Şekil 9 da 

gösterildiği gibi klasik bir konjonktür dalgalanması birbirini takip eden 4 aşamadan 

oluşmakta ve her aşama bir devreyi göstermektedir (Koyuncu,2017). Örneğin 

ekonominin en az iki dönem küçülmesi durumunda resesyon (1. dip noktası), iki 

dönemden daha uzun süreli daralma ise bunalım ya da depresyon denmektedir (2. dip 

noktası).  Benzer şekilde ekonomimin hızlı ve uzun süre şekilde büyümesine ise 

genişleme dönemi denmektedir. 
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Şekil 9 Klasik Konjonktür Dalgalanması 

Kaynak: Koyuncu,2017. 

Diğer taraftan Konjonktürel dalgalanmaların ekonomi üzerindeki olumsuz 

etkilerinden bir tanesi de ekonomide yaşanan iniş ve çıkışlar nedeni ile istikrarsızlık 

ortamının oluşması olarak karşımıza çıkmaktadır. İş çevrimlerinin yaratmış olduğu 

bu istikrarsızlık ortamı yatırımcıların yatırımlarını risk tercihlerine göre 

değiştirmelerine neden olmaktadır.   Örneğin ekonominin daraldığı bir ortamda 

riskten kaçınan bir yatırımcı yatırımı ihtiyat duygusuyla azaltma ya da erteleme 

yoluna giderken risk sever yatırımcı yatırımlarını arttırmayı tercih edebilir. Bu 

nedenle bir ekonominin hangi konjonktür sürecinde olduğu ve bu sürecin zaman 

aralığını bilmek yatırımcılar yatırım davranışları için büyük önem arz etmektedir. 

Çünkü ekonominin dalgalanmanın genişlemeden daralmaya ya da daralmadan 

genişlemeye gibi rejimler arasındaki geçiş olasılıkları hangi sürede geçildiği 

bilinirse, uygulamaya konulacak olan yatırım davranışları daha doğru tespit 

edilebilinecektir (Doğan, 2012). 

1.4.2. Konjonktür Dalgalanmaları ve Varlık Fiyatlama Modeli İlişkisi 

 

Daha önce belirtildiği üzere sermaye varlık fiyatlama modeli (CAPM) piyasa 

portföyünü oluştururken dünyadaki tüm olası yatırımların (tahviller ve hisse 

senetleri) bir kombinasyonu olarak inşa etmekte ve model bu menkul kıymetlerin, 

risk-getirisini maksimize edecek şekilde gruplandırılmasına izin verirken, 
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çeşitlendirilmiş olması nedeniyle riski optimize edeceğini varsaymaktadır (minimum 

eder). CAPM, bir varlığın beklenen getirisi ve riskine göre fiyatlandırılmasında 

finans teorisinde önemli bir yere sahiptir (Korkmaz ve diğerleri, 2010.)  

Portföyün tüm olası yatırım araçlarından oluşması varlık fiyatlama modellerinin 

makroekonomik olaylarla bağlantılı olduğunu ortaya koymaktadır (Cochrane, 2005) 

Dolayısıyla da makroekonomik aktivitelerden etkilenen varlık fiyatlama modelleri 

ekonomik dalgalanmalardan da dolaylı olarak etkilenmektedir. Konjonktürel 

dalgalanmalar ve varlık fiyatlama modeli arasındaki ilişki aşağıdaki şekil 10’da 

gösterilmiştir.  

Şekilde konjonktür dalgalanmaları altı aşamada gösterilmiştir. İlk üç aşama bir 

ekonomik daralmanın parçası olan zayıflama, dibe vurma ve güçlenme aşmalarını 

gösterirken aşama 3, ekonomiyi bir dipten sonra güçlenmeye başlayan bir daralma 

aşamasında göstermektedir. Dalgalanma merkez çizgisini geçtiğinde, ekonomi 

daralmadan ekonomik genişlemenin üç aşamasına güçlenme, yükselme ve zayıflama 

geçmektedir. Aşama 6, ekonomiyi bir genişleme aşamasında gösterir, bir zirveden 

sonra tekrar ekonomik dalgalanma daralma evresine girer. 6 aşamayı daha detaylı 

incelediğimizde:  

Aşama 1, ekonomik daralmanın gevsek para politikasını destekleyerek faiz 

oranlılarının düşmesini sağlayan bir aktarım mekanizmasını göstermektedir. 

Dolayısıyla da faiz oranları düştükçe ekonominin daraldığını ve tahvillerin 

yükseldiğini göstermektedir.  

Aşama 2, ekonomide ve borsalarda bir dip noktada olduğunu işaret etmektedir. Her 

ne kadar ekonomik koşullar bozulmayı bırakmış olsa da ekonomi hala genişleme 

aşamasında geçememektedir. Ancak hisse senetlerinde, daralma dönemi sona 

ermeden dip yaparak bir genişleme aşaması beklenmektedir. 

Aşama 3, konjonktür dalgalanması bir genişleme aşamasına geçmeye hazırlanırken 

ekonomik koşullarda büyük bir gelişme gösterir.  Bu durum hisse senetleri 

fiyatlarının ve emtia fiyatlarının yükselmesi beklentisine neden olmaktadır. 

Aşama 4, genişleme aşamasına geçildiği bu dönemde hem hisse senetleri fiyatları 

hem de emtia fiyatları yükseltmekte iken genişleme enflasyonist baskıları artırdığı 
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için tahviller fiyatlarında düşüşe neden olmaktadır. Bu durumla mücadele etmek için 

daha sonraki süreçte faiz oranları yükselmeye başlar. 

Aşama 5, hem ekonomik büyümenin hem de borsaların zirve yaptığı aşamayı temsil 

etmektedir.  Bu süreçte genişleme devam etse de yükselen faiz oranları ve yükselen 

emtia fiyatları nedeniyle ekonomi daha yavaş büyümesi beklenmektedir. Bu durum 

hisse senedi fiyatlarının genişleme fiilen sona ermeden maksimum seviyeye 

ulaştığını göstermektedir.   

Aşama 6, konjonktürel dalgalanma genişleme aşamasından daralma aşamasına 

geçmeye hazırlanırken ekonomide bir bozulmaya işaret etmektedir bu süreçte isse 

senetleri düşmektedir. 

 

 
 

Şekil 10 Konjonktürel Dalgalanmalar ve Finansal Piyasa Davranışları 

Kaynak: https://www.pringturner.com/pring-turner-approach-to-business-cycle-investing/ 

 

Rejim değişiklerine neden olan konjonktür dalgalanmaları günümüzde devletlerin 

pandemi nedeniyle uygulamış olduğu kısıtlayıcı tedbirler neticesinde bir iktisadi olgu 

olarak tekrar karşımiza çıkmıştır. Karantina uygulamaları neticesinde dünyada üretim 

faaliyetleri büyük aksaklıklara maruz kalarak konjonktür daralma evresine girmiştir. 

İlerleyen süreçte ise uygulanan para ve maliye politikaları neticesinde konjonktür 
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daralma evresinden genişleme evresine doğru hareket etmektedir. (Pandey ve 

Kumarı,2020) 

Diğer taraftan CAPM in en önemli temel varsayımlarından bir tanesi beklenen 

getiriler ile risk arasında doğrusal bir ilişki olduğunu varsaymasıdır.  Ancak birçok 

araştırmacı, bu ekonomik değişkenlerle ilişkili risklerin ve risk primlerinin zamanla 

değişen davranışlarının olduğunu dolayısıyla da beta katsayısının zamanla 

değişebileceğini ortaya koymuştur (Ferson ve Harvey, 1991; Korkmaz ve diğerleri, 

2010). Bu durumun temel sebebi yüksek ve düşük oynaklık rejimi altında hisse 

senedi piyasaları ortak hareket düzeylerinin birbirinden farklılık arz etmesidir. Hisse 

senedi piyasaları coğrafi konum, piyasaların yapısı vb. nedenlerle istikrar 

dönemlerinde düşük düzeyde birlikte hareket gösterirken, istikrarsız dönemlerde 

daha yakın hareket ederler. (Bekaert, Harvey ve Ng, 2005; Edwards ve Susmel, 

2001; Forbes ve Rigobon, 2002). Bu nedenle, sistematik riskin ölçülmesinde 

kullanılan beta katsayılarının oynaklık nedeniyle rejim değiştiren olması 

beklenmektedir. Bu nedenle Hamilton (1989) tarafından önerilen Markov rejim 

değiştirme modeli kullanılarak daha gerçekçi sonuçlar elde edilebilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

COVİD 19 PANDEMİSİNİN FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİNE İLİŞKİN AMPİRİK LİTERATÜR 

 

2.1. Uluslararası Literatür 

COVID-19 pandemisinin finansal piyasalar üzerindeki etkisini konu edinen 

uluslararası literatür, salgının ekonomik ve finans alanında etkilerinin artmasıyla 

birlikte hızla büyümüştür. Birçok çalışma, COVID-19 pandemisinin hisse senedi 

getirilerini önemli ölçüde etkilediğine dair ampirik kanıtlar sunmakta ve bu 

çalışmalar metodolojik bakımdan dört farklı grup altında özetlenmektedir: i) olay 

çalışmaları  (He,Sun ve Zhang, 2020; Yan ve Quian, 2020; Alam, Alam ve Chavali, 

2020;  Khantabeh, Hani ve Alfoul, 2020; , (Rehman ve diğerleri, 2021), ii) volalite 

bazlı çalışmalar (Endri ve diğerleri, 2021; Gherghina, 2021; Adenemon ve diğerleri , 

2022; Yousef , 2020), iii) regresyon bazlı çalışmalar (Narayan, Gong ve Ahmed, 

2021; Zeinidini, Karimi ve Khanzadi, 2021; Adekoya, Oliyide ve Oduyemi , 2021; 

Hashmi, Chang ve Rong , 2021) iv) eşbütünleşme testi bazlı çalışmalar (Pata, 2021; 

Komariah ve diğerleri, 2021; Faque ve Hacıoğlu, 2021; Kumeka, Falayı ve 

Adedokun, 2021), Chaouachi ve Slim, 2021).  

Uluslararası literatürde sıklıkla kullanılan olay çalışmaları önemli bir olayın, şirket 

hissesi gibi bir menkul kıymetin değeri üzerindeki etkisini inceleyen ampirik bir 

analiz yöntemidir. Olay çalışması yaklaşımı kullanarak COVID-19 krizinin hisse 

senedi fiyatları üzerindeki etkileri ölçen çalışmalara genel olarak olay günü olarak üç 

farklı günü seçmişlerdir: 1) ilgili ülkenin ilk hastayı COVID-19 pozitif olarak kabul 

ettiği tarih ((Alam ve diğerleri, 2021; Heydem ve Heydem, 2021; Bash, 2020, 2) 

COVID-19 enfeksiyonu sonucu ilk hastanın vefat ettiği gün (Mai, 2021; Heydem ve 

Heydem, 2021:); 3) Ülkelerin tüm bölgede COVID-19 salgınını ilan ettiği tarihler 

(Scherf ve diğerleri, 2021;). Genel olarak olay çalışma sonuçları, olay tarihlerinden 

sonraki günlerin çoğunda, anormal getirilerin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu, 

ancak hükümetlerin uygulamış olduğu maliye ve para politikaları ile hisse 

senetlerinde bir toparlanmanın olduğu dolayısıyla da pandemi etkisinin geçici bir 

süre hisse senedi getirilerini etkilediği tespit ettiği edilmiştir. 
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Tablo 5 Olay Bazlı Çalışmalar 

Yazar/Tarih/Ülke Yöntem Veri Seti 

Aralığı 

Sonuç 

He, Sun ve Zhang. / 2020 / 

Çin  

Olay 

Çalışması 

30 Aralık 2019   

Ocak 23 2020 

Çalışma sonucunda, ulaşım, madencilik, elektrik ve ısıtma ve 

çevre sektörlerinin pandemiden olumsuz etkilendiğini ancak 

imalat, bilgi teknolojisi, eğitim ve sağlık sektörlerinin 

pandemiden olumlu etkilendiği tespit edilmiştir. 

Yan ve Quian/ 2020 / Çin Olay 

Çalışması 

Ocak 22 2020 

(Olay Tarihi 30 

gün öncesi ve 

30 gün sonrası) 

Çalışma sonucunda tüketim endüstrisine ait hisse senetlerinin 

pandemiden olayın ilk üç gününde olumsuz etkilendiğini fakat 

verilen devlet teşviklerinin uygulanmasıyla sektörün hisse 

senedi getirileri tekrar istikrarlı bir şekilde büyümesini 

sürdürmeyi devam ettiği tespit edilmiştir. 

Alam, Alam ve Chavali / 

2020/ Hindistan 

Olay 

Çalışması 

24 Şubat 

17 Nisan 2020 

Sonuçlar, mevcut kısıtlama döneminde piyasanın önemli 

ölçüde pozitif Ortalama Anormal Getirilerle olumlu tepki 

verdiğini ve yatırımcıların kısıtlamaları öngördüğünü ve 

olumlu tepki verdiğini, buna karşın kısıtlama öncesi dönemde 

yatırımcıların paniklediğini ve bunun negatif AAR'ye 

yansıdığını göstermektedir.  

Khantabeh, Hani ve Alfoul 

/ 2020 / 11 Gelişmiş Ülke 

Olay 

Çalışması 

21 Ocak 2020 Sonuçlar yatırımcıların covid 19 pandemsine gecikmeli ve 

zayıf tepki verdiğini göstermektedir. 

Alam, Wei ve Wahid 

/2020/ Avusturalya 

Olay 

Çalışması 

27 Şubat 2020 

(10 gün öncesi 

ve sonrası) 

Çalışmanın bulguları, duyuru gününde gıda, ilaç ve sağlık 

endekslerinin salgından pozitif diğer sektörlerin ise negatif 

yönde etkilendiği tespit edilmiştir. 

Mai / 2021 / Vietnam Olay 

Çalışması 

23 Ocak 2020 

06 Mart 2020 

30 Mart 2020 

Yapılan olay çalışmasında 23 Ocak 2020 ve 06 Mart 2020 

tarihlerinin olay günleri olarak alındığında petrol ve gaz 

endüstrisine ait hisse senetlerinin olumsuz fakat olay gününe 

30 Mart 2020 alınması durumunda ise endüstrinin pozitif 

etkilendiğini göstermektedir., Bu durum yatırımcıların 

psikolojisindeki değişimi de açıklayıcı şekilde göstermektedir. 

Sing, Dhall ve Narang / 

1997 G20 Ülkeleri 

Olay 

Çalışması 

20 Ocak 2020 Çalışma sonucunda ilk 57 güne kadar borsaların pandemiden 

olumsuz yönde etkilendiği 57, günden itibaren ise borsaların 

toparlandığını göstermektedir. Ek olarak ise çalışmada, panel 

veri analizi sonuçları, borsaların COVID-19'un olumsuz 

etkisinden kurtulduğunu teyit etmektedir. 

Heyden ve Heyden. / 2020 

/ ABD ve Avrupa Ülkeleri 

Olay 

Çalışması 

2019’un son 

200 günü 

Sonuçlar, borsaların bir ülkedeki ilk vaka ve ilk ölümün 

açıklanmasına farklı tepki verdiğini göstermektedir. İlk 

vakaya borsalardan kayda değer bir tepki gelmezken, ilk 

ölümün açıklanması önemli ölçüde olumsuz tepkilere yol 

açmıştır. 

Khan ve diğerleri / 2020/ 

Pakistan 

Olay 

Çalışması  

30 Aralık 2019 Çalışmada salgının Pakistan'ın KSE-100, KSE-30 ve KMI-30 

endekslerinin hisse senedi getirilerini önemli ölçüde olumsuz 

etkilediğini tespit edilmiştir. 

Pandey ve Kumari /2020/  

49 Gelişmiş ve Gelişmekte 

olan Ülke 

Olay 

Çalışması 

30 Ocak 2020 Çalışmada genel olarak tüm borsaların negatif etkilenmesine 

rağmen Çin borsasının göreceli olarak daha fazla negatif 

yönde etkilendiğini tespit edilmiştir. Önceki çalışmalardan 

farklı, uygulanan kısıtlamalarla birlikte uygulanan 

makroekonomik tedbirlerin borsalardaki yatırımcıların 

güvenini yeniden inşa ettiğini ve borsa getirilerinde keskin bir 

geri dönüş sağladığını kanıtlamaktadır.  

Liu ve diğerleri /2020/ 21 

Ülke 

Olay 

Çalışması 

21 Şubat 2019- 

18 Mart 2020 

Olay çalışması yöntemi kullanılarak yapılan çalışmada 

sonuçlar, virüsten etkilenen başlıca ülke ve bölgelerdeki 

borsaların virüs salgınından sonra hızla düştüğünü bununla 

birlikte Asya'daki ülkelerin, diğer ülkelere kıyasla daha fazla 

negatif getiri elde ettiği tespit edilmiştir.  

Bash / 2020 / 30 ülke Olay 

çalışması 

21 Ocak 2020 

21 Mart 2020 

 Sonuçlar, COVID-19 salgını sonrasında borsa getirilerinin 

düşüş eğilimine girdiğini ve önemli negatif getiriler yaşadığını 

göstermektedir. 
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Harabida ve Radi/ 2020/ 

Fas 

Olay 

Çalışması 

16 Mart 2020 Çalışmada sonuçlar istatistiksel olarak, Covid-19 

pandemisinin Fas finans piyasası üzerindeki olumsuz etkisini 

doğrulamaktadır.  

Scherf, Matschke ve 

Rieger /2022/ OECD ve 

BRICS Ülkeleri 

Olay 

Çalışması 

22 Ocak 2022 

20 Mayıs 2020 

Kısıtlamalarının OECD ve BRICS ülkeleri borsalarında 

öncelikle zayıf tepkiler verdiğini daha sonra bu zayıf tepki 

düzeltilerek aşırı tepki verildiği tespit edilmiştir. 

 

Mevcut literatürün bir kısmı, COVID-19'un borsa oynaklığı ve getirileri üzerindeki 

etkilerini volalite bazli modeller yaklaşımıyla analiz etmektedir. Yousef (2020), 

kukla ve kontrol değişkenleri (COVID-19, petrol fiyatı, altın fiyatı) ile GARCH ve 

GJR-GARCH modellerini kullanarak COVID-19 pandemisinin G7 ülkelerinde borsa 

oynaklığı üzerindeki etkisini analiz etmiş ve sonuç olarak COVID-19 pandemisinin 

G7 ülkelerinde borsa oynaklığını artırdığını ortaya çıkarmıştır. Benzer şekilde, 

Adenomon ve diğerleri, (2020) kukla değişkenli ikinci dereceden GARCH ve üstel 

GARCH modellerini kullanarak Nijerya borsası (NSE) üzerindeki COVID-19 

etkilerini incelemişlerdir. Elde ettikleri sonuçlar, COVID-19'un Nijerya hisse senedi 

getirilerini olumsuz etkilediğini göstermektedir. Küresel Mali Kriz ve COVID-19'un 

aşağıdaki borsa endeksleri üzerindeki etkisini araştırmak için GARCH modelini 

kullanan diğer makaleler ise: S&P 500 (ABD), Nasdaq Bileşik Endeksi (ABD), DAX 

30 (Almanya), FTSE MIB (İtalya), Nikkei 225 Index (Japonya) ve SSEC (Çin) gibi 

büyük işlem hacmine sahip borsaların Covid -19 pandemisinden olumsuz 

etkilendiğini ortaya koymuştur. 
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Tablo 6 Piyasa Oynaklığı Üzerine Yapılan Çalışmalar 

 
Yazar/Tarih/ 

Ülke 

Yöntem Veri seti 

Aralığı 

Sonuç 

Endri ve 

diğerleri. / 2021/ 

Endonezya 

GARCH 6 Ocak  2020 

16 Mart 2020 

Ampirik bulgular, olayların incelenmesiyle ilgili etkin piyasa 

hipotezi teorisini ve belirsizlikle ilgili finansal davranış teorisini de 

doğrular. 

Gherghina / 

2021 / Romanya 

GARCH Ocak 2020  

 

Nisan 2021. 

Sonuçlar günlük getiri serisinin   incelenen dönem boyunca değişen 

oynaklığın ortaya koymuş ve 2020’nin ilk çeyreğinde, Romanya 

hisse senedi piyasası oynaklığı, 2007-2009 küresel mali krizi 

sırasında kaydedilen seviyeye çok yakın bir seviyeye yükseldiği 

tespit edilmiştir. Ayrıca VAR tahmininden sonra COVID-19 

değişkenleri ile BET endeksi arasında nedensel bir bağlantı 

bulunamamıştır. 

Adenemon ve 

diğerleri / 2022 / 

Nijerya 

GARCH 2 Ocak  

 

16 Nisan 2020 

GARCH modellerinden elde edilen sonuçlar, Nijerya'da COVID-19 

döneminde COVID-19 olmayanlara kıyasla hisse senedi 

getirilerinde bir kayıp ve hisse senedi getirilerinde yüksek oynaklık 

olduğunu ortaya çıkarmıştır.  

Yousef / 2020 / 

G7 Ülkeleri 

Garch ve 

GJR-Garch 

2000-2020 Regresyon analizinin sonuçları, COVID-19 kukla değişkeninin, 

günlük yeni vaka sayısının ve günlük yeni vakaların büyüme 

oranının G7 borsa oynaklığı üzerinde önemli bir pozitif etkiye sahip 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

Curto ve 

Serrasqueirro / 

2021 / A.B. D 

APARCH 

Model 

9 Mart 2008- 

24 Mayıs 2021 

SP500 ve FATANG hisselerini analiz edildiği çalışmada sonuçlar, 

Şubat 2020'den sonra oynaklığın alevlendiğini ortaya koyuyor ve 

birkaç istisna dışında sektörlerin pandemiden etkilenme 

seviyelerinin farklı olduğunu ortaya koymaktadır.  

Verma ve 

Diğerleri / 2021/ 

Hindistan 

GARCH 16 Mayıs 2019  

13 Mayıs 2020 

 GARCH (1,1) modeline ve 16 Mayıs 2019'dan 13 Mayıs 2020'ye 

kadar olan verilere dayanan sonuçlar, Hindistan'daki toplam vaka 

sayısındaki değişikliklerin Nifty getirisi üzerinde önemli bir etkisi 

olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte, Nifty getirilerinin 

koşullu varyansı üzerinde olumlu bir etkiye dair kanıtlar vardır.  

Birau ve 

diğerleri /2021/ 

İspanya ve 

Hong Kong 

ADF 

Korelasyon  

GARCH 

1 Ocak 2015 -30 

Eylül 2021 

Ampirik bulgular, GARCH (1, 1) modelinin seçilen borsaların 

hiçbirine uymadığını ortaya koymuştur. Ancak, IBEX endeksinin 

oynaklığı büyüklük olarak daha güçlü bulunmuştur. 

Bora ve 

Basistha. /2021/ 

Hindistan 

GJR-

GARCH 

3 Eylül 2019- 

10 Temmuz 2020 

Bulgular, Hindistan borsasının pandemi döneminde oynaklık 

yaşadığını ortaya koyuyor. COVID dönemindeki sonucu COVID 

öncesi ile karşılaştırırken, endekslerin getirisinin COVID-19 öncesi 

dönemde COVID-19'dan daha yüksek olduğunu gördük. 

Ong, H. C. 

Mahlia, T. M.I. 

Masjuki, H. H./ 

2012/ Avrupa  

GJR-

GARCH 

4 Ocak 2016 

 31 Aralık 2020 

Sonuçlar, Euro bölgesi borsalarının COVID-19 pandemisine farklı 

tepki verdiğini ortaya koyuyor. Spesifik olarak, COVID-19 

enfeksiyonlarının ilk dalgası, orta-büyük finans merkezlerine sahip 

Euro bölgesi ülkelerinin borsa oynaklığı üzerinde kayda değer bir 

etkiye sahipken, ikinci dalga yalnızca Belçika'nın borsa oynaklığı 

üzerinde önemli bir etkiye sahipti. 
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Öte yandan, virüsün hızla yayılması, salgının ekonomik değişkenler ve borsalar 

üzerindeki etkilerini incelemek büyük önem arz etmektedir. Koronavirüs salgını, 

birçok makroekonomik değişkende fiyat dalgalanmalarının yanı sıra emtia 

fiyatlarında da farklı tepkilere yol açmıştır. Hisse senetlerinde meydana gelen fiyat 

dalgalanmaları yatırımcıları petrol ve altın gibi farklı yatırım araçlarına 

yönlendirmiştir.   Bu ekonomik değişkenlerdeki istikrarsızlık, borsaya yatırım 

yapmak için karar verme ve planlamada zorluklara neden olabilmektedir. Örneğin 

aşağıda özetlenen regresyon bazlı çalışmalarda görüldüğü üzere yatırımcılar Covid-

19 salgının artması ile güvenli liman olarak gördükleri altın ve petrole olan 

yatırımlarını arttıkları tespit edilmiştir. 

Tablo 7 Regresyon Bazlı Çalışmalar 

 
Yazar/Tarih/Ülke Yöntem Veri Seti 

Aralığı 

Sonuç 

Narayan, Gong ve 

Ahmed / Avusturalya/ 

2021 

Kantil 

Regresyon  

1 Nisan 2010 

 

10 Eylül 2020 

Çalışma sonucunda sağlık, bilgi teknolojisi ve temel tüketici 

sektörleri pandemiden fayda sağladığı buna karşın, diğer 

sektörlerin ya olumsuz etkilendiği ya da hiç etkilenmediği 

ortaya çıkarılmıştır.  

Zeinidini, Karimi ve 

Khanzadi/ 2021 / İran 

Kantil 

Regresyon 

 

Şubat 2020  

 

Ocak      2021 

 Sonuçlar, küresel altın fiyatı ile İran borsa endeksi hisse senedi 

fiyatı arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir. Ayrıca 

incelenen tüm yüzdelik dilimlerde OPEC petrol fiyatları ile 

Tahran Menkul Kıymetler Borsası endeksi arasında negatif ve 

anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir 

Zhang, Narayanve 

Devpura / 2021 / 

Japonya 

Basit 

Regresyon 

 

 

4 Ocak 2010- 17 

Mart 2021 

Çalışmada regresyon modeli kullanılarak, petrol fiyatlarının 

hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin COVID-19 nedeniyle 

yaklaşık %89,5 azaldığını tespit edilmiştir. Bu durum, COVID-

19‘un ekonomik aktiviteyi azalttığında ve finansal piyasaları 

istikrarsızlaştırdığında, petrol fiyatlarının hisse senedi getirileri 

üzerindeki etkisinin azaldığı anlamını taşımaktadır. Bu 

bulgunun temel sebebinin petrol fiyatlarına dayanan ticaret 

stratejilerinin sebep olabileceği çalışmada değerlendirilmektedir  

Adekoya, Oliyide ve 

Oduyemi / 2021/ 

Global 

Eşik Değer 

ve Markov 

Rejim 

Değişikliği 

Regresyon 

Modeli 

2 Ocak 2020 

 

15 Mayıs 2020 

Çalışma sonucunda yatırımcıların farklı rejimlerde Covid-19 

pandemisinden korunmak için petrol ve altına yöneldiğini 

göstermektedir. 

Hashmi, Chang ve 

Rong / 2021 / 7 

Gelişmekte Olan Ülke 

Kantil 

Regresyon  

20 Ocak 2020- 

19 Haziran 2020 

Sonuçlar hisse senedi fiyatlarının COVID-19 vakaları ile 

entegre olduğunu gösterirken, QQR tahminleri, hisse senedi 

fiyatlarının üst kantillerinde zayıf bir pozitif ilişki olduğunu ve 

hisse senedi fiyatlarının alt kantillerinde güçlü bir negatif etki 

bulunduğunu göstermektedir.  

Mishra ve Mishra / 

2021 / Hindistan 

Kantil 

Regresyon 

1 Ağustos 2019 -

28 Temmuz 

2020 

Hindistan'da, koronavirüs Kantil regresyon çerçevesinde, 

çalışma, getiri dağılımının 90. kantilinde (pandemi sırasında) 

boğa piyasası koşullarında bankacılık ve finansal hizmetler için 

yatırımcıların sürü psikolojisi ile yatırım yaptıklarına dair 

kanıtlar sunmaktadır. Bu bulgu, bu sektörlerdeki finansal 

varlıkların yanlış fiyatlandırıldığının bir göstergesi olarak 

değerlendirilmektedir.  
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Topcu ve Gülal / 

2021/ Gelişmekte 

Olan 26 Ülke 

Panel 

Regresyon 

10 Mart 2020 -

30 Nisan 2020 

Bulgular, pandeminin gelişmekte olan borsalar üzerindeki 

olumsuz etkisinin kademeli olarak düştüğünü ve Nisan ayı 

ortalarından itibaren azalmaya başladığını ortaya koyuyor.  

Çalışma bölgesel sınıflandırma açısından incelendiğinde ise, 

salgının etkisi Asya'daki yükselen piyasalarda en yüksek 

olurken, Avrupa'daki yükselen piyasalar en düşük olmuştur. 

Ayrıca çalışma, hükümetlerin pandemiye resmi müdahale 

süresinin ve yapmış oldukları teşvik paketlerinin boyutlarının 

pandeminin etkilerini dengelemede önemli olduğunu 

göstermektedir. 

Rouf, Malik ve Arif. 

/2021/ Hindistan 

Regresyon 22 Ocak 2020 – 

4 Nisan 2021 

Çalışmanın bulguları, piyasanın açılış fiyatının ve 

Hindistan'daki toplam pozitif vakaların Nifty50 endeksinin 

kapanış fiyatını önemli ölçüde etkilediğini vurgulamaktadır. 

Ayrıca, lineer regresyon modeli diğer modellerden daha iyi s 

gösterdiği tespit edilmiştir. 

Sahoo / 2021 / 

Hindistan 

Regresyon 

ve Garch 

1 Nisan 2005 – 

14 Mayıs 2020 

Çalışma sonuncunda piyasaların farklı günlerde farklı şekillerde 

etkilendiğini göstermektedir. 

 

Bazı çalışmalar ise, borsaların salgına nasıl tepki verdiğine tespit etmek amacıyla 

eşbütünleşme testlerini kullanmışlardır. Eş-bütünleşme bazlı çalışmalar iki gruba 

ayrılmaktadır: i) Borsaların birbirinde etkilenip etkilenmediğini tespit eden 

çalışmalar (Komariah ve diğerleri, 2021; Faque ve Hacıoğlu, 2021; Mukhopadhyay, 

2022 ii) Covid-19 vaka sayılarının borsalarla olan ilişkisini inceleyen çalışmalar 

(Pata, 2021; Kumeka ve diğerler, 2021; Chaouachi ve Slim, 2021). Özetle, COVID-

19 salgını bu dönemde borsaları negatif etkilerken diğer taraftan sürü etkisi ile 

borsalarda birbirlerini negatif etkilemektedirler. 

Tablo 8 Eş bütünleşme Testi Bazlı Çalışmalar 

 
Yazar/Tarih/ 

Ülke 

Yöntem Veri Seti 

Aralığı 

Sonuç 

Pata / 2021/ G7 Ülkeleri Eş bütünleşme 15 Ocak 2020-24 

Nisan 2020 

Bulgular, COVID-19 pandemisinin borsalar üzerinde olumsuz etkisi 

olduğunu ortaya koymakla beraber incelenen yedi borsadan pandemi 

en çok FTSE ile MIB’yi ve en az Nikkei 500'ü etkilediği tespit 

edilmiştir. 

Komariah, diğerleri/2021/ 

Gelişmiş ve Gelişmekte 

olan Asya Ülkeleri 

Korelasyon 

Eş bütünleşme 

Ocak 2020  

 

 

Nisan 2021 

Çalışmanın sonuçları, beş hisse senedi endeksinin güçlü ve tek yönlü 

bir korelasyona sahip olduğunu tespit etmiştir. Eş bütünleşme testi 

sonuçları Endonezya borsasının Malezya, Hindistan, Singapur ve 

Japonya borsaları ile etkileşimi veya eş bütünleşmesi ilişkisinin 

olduğunu tespit etmiştir. Ancak bölgesel birimler arasında eş 

bütünleşme testi yapıldığında Endonezya borsası Malezya borsası ile 

entegre olmakta ancak Covid-19 pandemisi sırasında Hindistan, 

Singapur ve Japonya borsaları ile herhangi bir eş bütünleşme ilişkisi 

tespit edilememiştir. 

Faque ve Hacıoğlu /2021/ 

12 Ülke 

Eş bütünleşme 1 Nisan 2010 -19 

Şubat 2021 

Bulgular, (i) Covid-19'un Küresel Hisse senedi piyasaları üzerinde 

olumsuz bir etkisi olduğunu, (ii) küresel hisse senedi endekslerinde 

açık bir eş bütünleşme belirtisi olduğunu, (ii) yatırımcıların belirli 

hisse senedi endekslerine yatırım yapmaktan fayda sağlayabileceğini 

göstermektedir. 
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Mukhopadhyay/2022/ 

Ekonomisi en büyük 5 Ülke 

Eş bütünleşme 11 Kasım 2019-

10 Temmuz 2020 

Sonuçlar, COVID-19 pandemi döneminde beş borsa arasında eş 

bütünleşmenin varlığını göstermektedir, ancak COVID-19 öncesi 

dönemde böyle bir eş bütünleşme mevcut değildir. COVID-19 öncesi 

döneme kıyasla COVID-19 döneminde bu ülkeler arasında ikili 

nedensellik açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

Hag ve Shirwani/2021/ Çin EşBütünleşme 

Granger 

Nedensellik 

Ocak 2012- Mart 

2020 

Çalışmanın bulguları borsalar arasındaki uzun dönemli ilişkinin 

varlığı tespit edilmiş ve bununla birlikte kısa vadeli sonuçlar, Hong 

Kong ve ABD hisse senedi piyasasının önceki günkü hisse senedi 

fiyatlarının Çin hisse senedi piyasası ile pozitif bir ilişki gösterdiğini 

ortaya koymaktadır. Granger nedensellik sonuçları, yalnızca 

İngiltere, Hong Kong ve Japonya'dan gelen tek yönlü uzun vadeli 

nedenselliği göstermektedir. Kısa vadeli nedensellik sonuçları, Çin 

ve diğer büyük hisse senedi piyasaları arasında çift yönlü 

nedenselliğe işaret etmektedir. 

Kumeka, Falayı ve 

Adedokun/ Nijerya/ 2021 

Eş bütünleşme 27 Şubat 2020 

4 Eylül 2020 

Çalışmadaki bulgular, Nijerya'da borsa getirileri ile COVID-19 

arasında uzun vadeli bir ilişkinin varlığını desteklemektedir. 

Borsanın, COVID-19'un toplam teyitli vaka ve ölümlerinde hem 

yerel hem de küresel büyümelere olumsuz yanıt verdiği tespit 

edilmiştir. 

 

Chaouachi ve Slim/2021/ 

Sudi Arabistan 

Eş bütünleşme 2 Mart 2020 – 20 

Mayıs 2020 

Bulgular, COVID-19'un borsa üzerinde yalnızca uzun vadede 

olumsuz bir etkisi olduğunu göstermektedir. Nedensellik testi, 

COVID-19 vaka sayısı ile borsa endeksi arasında tek yönlü bir 

nedensellik ortaya koymaktadır. 

 

2.2. Borsa İstanbul’a Yönelik Literatür  

COVID-19 salgını ile Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren şirketlerin hisse senedi 

getirileri arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar incelendiğinde genel olarak vaka 

sayısı, ölüm sayısı ve hisse senedi sları arasındaki ilişkinin incelendiği görülmektedir 

(Tayar ve diğerleri, 2020; Korkut ve diğerleri,2020; Akıncı ve diğerleri,2020; 

Temur,2021. Çalışmalarda genel olarak vaka ve ölüm sayılarının artması ve getirilen 

pandemi kısıtlamaları nedeni ile borsaların olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir. 

 Bunların yanı sıra hisse senetlerinin bulunduğu sektörleri analiz eden çalışmalar ise 

karışık sonuçlar vermiştir; Batır ve Salihoğlu, (2021) vaka sayılarındaki artıştan gıda, 

hizmet, turizm, ulaştırma pozitif yönde etkilenirken, Ünal (2021) havayolları, 

ulaştırma lojistik, turizm, deri giyim ve pazarlama sektörlerinin ise negatif 

etkilendiğini tespit etmiştir. Yağcılar (2021) ise yapmış olduğu çalışma sonucunda 

pandemi ile ilişkili olaylar karşısında duyarlılığı en yüksek olan endekslerin 

Teknoloji, Ulaştırma, Turizm, KOBİ ve Bilişim sektörlerine ait olduğunu 

göstermiştir. Bu endekslerde pozitif olaylar karşısında pozitif, negatif olaylar 

karşısında negatif anormal getiriler meydana gelmiştir. Banka ve İletişim 

endekslerinde oluşan anormal getiriler ise öncekilerle genellikle ters yönlü olarak 

ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde Göker ve diğerleri (2021) tarafından BİST’te yer 

alan 26 sektöre ait veriler kullanılarak yapılan olay çalışmasında sektörlerin 
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çoğunluğun da çoğu sektörün negatif Birikimli Ortalama Olağanüstü Getiri (CAAR) 

elde ettiği, bazı dönemlerde ise farklı sektörlerin CAAR değerlerinin pozitif olduğu 

görülmüştür. Farklı olay pencerelerine göre oranlar değişmekle birlikte en yüksek 

kaybın Spor, Turizm ve Taşımacılık sektörlerinde olduğu tespit edilmiştir. 

Kılıç (2020), Covid-19 salgınının sektörler üzerindeki etkilerini incelemek için 

yaptığı çalışmada ticaret sektörü dışındaki sektörlerin genel olarak olumsuz 

etkilendiğini fakat en çok etkilenen sektörlerin tekstil ve turizm olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Yağcılar (2021) pandeminin sektörler üzerindeki etkisini farklı tarihlerde 

meydan gelen olayları baz alarak olay çalışması yöntemi ile incelemiş ve çalışma 

sonucunda en çok etkilenen sektörlerin Teknoloji, Ulaştırma, Turizm, KOBİ ve 

Bilişim sektörlerine ait olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu endekslerde pozitif olaylar 

karşısında pozitif, negatif olaylar karşısında negatif anormal getiriler elde edilmiştir. 

Eren ve Karaca (2020), pandemide en çok değer kaybeden en sektörlerin Spor, 

Turizm ve Taşımacılık olduğunu tespit etmişlerdir. Ölmez ve Ekinci (2020), Covid-

19 salgınının sektörler üzerindeki etkisini incelemek için olay çalışması ve GARCH 

yöntemleri kullanılmışlardır. Olay günü olarak 10 Mart tarihi alınan çalışmada sonuç 

olarak hizmet, sınai, mali, teknoloji sektörlerinin negatif anormal getirilere maruz 

kaldığı gösterilmiştir. 

Özetle Borsa İstanbul’a yönelik literatürde yer alan çalışmalar, vaka sayılarındaki 

artışların Borsa İstanbul da faaliyet gösteren şirket ve sektör getirilerini negatif 

olarak etkilediği tespit edilirken pandeminin genel etkisi sektörel bazlı çalışmalarda 

farklı sonuçların çıkmasına sebep olmuştur. Bu durumun temel sebebi kullanılan 

analizlerin ve veri aralıklarının birbirinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. 

2.3. Genel Değerlendirme 

Covid-19 pandemisinin finansal piyasalar üzerindeki etkilerini bir bütün olarak 

analiz edilmesine yönelik çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak ampirik 

sonuçların, ülke gruplarına, zaman periyotlarına ve uygulanan metodolojiye bağlı 

olarak çelişkili olduğu gözlemlenmektedir. Bu çalışma literatüre en az üç önemli 

şekilde katkıda bulunmaktadır. İlk olarak, Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren 11 

sektöre ait endekslerin COVID-19 şoklarından nasıl etkilendiğini tespit etmek için 

veri seti covid öncesi ve sonrası olmak üzere iki faklı tarih diliminde incelenerek 

karşılaştırılmıştır. İkinci olarak sektör endekslerinin getirilerini ölçmek için statik 
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Capm, MS-Capm ve MS-Garch- Capm modelleri olmak üzere 3 farklı yöntem 

kullanılmıştır. Üçüncüsü, çalışmada markov modelleri kullanılarak çalışma 

dönemindeki sektör getirileri yüksek oynaklık rejimi ve alçak oynaklılk rejimi olmak 

üzere 2 farklı döneme ayrılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

VERİ SETİ, YÖNTEM VE BULGULAR 

3.1. Veri Seti  

Covid-19 virüsü ilk defa 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır.  

Hastalığın ortaya çıkmasıyla birlikte virüs hızla yayılma başlamış fakat ilk aşamada 

Çin hükümeti virüs hakkında haberlerin yapılmasını engelleyerek kamuoyunun 

bilgilenmesinin önüne geçmiştir (BBC,2020). Daha sonraki süreçte ise Covid-19’un 

Avrupa’ya ve Amerika’ya sıçramasıyla birlikte hastalığın yıkıcı etkisi ortaya çıkmış 

ve gecikmelide olsa finansal piyasalar etkilenmeye başlamıştır. Bu durum tablo 9’da 

gösterilmiştir. 

Tablo 9 Seçilmiş Pay Endekslerinin Covid-19 Sürecinde Değişimi 

 

ENDEKSLER ÜLKE 

3
1

.1
2

.2
0
1

9
 

2
1

.0
2

.2
0
2

0
 

1
1

.0
3

.2
0
2

0
 

MSCI-DM Gelişmiş Piyasalar 2.353 

 

2.403 1.972 

S&P 500 ABD 3.231 3.338 2.471 

CCO-NASDAQ ABD 8.973 9.577 7.952 

FTSE 100 İNGİLTERE 7.542 7.404 5.877 

DAX ALMANYA 13.249 13.579 10.439 

CAC 40 FRANSA 5.978 6.030 4.610 

NIKKEI 225 JAPONYA 23.657 23.387 19.416 

MSCI-EM Gelişmekte Olan Piyasalar 1.118 1.084 947 

SHCOMP ÇİN 3.050 3.039 2.969 

SENSEX HİNDİSTAN 41.254 41.170 35.679 

RTSI RUSYA 1.549 1.525 1.086 

BIST100 TÜRKİYE 114.425 116.829 100.966 

Kaynak: Yazar tarafından FINNET veri tabanından alınan verilerle hazırlanmıştır 
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Tablo da görüldüğü üzere 31/12/2019-21/02/2020 tarihleri arasında gerek gelişmiş 

ülke pay endekslerinde gerekse gelişmekte olan ülke pay endekslerinde gözle görülür 

bir değişim yaşanmamıştır. Bu durumun temel sebebi yukarıda belirtildiği üzere Çin 

hükümetinin virüsü saklama çabaları ve gelişmiş olan ülkelerle gelişmekte olan 

ülkelerde hastalığın gecikmeli olarak görülmesi etkili olmuştur. Ancak Dünya Sağlık 

Örgütü’nün (DSÖ) 11 Mart’ta COVID-19 salgının bir pandemi olduğunu ilan 

etmesiyle birlikte tüm dünya borsalarında hızlı düşüşler yaşanmaya başlamıştır. 

Örneğin Gelişmiş Piyasalar Endeksi (MSCI-DM) ve Gelişmekte olan Piyasalar 

Endeksi (MSCI-EM) 11 Mart günü sırasıyla yaklaşık olarak %18 ve %13 oranlarında 

sert bir düşüş yaşamıştırlar. Benzer şekil BIST100 endeksi de hem Türkiye’de 

görülen ilk vakanın görülmesi hem de Dünya Sağlık Örgütünün küresel pandemi ilan 

etmesiyle birlikte %14 oranında sert bir düşüşe maruz kalmıştır. 

Diğer taraftan çalışmamızın ana konusu olan BİST100 endeksinde faaliyet gösteren 

sektörlerin Covid-19 öncesi ve Covid-19 sürecinde getirilerindeki farklıklar tespit 

etmek amacıyla sektör getirileri hesaplanmış ve grafik halinde tablo 11’de 

gösterilmiştir. Grafikler sektörlerin endeks değerlerinin Türkiye’deki ilk vakanın 

tespit edilmesi ve DSÖ’nün küresel pandemi ilan ettiği 11 Mart 2020 tarihinde çok 

sert bir şekilde düşme gösterdiği görülmektedir.  
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Tablo 10 Covid-19 Öncesi ve Covid-19 Sürecinde Sektör Getirileri 
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Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında Covid-19’un BİST100 endeksini ve 

alt sektörlerini etkileme tarihi olarak 11 Mart 2020 olarak alınmıştır.  Bu amaçla 

çalışmada Covid-19 öncesi dönem olarak [11.03.2019-10.03.2020] tarihleri ile 

Covid-19 süreci olarak [11.03.2020-10.03.20201] tarihleri kullanılmış ve çalışmanın 

analizlerinde kullanılan değişkenlere (sektör getirileri, risksiz getiri ve BIST100 

endeks getirilerine) ait veriler matrix veri terminalinden alınmıştır. Çalışmada 

kullanılan sektörler veri setine ulaşım ve sektör hacimleri dikkate alınarak sırasıyla; 

gıda, bankacılık, bilişim, gayrimenkul yatırım ortaklığı, holding, iletişim, sigorta, 

tekstil, turizm, ulaşım ve sınai endeksleridir. Veri setine ait tanımlayıcı istatistiki 

veriler Ek-1 olarak verilmiştir. 

3.2. Metodoloji 

Çalışmada, Covid-19 Pandemisinin Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren sektör 

getirileri üzerindeki etkilerini incelemek üzere Klasik Varlık Fiyatlama Modeli 

(CAPM) ile söz konusu modelin genişletilmesine dayalı olarak geliştirilen Markov-

Switch CAPM (MS-CAPM) ve MS-Genelleştirilirmiş Otoregresif Koşullu Değişen 

Varyans CAPM (MS-GARCH-CAPM) modellerinden faydalanılmıştır. Söz konusu 

modellere ilişkin detaylı bilgiler izleyen başlıklar altında sunulmaktadır. MS-CAPM 

ve MS-GARCH-CAPM modellerini kullanmadan önce BDS doğrusallık testi 

uygulanmış ve test sonuçları EK-2 de verilmiştir. 

3.2.1. Markow Rejim Değişim Modeli 

 

Zaman serisi modelleri sıklıkla ekonomik ve finansal değişkenlerin tahmini için 

kullanılmaktadır. Literatürde sıklıkla kullanılan bu modeller: Otoregresif modeli 
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(AR), hareketli ortalama modeli (MA) ve Otoregresif hareketli ortalamalar 

modelleridir (ARMA). Bu modeller sıklıkla kullanılmasına rağmen asimetri, genlik 

bağımlılığı (amplitude dependence) ve volatilite kümeleme (volatility clustering) gibi 

pek çok nedenden dolayı doğrusal olmayan dinamik kalıpların temsil edilmesi 

mümkün değildir (Doğan, 2012).  Örneğin finansal krizlerde yaşanan konjonktür 

dalgalanmalarını nedeniyle değişen rejimleri doğrusal zaman serilerinin yakalaması 

çok zordur. 

Hans M. Krolzig (1997, 1998) tarafından geliştirilen Markov değişim modelinde ise 

gözlemlenen zaman serilerinin doğrusal olmayan durağan bir süreç izlediği 

varsayılmaktadır. Modelde zaman serisinin davranışı, modelin farklı durumları 

tarafından kararlaştırılan çoklu denklemlerle karakterize edilir. Markov rejim 

değişim modelini diğer değişim modellerinden ayıran şey, değişim mekanizmasının 

gizli bir Markov zincirini takip eden gözlemlenemeyen bir değişken ( state variable) 

tarafından kontrol edilmesidir. Markov özelliklerine göre, değişkenin mevcut değeri, 

yalnızca yakın geçmiş değerine bağlıdır. Bu, dizideki bir yapının, bir değişim 

meydana geldiğinde başka bir yapı ile değiştirilmeden önce rastgele bir süre için 

geçerli olabileceği anlamına gelir. Bu şekilde, Markov rejim değiştirme modeli daha 

karmaşık dinamik kalıpları yakalayabilmektedir. Örneğin, finansal krizler. Bu 

nedenle, finansal piyasanın farklı zamanlarda farklı dönemleri (devreleri,state) 

bulması markov rejim değiştirme modelini literatürdeki en popüler doğrusal olmayan 

zaman serisi modellerinden biri haline getirmiştir (Cont, 2001, Hamilton, 1989, 

2005, Lindgren, 1978). 

Nitekim konjonktür dalgalanmaları ile zaman serilerinin skolastik sürecindeki ortak 

rejim değişimlerinin incelendiği ve doğrusal olmayan veri işleme sürecine dayanan 

Markov rejim modelinde, rejim değişimleri çok değişkenli olarak analiz 

edilebilmektedir. En genel biçimiyle M. rejimli ve p. dereceden bir Markov rejim 

değişim modeli Eşitlik aşağıdaki gibi yazılabilmektedir: 

 

Eşitlikteki terimlerden; 𝑦𝑡 = (𝑦1𝑡,…𝑦𝑛𝑡) n boyutundaki zaman serilerinden oluşan 

vektörü, 𝐴0 sabit terimlerin vektörünü, 𝐴1, … 𝐴𝑝 katsayılar ile katsayıların gecikmeli 
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değerlerinin vektörünü ve 휀𝑡 ise beyaz gürültülü hata terimini göstermektedir. 

Rejimlerin (M) ortalamalar (𝜇𝑡) tarafından belirlendiği MS modeli kısaca MSM(M) 

olarak gösterilebilmektedir. 

3.2.2 Klasik Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM) 

Bir menkul kıymete yatırım yapmanın beklenen getirisi ile riski arasındaki ilişkiyi 

ortaya koyan CAPM modeli, Harry Markowitz’in (1959) portföy teorisine dayalı 

olarak Sharpe (1964), Linther (1965) ve Mossin (1966) tarafından geliştirilmiştir. 

Sistematik risk, beklenen getiri ve menkul kıymetlerin değerlemesi arasındaki ilişkiyi 

tanımlayan söz konusu model, beklenen getiri ve standart sapmanın portföyün 

yapısına bağlı olduğunu ve portföydeki risksiz varlığın artmasının beklenen getiriyi 

etkilediğini göstermektedir. Bu bağlamda CAPM, menkul kıymet riskinin yanı sıra 

genel piyasa ilişkin portföy riskini ölçmek için menkul kıymet getirisindeki 

değişimin piyasa portföyünün getirisindeki değişikliklerle ilgili hassasiyet seviyesini 

gösteren ve sistematik risk olarak adlandırılan bir ölçü (beta) sunmaktadır. Model 

ayrıca, bir varlığın beklenen getiri oranı ile betası arasında pozitif bir doğrusal ilişki 

olduğunu, bir başka ifadeyle risksiz oranın üzerindeki beklenen getirinin varlığın 

betasıyla ölçülen çeşitlendirilemez risk ile doğrusal olarak ilişkili olduğunu 

savunmaktadır. Modelin temel çıktısı, yatırımcıların riskten kaçındıkları ve piyasanın 

mükemmel olduğu varsayımıyla t zamanında bir i varlığının beklenen getirisidir 

(Bkz. Urom ve Chevallier 2019; Blitz vd., 2014). i varlığının getirisi ve endekslere 

göre piyasa portföyleri Urom ve Chevallier (2019) takip edilerek aşağıdaki gibi ifade 

edilebilmektedir: 

𝑅𝑖,𝑡 = ln 〈
𝑃𝑖,𝑡

𝑃𝑖,𝑡−1

〉                                                           (3.1) 

Menkul kıymetin beklenen getirisinin, risksiz getiri ile ilgili menkul kıymetin 

betasına dayanan bir risk priminin toplamına eşit olduğunu gösteren CAPM 

modelinin tipik formu ise aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:  

(𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡) = 𝛼 + 𝛽 ∗ (𝑅𝑚,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡) + 휀𝑡                                            (3.2) 

Burada 𝑅𝑖,𝑡, t zamanında i varlığının log-getirisini göstermekte iken 𝑡 = 1, … , 𝑇 

zaman boyutunu ifade etmektedir. Benzer şekilde 𝑅𝑚,𝑡 t zamanında piyasa 

portföyünün log-getirisini, 𝑅𝑓,𝑡 ise t zamanındaki risksiz oranı yansıtmaktadır. Bu 
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bakımdan denklemde gösterimi i varlığının getirisi üzerinde kalan (fazla) getiri 

(𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡) ile temsil edilirken piyasa portföyünün fazla getirisi (𝑅𝑚,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡) ile 

ifade edilmektedir. Ayrıca 𝛼 sabit getiri oranını, 𝛽 ise i varlığına ilişkin sistematik 

riski ölçen katsayıyı bir başka ifadeyle varlığın piyasaya göre nasıl hareket ettiğini 

gösteren duyarlılık katsayısını temsil etmektedir. Son olarak 휀𝑡, normal dağılım 

sergileyen, bağımsız ve özdeş olarak dağılmış 휀~𝑁(0, 𝜎2) bir rastgele değişken 

olduğu varsayılan t zamanındaki hata terimidir. Modelin klasik varsanımlarından 

biri, yukarıda verilen 3.2 numaralı denklemin beklenti operatörünün (Et(.)) bilgi 

kurulumuna bağlı olarak t zamanına kadar gerçekleştirilmesi aşağıdaki koşula 

bağlıdır Sharpe (1964) ve Lintner (1965): 

𝐸𝑡(𝑟𝑖) = 𝛽𝐸𝑡(𝑟𝑚)                                                             3.3 

Söz konusu koşul, CAPM geçerli ise α sabit teriminin istatistiksel olarak sıfırdan 

farklı olması gerektiğini ima etmektedir (Cortazar vd. 2013; Urom ve Chevallier, 

2019). 

3.2.3. Rejim Geçişli CAPM 

Klasik Sermaye Varlıkları Fiyatlama modeli, yatırımcıların risk ve getiri arasındaki 

ilişkiyi analiz ederken yalnızca tek dönemli varlık getirilerinin ortalamasını ve 

varyansını önemsediğini varsayan statik bir model üzerine inşa edilmektedir.  Oysa 

gerçekte yatırımcılar, yatırımlarını birçok periyoda yaymakta ve ortalama getirilerini 

ile volatiliteyi buna göre hesaplamaktadır. Bir başka ifadeyle, yatırımcılar 

gelecekteki yatırım kararlarını zaman içinde revize etmektedir. Nitekim teknolojik 

gelişmeler, tüketici tercihleri, iş döngüleri zaman içinde firmaların yatırım 

tercihlerini ve nakit akışlarını da etkileyeceğinden beta katsayıları değişkenlik arz 

etmektedir. Bu bakımdan çalışmada, zaman içinde değişen beta katsayılarını ve 

beklenen getirileri hesaba katarak varlık fiyatlarını analiz eden Markov-Switch1 

Klasik Varlık Fiyatlama modeli kullanılmaktadır. Böylece çalışmada i varlığının 

getirileri ile çeşitlendirilmiş varlık portföylerinin getirileri arasında farklı durumların 

olup olmadığı tespit edilmektedir. İlgili tespit yapılırken de Urom vd. (2020) takip 

edilerek ekonominin genişleme/daralma evrelerinde piyasanın yükseldiği/düştüğü 

kabul edildiğinden, “boğa” ve “ayı” olmak üzere iki farklı rejim seçilmektedir. Bu 

 
1  Hamilton (1989) tarafından önerilen Markov-Switching modeli, temel olarak iş çeviriminin 

durağan olmayan zaman serisi analizi için rejim değişimlerini içsel olarak tahmin etmektedir. 
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noktadan hareketle, beta katsayılarında rejim değişikliklerinin olup olmadığınınım 

test edilebilmesi açısından oldukça kullanışlı olan MS-CAPM modeli aşağıdaki gibi 

dinamik bir yapıda formüle edilebilmektedir.  

(𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡) =  𝛿𝑠𝑡 + 𝛽𝑠𝑡(𝑅𝑚,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡) + 휀𝑠𝑡                                (3.4) 

Eşitlikteki 𝛿 olağan dışı (değişen) getiri oranını,  휀𝑠𝑡 bağımsız ve özdeş dağılıma 

sahip normal dağılım sergileyen (N (0, σ2)) hata terimini, 𝑠𝑡 ise piyasadaki mevcut 

rejimi (genişleme/daralma) yansıtan durum değişkenini temsil etmektedir. 

Dolayısıyla 𝑠1, ∝𝑠1, 𝛽𝑠1, 𝜎𝑠1
2  parametrelerine ilişkin rejim 1’i, 𝑠2 ise ∝𝑠2, 𝛽𝑠2, 𝜎𝑠2

2  

parametrelerine ilişkin rejim 2’yi yansıtmaktadır. 𝛽𝑠𝑡 Katsayısı ise rejim 1 ve 2’ de 

piyasayla korelasyonu göstermektedir. Burada durum değişkeni (𝑠𝑡), yalnızca 0 ve 1 

değerlerini alacağından, birinci dereceden Markov zincirinin geçiş olasılıkları 

aşağıdaki gibi modellenebilmektedir:  

𝑃𝑟 [𝑆𝑡 =
1

𝑆𝑡−1
= 1] = 𝑝 

𝑃𝑟 [𝑆𝑡 =
2

𝑆𝑡−1
= 1] = 1 − 𝑝 

𝑃𝑟 [𝑆𝑡 =
2

𝑆𝑡−1
= 2] = 𝑞 

𝑃𝑟 [𝑆𝑡 =
1

𝑆𝑡−1
= 2] = 1 − 𝑞 

                                                 ∀𝑝, 𝑞 ∈ [0,1] 

Burada p ve q sırasıyla düşük ve yüksek oynaklık rejimlerine ilişkin sabit geçiş 

olasılıklarını ifade ederken 𝛿𝑠𝑡’in rejimlere bağlı olarak değiştiği varsayılmaktadır. 

3.2.4. Markov Switching GARCH-CAPM 

 

Çalışmasında finansal zaman serileri için yapılan sabit varyans varsayımının geçerli 

olmadığını ortaya koyan Engel (1982), otoregresif koşullu değişen varyans 

(Autoregressive Conditional Heteroscedasticty-ARCH) modellerini geliştirmiştir. 

ARCH modellerinde koşullu varyansın, hata terimlerinin karelerine ve koşullu 

gecikmeli varyanslara bağlı olduğu ileri sürülmektedir. Ancak söz konusu modeller 

tahmin edilirken koşullu varyans için çok sayıda hata terimi karesi gecikmesinin 
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istatistiksel açıdan anlamlı bulunması, tahmin edilmesi gereken parametre sayısını 

artırmakta ve bu nedenle de modelin kullanımını zorlaştırmaktadır. ARCH 

modelinde karşılaşılan bu zorlukların giderilmesi adına Bollerslev (1986) 

genelleştirilmiş ARCH (GARCH) modelini geliştirmiştir.  Bu çalışmada koşulu 

varyans modellenirken Urom vd. (2020) ve Ardia vd. (2018) çalışmaları izlenerek 

aşağıdaki eşitlik temel alınmaktadır. 

𝑟𝑡|(𝑆𝑡 = 𝑘, 𝐼𝑡−1)~𝐷(0, ℎ𝑘,𝑡, 𝜉𝑘)                                          (3.5) 

Burada 𝑡 = 1, … , 𝑇 iken T örneklem büyüklüğünü, 𝜖𝑡 MS-GARCH sürecini, 𝑟𝑡 ise t 

zamanında log-getiriyi temsil etmektedir. Ayrıca ℎ𝑘,𝑡 zamanla değişen bir varyans ve 

𝜉𝑘 ilave biçim parametrelernin (örn., asimetri) bir vektörü iken 𝐷(0, ℎ𝑘,𝑡, 𝜉𝑘) sıfır 

ortalamalı ve birim varyanslı bağımsız ve özdeşçe dağılmış bir rassal değişkeni 

temsil etmektedir. Ayrıca  𝐼𝑡−1, t − 1 zamanına kadar dünyanın durumunu yansıtan 

bir bilgi değişkenidir. Gizli değişken 𝑆𝑡 ise sabit durum uzayı (S = 1,…,k) ve bir 

geçiş matrisi (P) olan gözlemlenmemiş birinci dereceden ergodik homojen Markov 

Zincirine göre evrilmektedir. Bu bakımdan, bir rejimden diğerine geçme olasılığı 

aşağıdaki gibi ifade edilen geçiş matrisine (P) bağlıdır. 

𝑃 = (

𝑝11 … 𝑝1𝑘

⋮ … ⋮
𝑝𝑘1 … 𝑝𝑘𝑘

)                                                           (3.6) 

Burada t − 1 anında i durumunda olma olasılığı veri iken, 𝑝𝑖𝑗 = 𝑝(𝑡 = 𝑗|𝑡−1 = 𝑖), t 

anında j durumunda olma olasılığıdır. Ayrıca sırasıyla; 0 < 𝑝𝑖,𝑗 < 1∀𝑖 , 𝑗휀{1, … , 𝐾} 

ve ∑ 𝑝𝑖,𝑗
𝐾
𝑗=1 = 1, ∀𝑖휀{1, … , 𝐾} koşulları geçerlidir. D(.)' nin parametrizasyonu ve t (st 

= j) anında j durumundan geçiş ve t-1(st-1=i) anında i durumunda olma olasılığı 

dikkate alındığında, 𝐸[𝑦𝑡
2|𝑠𝑡 = 𝑘, ∆𝑡−1] = ℎ𝑘,𝑡 olmaktadır. Dolayısıyla ℎ𝑘,𝑡,  𝑠𝑡 = 𝑘 

'nın gerçekleşmesine bağlı olarak 𝑦𝑡'nin varyansını teşkil etmektedir. Bununla 

birlikte, k rejim sayısı iken kT olası rejim yollarının entegrasyonunu gerektirdiğinden, 

T gözlemlerinden oluşan bir örnek için olabilirlik fonksiyonunun hesaplanmasının 

zorluğu göz önüne alındığında, MS-GARCH modeli Gray (1996) tarafından herhangi 

bir durumdaki koşullu varyansın önceki koşullu varyansların beklentisine bağlı 

olduğu varsayımı altında önerilmiştir. Çalışmada Urom vd. (2020) ve Hass vd. 

(2004) referans alınarak 𝑟𝑡−1’in koşullu varyansının GARCH tipi bir modeli izlediği 

varsayılmaktadır. Spesifik olarak ℎ𝑘,𝑡, 𝑠𝑡 = 𝑘 rejimlerine bağlı olarak geçmiş 
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getirilerin bir fonksiyonu ve 𝜃𝑘 parametrelerin rejime bağlı ilave vektörü olarak 

belirlenmektedir. Bu durum aşağıdaki formülasyonla açıklanabilmektedir. 

ℎ𝑘,𝑡 ≡ ℎ(𝑟𝑡−1, ℎ𝑘,𝑡−1, 𝜃𝑘)                                                       (3.7) 

Burada h (•), koşullu varyans için filtreyi belirten ve fonksiyonun pozitif olmasını 

sağlayan ölçülebilir bir fonksiyondur (𝐼𝑡−1). Bununla birlikte, ℎ𝑘,1 = ℎ̅𝑘(𝑘 =

1, … , 𝐾) olduğu varsayılmakta ve ℎ̅𝑘 rejim k için koşulsuz varyansa eşit ayarlanan 

varyans özyinelemelerinin başlangıç değerini belirtmektedir. Buna göre, her koşullu 

varyansın sadece kendi gecikmesine bağlı olduğu değişen varyans spesifikasyonlu 

GARCH modeli aşağıdaki gibi ifade edilebilmektedir: 

ℎ𝑘,𝑡 = 𝑤𝑘 + 𝛼1𝑘𝜖𝑡−1
2 + 𝛽𝑘ℎ𝑘,𝑡−1                                            (3.8) 

Modeldeki 𝑤𝑘 sabit terimi, 𝛽𝑘ise k rejiminden elde edilen betayı temsil etmektedir. 

𝑤𝑘 > 0, 𝛽𝑘 ≠ 0 Ve 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘 < 1(𝑘 = 1, … , 𝐾) iken koşullu rejim geçişli GARCH 

modeli elde edilebilmektedir (bu durumda, 𝜃𝑘 ≡ 𝑤𝑘 , 𝛼𝑘 , 𝛽𝑘)′ dir). Söz konusu model 

matris formda şu şekilde yazılabilir: 

ℎ𝑡 = 𝑤0 + 𝛼1𝜖𝑡−1
2 + 𝛽𝑡−1                                               (3.9) 

Burada ℎ𝑡 k x 1 bileşenlerinin bir vektörü iken; 𝑤0 = [𝑤01, 𝑤02, … , 𝑤0𝑘]′, 𝛼1 =

[𝛼11, 𝛼12, … , 𝛼1𝑘]′, 𝛽 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑘) dir. 

Yukarıda belirtilen modeller için standartlaştırılmış inovasyonların koşullu dağılımı, 

Markov Zincirinin her rejiminde simetrik olmayan student-t dağılımını izlemektedir 

(Urom vd., 2020). 𝑚 ≤ 2’nin tanımlanabileceği standartlaştırılmış çarpık t dağılımı 

aşağıdaki gibi tanımlanabilmektedir (Bauwens ve Laurent, 2005):  

𝑓(𝑍|𝜉, 𝑣) = (
2

√𝜋
)

𝑘

(∏
𝜉𝑖𝑆𝑖

1 + 𝜉𝑖2

𝑘

𝑖=1

) ∗
Γ (

𝑣 + 𝑘
2

)

Γ (
𝑣
2) (𝑣 − 2)

𝑘
2

(1 +
𝑍∗′𝑍∗

𝑣 − 2
)

−
𝑘+𝑣

2

      (3.10) 

Denklemde yer alan: 

𝑍∗ = (𝑧1
∗, … , 𝑧𝑘

∗)′; 𝑍∗ = (𝑆𝑖𝑧𝑖 + 𝑚𝑖)𝜉𝑖
𝐼𝑖; 𝑚𝑖 =

Γ(
𝑣−1

2
)√𝑣−2

√𝜋Γ(
𝑣

2
)

(𝜉𝑖 −
1

𝜉𝑖
); 

𝑆𝑖
2 = (𝜉𝑖

2 +
1

𝜉𝑖
2 − 1) − 𝑚𝑖

2 ve 𝐼𝑖 = {
−1 𝑒ğ𝑒𝑟 𝑧𝑖 ≥ −

𝑚𝑖

𝑆𝑖
 𝑖𝑠𝑒

1 𝑒ğ𝑒𝑟 𝑧𝑖 < −
𝑚𝑖

𝑆𝑖
 𝑖𝑠𝑒

} dir. 
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Burada Γ(. ) Gamma fonksiyonu iken 𝑚𝑖 ve 𝑆𝑖
2 sabitleri ortalama ve standard 

sapmaların vektörleri ve 𝜉 ile 𝑣’nin fonksiyonlarıdır. Ayrıca yoğunluk 

𝑆𝐾𝑆𝑇(0, 𝐼𝑘 , 𝜉, 𝑣) ile gösterilirken ve 𝑣 asimetri parametrelerinin vektörü iken, 𝜉 ise 

çarpıklık ölçütü olarak yorumlanabilmektedir. Son olarak, 𝑧𝑖 bağımsız ve özdeşçe 

dağıtılmış bir sıfır ortalamalı ve üniter varyanslı süreci yansıtmakte ve ikinci 

dereceden momentin geçerliliği için 𝑣 > 2 kısıtı konulmaktadır. Burada da 𝑣 değeri 

azaldıkça çarpık student-t dağılımının basıklığı artmaktadır. 

Çalışmada MS-GARCH modellerinin olabilirlik fonksiyonunu hesaplamanın zorlu 

dikkate alınarak söz konusu modellerin tahmin edilmesinde Urom vd. 2020 

çalışmalrında olduğu gibi maksimum olabilirlik veya olabilirlik fonksiyonunun 

değerlendirilmesini gerektiren Markov Zinciri Monte Carlo/Bayes teknikleri 

kullanılmaktadır. Olabilirlik fonksiyonu, Ψ ≡ (𝜃1, 𝜉1, … , 𝜃𝑘, 𝜉𝑘, 𝑃) model 

parametrelerinin vektörü olduğu göz önüne alındığında, aşağıdaki gibi ifade 

edilebilmektedir: 

𝐿(Ψ|𝐼𝑇) ≡ ∏ 𝑓(𝑟𝑡|Ψ, 𝐼𝑡−1

𝑇

𝑡=1

)                                             (3.11) 

Burada 𝐹(𝑟𝑡|Ψ, 𝐼𝑡−1), 𝐼𝑡−1'e ayarlanmış bilgi tarafından koşullandırılmış 𝑟𝑡 

yoğunluğunu ve model parametrelerini (Ψ) temsil etmektedir. Ayrıca MS-GARCH 

süreci için 𝑟𝑡’nin koşullu yoğunluğu şu şekilde ifade edilebilmektedir: 

𝑓(𝑟𝑡|Ψ, 𝐼𝑡−1) ≡ ∑ ∑ 𝑝𝑖,𝑗𝑧𝑖,𝑡−1𝑓𝐷(𝑟𝑡|𝑆𝑡 = 𝑗, Ψ, 𝐼𝑡−1)

𝐾

𝑗=1

𝐾

𝑖=1

                         (3.12) 

Burada 𝑧𝑖,𝑡−1 ≡ 𝑃[𝑆𝑡−1 = 𝑖|Ψ, 𝐼𝑡−1], t-1 anında i durumunun Hamilton2 filtresinden 

geçirilmiş olasılığını göstermektedir. Bununla birlikte en çok olabilirlik tahmincisi 

(Ψ̂) eşitlik 3.11’deki olabilirlik fonksiyonunun logaritması maksimize edilerek 

değerlendirilmektedir. Ayrıca Markov Zinciri Monte Carlo/Bayes tahmini için 

olabilirlik fonksiyonu, izleyen 𝑓(Ψ|∆𝑇) dağılımının özünü oluşturmak üzere 𝑓(Ψ) 

için önceden belirlenmiş bir değerle havuzlanmaktadır. 

Çalışmada önsel oluşturmak için Ardia vd. (2018) ve Urom vd. (2020) izlenerek 

aşağıdaki gibi ilintisiz dağılım önselleri kullanılmaktadır: 

 
2 Bkz. (Hamilton; 1989; ve Hamilton ve Susmel, 1994). 
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𝑓(Ψ) = f(𝜃1, 𝜉1) … 𝑓(𝜃𝑘, 𝜉𝑘)𝑓(𝑃) 

𝑓(𝜃𝑘, 𝜉𝑘) ∝ 𝑓(𝜃𝑘)𝑓(𝜉𝑘) ∥ {(𝜃𝑘, 𝜉𝑘) ∈ 𝐶𝑆𝐶𝑘}(𝑘 = 1, … , 𝐾) 

𝑓(𝜃𝑘) ∝ 𝑓𝑁(𝜃𝑘; 𝜇𝜃𝑘
, 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜎𝜃𝑘

2 )) ∥ {𝜃𝑘 ∈ 𝑃𝐶𝐾}(𝐾 = 1, … , 𝐾) 

𝑓(𝜉𝑘) ∝ 𝑓𝑁 (𝜉𝑘; 𝜇𝜉𝑘
, 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜎𝜉𝑘

2 ))

∥ {𝜉𝑘,1 > 𝜉𝑘,2 > 2}(𝑘 = 1, … , 𝐾)                            (3.13) 

𝑓(𝑃) ∝ ∏ 〈∏ 𝑝𝑖,𝑗
𝐾
𝑗=1 〉𝐾

𝑖=1 ∥ {0 < 𝑝𝑖,𝑗 < 1}, 

Burada 𝑃𝐶𝐾, k durumundaki pozitiflik koşulunu yansıtmaktadır. Bununla birlikte 

𝐶𝑆𝐶𝑘, kovaryans-durağanlık koşulunu temsil ederken, 𝜉𝑘,1 ve 𝜉𝑘,2, sırasıyla k 

durumunda çarpık student-t dağılımının asimetri ve kuyruk parametrelerini temsil 

etmektedir. Ayrıca 𝜇 ve 𝜃2, önceden belirlenmiş ortalama ve varyansların 

vektörlerini, 𝑓𝑁(. ; 𝜇, ∑) ise ortalama vektörü 𝜇 ve kovaryans matrisi ∑ olan çok 

değişkenli normal yoğunluğu ifade etmektedir.  

3.3. Bulgular 

3.3.1. Klasik CAPM Sonuçları 

 

Çalışmada daha önce de belirtildiği gibi COVID-19 pandemisinin Borsa İstanbul’da 

faaliyet gösteren 11 ayrı sektörün getirileri üzerindeki etkilerini (beta katsayılarının 

davranışlarını) değerlendirmek için statik (klasik) CAPM, MS-CAPM ve MS-

GARCH-CAPM olmak üzere üç farklı model tahmin edilmiştir. Bu bağlamda 

çalışmada öncelikle 3.2 numaralı denkleme dayanan klasik CAPM modeli, 

modeldeki sabit terimin sıfıra eşit olmadığı alternatifine karşı söz konusu sabit 

terimin sıfıra eşit olduğu varsayımıyla doğrusal regresyon yöntemi kullanılarak 

analiz edilmiştir. Bu yapılırken de risksiz oran, endeks getirisinden çıkarılmış ve her 

bir seri için fazla getiri elde edilmiştir. Benzer şekilde, portföy endeksi için fazla 

getiriyi elde etmek üzere ilgili piyasa portföylerinin getirilerinden risksiz oran 

çıkarılmıştır. CAPM testinde ilgili piyasa portföy endeksinin etkinliği ise R-kare (R2) 

katsayıları kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Klasik CAPM yardımıyla pandemi öncesi dönem ile pandemi dönemi için elde 

edilen sabit terim ve beta katsayılarına ilişkin tahmin sonuçları Tablo 3.1’de 
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sunulmaktadır. İlgili tablo incelendiğinde, sabit terimin sıfıra eşit olduğu 

varsayımının pandemi öncesi dönemde bankacılık ve bilişim sektörleri hariç pandemi 

sürecinde ise bankacılık, tekstil, turizm, ulaşım ve sınai hariç tüm sektörlerde geçerli 

olduğu gözlemlenmektedir. Bu sonuca tahminlerin istatistiki açıdan anlamsız bir 

şekilde sıfırdan farklı olmasıyla ulaşılmaktadır. Bu durum, CAPM’in analize konu 

olan sektör endekslerine ilişkin risk primini genellikle tutarlı bir şekilde tahmin 

ettiğine işaret etmektedir. Sonuçlar beta tahminleri açısından değerlendirildiğinde ise 

her iki dönemde de tüm sektörlere ilişkin beta katsayılarının istatistiki açıdan anlamlı 

oldukları görülmektedir. Ayrıca pandemi öncesi dönemde; bankacılık, tekstil ve 

ulaşım sektörlerine ilişkin varlıklara ait beta katsayıları 1’den büyükken gıda, 

bilişim, GMYO, holding, iletişim, sigorta, turizm ve sınai sektörlerine ilişkin 

varlıklar için tahmin edilen beta katsayılarının 1’den küçük olduğu 

gözlemlenmektedir. Bu durum, ilgili dönemde bankacılık, tekstil ve ulaşım 

sektörlerine ilişkin varlıkların ekstra piyasa riskine sahip olduğunu ve dolayısıyla da 

piyasa getirisinden daha fazla getiriye sahip olduğunu, diğer sektörlere ilişkin 

varlıkların ise piyasaya göre daha az risk içerdiği ve bu nedenle de piyasa 

getirisinden daha az bir getiri sunduğunu göstermektedir.  

Pandemi sürecinde ise bankacılık, bilişim, GMYO, holding, tekstil, turizm ve ulaşım 

sektörlerine ilişkin varlıklar için tahmin edilen beta katsayılarının 1’den büyük 

değerler aldığı, gıda, iletişim, sigorta ve sınai sektörlerine ilişkin varlıklara ait beta 

katsayılarının ise 1’den küçük değerler aldığı gözlemlenmektedir. Bu durum da yine 

bankacılık, bilişim, GMYO, holding, tekstil, turizm ve ulaşım sektörlerine ilişkin 

varlıkların ekstra piyasa riskine sahip olduğunu ve dolayısıyla da piyasa getirisinden 

daha fazla getiriye sahip olduğunu, gıda, iletişim, sigorta ve sınai sektörlerine ilişkin 

varlıkların ise piyasaya göre daha az risk içerdiği ve bu nedenle de piyasa 

getirisinden daha az bir getiri sunduğunu göstermektedir.  

Tüm bunların yanı sıra, pandemi öncesi döneme göre pandemi sürecinde gıda, 

bilişim, GMYO, holding, iletişim, sigorta, turizm, sınai sektörleri için tahmin edilen 

beta katsayılarının arttığı, bankacılık ve tekstil sektörleri için hesaplanan beta 

katsayılarının azaldığı, ulaşım sektörüne ilişkin beta katsayısının ise büyük ölçüde 

aynı kaldığı görülmektedir. Bu sonuç; gıda, bilişim, GMYO, holding, iletişim, 

sigorta, turizm, sınai sektörlerine ilişkin varlıkların riskinin ve buna bağlı olarak da 
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getirisinin arttığını, bankacılık ve tekstil sektörlerine ilişkin varlıkların riskinin 

ve/veya getirisinin azaldığını, ulaşım sektörüne ilişkin varlıkların risk ve getirilerinin 

büyük oranda aynı kaldığını göstermektedir. Ayrıca R2 değerlerinin her iki dönemde 

de tüm sektörler için yüksek değerler aldığı görülmektedir. Bu durum modellerin 

yeterince açıklanabildiğine işaret etmektedir. 
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Not:***,**,*sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiksel anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

 

 

Tablo 11 Pandemi Öncesi ve Pandemi Dönemi CAPM Sonuçları 

Sekt

ör 
Gıda  

Banka

cılık  
Bilişim  

GMY

O 

Holdin

g  
İletişim  Sigorta  Tekstil  

Turiz

m  
Ulaşım  Sınai  

Pandemi Öncesi 

Inter

cept 

0.000

6 

3.38E-

05 

0.0025

338 

0.0010

564 

0.0005

15949 

0.00018

009 

0.0016

6525 

0.0010

4283 

0.0017

9813 

-

0.00058

5501 

0.00020

2903 

 
0.000

7 

0.0006

*** 

0.0009

982** 

0.0006

861 

0.0003

441 

0.00082

73 

0.0006

586 

0.0009

166 

0.0010

29 

0.00090

27 

0.00036

21 

Beta 
0.955

7 
1.1408 

0.9849

78 

0.9637

97 

0.0005

15949 

0.94755

1 

0.7701

81 

1.0387

8 

0.9601

38 
1.10062 

0.94307

5 

 
0.028

4*** 

0.0251

6*** 

0.0379

4*** 

0.0260

8*** 

0.0130

8*** 

0.03145

*** 

0.0250

3*** 

0.0348

4*** 

0.0391

3*** 

0.03431

*** 

0.01376

*** 

R2 
0.820

3 

0.8923

74 

0.7310

09 

0.8463

44 

0.9578

49 
0.78547 

0.7924

02 

0.7819

07 

0.7082

97 

0.80578

9 

0.94983

9 

Pandemi Sonrası 

Inter

cept 

0.000

2 

-

0.0016

059 

0.0022

5752 

0.0010

3549 

0.0005

15949 

-

0.00084

5234 

0.0005

04965 

0.0172

311 

0.0038

9702 

0.00063

2841 

0.00147

048 

 
0.000

7 

0.0007

82** 

0.0011

92 

0.0008

127 

0.0004

264 

0.00096

09 

0.0007

807 

0.0009

048** 

0.0014

21*** 

0.00121

*** 

0.00038

77*** 

Beta 
0.960

8 

1.0540

3 

1.0156

9 

1.0260

6 

1.0343

4 

0.96722

7 

0.9179

37 

1.0281

8 

1.0594

5 
1.10474 

0.99651

7 

 
0.026

0*** 

0.0265

3*** 

0.0404

2*** 

0.0275

6*** 

0.0144

6*** 

0.03259

*** 

0.0264

8*** 

0.0306

8*** 

0.0481

9*** 

0.04102

*** 

0.01315

*** 

R2 
0.844

4 

0.8632

73 

0.0404

2 

0.8471

78 

0.9533

98 

0.77893

2 

0.8278

07 

0.8178

92 

0.6590

95 

0.74367

1 

0.95828

2 



Öğr. Gör. Dr. Bekir KÖROĞLU,  Doç. Dr. Serap ÇOBAN| 56 

3.3.2. MS-CAPM Sonuçları 

 

Klasik Varlık Fiyatlama Modeli, varlık getirileri ile risk arasında istikrarlı ve doğrusal bir 

ilişkinin bulunduğunu ileri sürse de literatürde piyasa betasında zamanla önemli 

farklılıkların olabileceği savunulmaktadır (Ör. Bkz. Huang, 2003). Nitekim beklenen 

piyasa risk priminin yüksek olduğu daralma dönemlerinde, kaldıraçlı firmaların finansal 

zorluklarla karşılaşma olasılığı daha yüksek olacağından söz konusu firmalar daha yüksek 

koşullu beta değerlerine sahip olabilirler (Urom vd., 2020). Ayrıca arz ve talep şokları 

firmaların betalarında önemli dalgalanmalara neden olabilmektedir. Dolayısıyla çalışmada, 

beta katsayısının zamanla değişen bir özellikte olabileceği hususu dikkate alındığından, söz 

konusu katsayıların rejimler arasında değişip değişmediğini gözlemlemek amacıyla betanın 

sistematik riskinin iki farklı rejimle belirlenebilmesine izin veren MS-CAPM modeli 3.4 

numaralı eşitlik üzerinden tahmin edilmektedir. Bu bakımdan söz konusu model, alfa ve 

beta katsayılarının tahminlerinin düşük ve yüksek oynaklık rejimleri arasında önemli 

ölçüde farklılaşıp farklılaşmadığının ve klasik CAPM ile tutarlı olup olmadığının tespit 

edilmesinde önem arz etmektedir. Dolayısıyla çalışmada, pandemi öncesi dönem ile 

pandemi süresince sistematik riske maruz kalan sektörlere ilişkin getiriler, MS-CAPM 

modelinden faydalanılarak analiz edilmektedir. Söz konusu getirilerin düşük ve yüksek 

oynaklık rejimleri ise regresyonun tahmininden elde edilen standart hatalarının 

büyüklüğüne göre tespit edilmektedir. Ayrıca çalışmada bir oynaklık rejiminden diğerine 

geçişin ne kadar zor ya da kolay olduğunu yansıtan geçiş olasılıkları matrisi oluşturulmakta 

ve nihayetinde elde edilen bulgular Tablo 12’de sunulmaktadır.  

İlgili tablodan izlenebildiği üzere pandemi öncesi dönem ve düşük oynaklık rejiminde; 

gıda, bilişim, GMYO, holding, iletişim, sigorta, tekstil, turizm ve sınai sektörlerine ilişkin 

beta katsayı tahminlerinin istatistiki açıdan anlamlı ve 1’den küçük olduğu görülmektedir. 

Bu sonuç, söz konusu sektörlerin piyasaya göre daha az riskli olduğunu göstermektedir. 

İlgili tablodan ayrıca bankacılık ve ulaşım sektörlerine ilişkin beta katsayı tahminlerinin 

istatistiki açıdan anlamlı ve 1’den büyük olduğu izlenebilmektedir. Bu sonuç ise bankacılık 

ve ulaşım sektörlerine ilişkin getirilerin piyasa getirilerine göre daha fazla riskli olduğunu 

yansıtmaktadır. Bunların yanı sıra, düşük oynaklık rejiminde almış oldukları 1.08 ve 0.79 

beta katsayı değerleri ile sırasıyla en yüksek ve en düşük risk içeren (getiriye sahip olan) 

sektörlerin bankacılık ve turizm olduğu gözlemlenmektedir.   
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Pandemi öncesi dönem ve yüksek oynaklık rejiminde ise; gıda, holding, sigorta ve sınai 

sektörlerine ilişkin beta katsayı tahminlerinin istatistiki açıdan anlamlı ve 1’den küçük 

olduğu bir başka ifadeyle bu sektörlerin piyasaya göre daha az riskli olduğu tespit 

edilmektedir. Ayrıca bankacılık, bilişim, GMYO, iletişim, tekstil, turizm ve ulaşım 

sektörlerine ilişkin beta katsayı tahminlerinin istatistiki açıdan anlamlı ve 1’den büyük 

olduğu bir başka ifadeyle bu sektörlere ilişkin getirilerin piyasa getirilerine göre daha fazla 

riskli olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, yüksek oynaklık rejiminde almış oldukları 

1.25 ve 0.39 beta katsayı değerleri ile sırasıyla en yüksek ve en düşük risk içeren 

sektörlerin turizm ve sigorta olduğu gözlemlenmektedir.  

Ayrıca, bir rejimden diğer rejime geçiş olasılıkları dikkate alındığında; GMYO, holding, 

iletişim, tekstil ve sınai sektörleri için düşük oynaklık rejiminden yüksek oynaklık rejimine 

geçiş olasılıklarının yüksek oynaklık rejiminden düşük oynaklık rejimine geçiş 

olasılıklarından daha yüksek olduğu, buna karşın gıda, bankacılık, sigorta ve ulaşım 

sektörleri için yüksek oynaklık rejimlerinden düşük oynaklık rejimlerine geçiş 

olasılıklarının düşük oynaklık rejimlerinden yüksek oynaklık rejimlerine geçiş 

olasılıklarından daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte, ilişim ve turizm 

sektörleri için yüksek ve düşük oynaklık rejimlerinden birbirlerine geçiş olasılıkları benzer 

seyretmektedir.  

Tablo 12 bu kez pandemi süreci ve düşük oynaklık rejimi özelinde incelendiğinde; gıda, 

bilişim, holding, iletişim, sigorta, ulaşım ve sınai sektörlerine ilişkin beta katsayı 

tahminlerinin istatistiki açıdan anlamlı ve 1’den küçük olduğu görülmektedir. Bu sonuç, 

söz konusu sektörlerin piyasaya göre daha az riskli olduğunu göstermektedir. İlgili 

tablodan ayrıca bankacılık, GMYO, tekstil ve turizm sektörlerine ilişkin beta katsayı 

tahminlerinin istatistiki açıdan anlamlı ve 1’den büyük olduğu izlenebilmektedir. Bu sonuç 

ise bankacılık, GMYO, tekstil ve turizm sektörü getirilerinin piyasa getirilerine göre daha 

fazla riskli olduğunu yansıtmaktadır. Bunların yanı sıra, düşük oynaklık rejiminde almış 

oldukları 1.16 ve 0.93 beta katsayı değerleri ile sırasıyla en yüksek ve en düşük risk içeren 

sektörlerin turizm ve bilişim olduğu gözlemlenmektedir.  

Pandemi süreci ve yüksek oynaklık rejiminde ise; gıda, iletişim, sigorta, tekstil ve turizm 

sektörlerine ait beta katsayı tahminlerinin istatistiki açıdan anlamlı ve 1’den küçük olduğu 

bir başka ifadeyle bu sektörlerin piyasaya göre daha az riskli olduğu tespit edilmektedir. 
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Ayrıca bankacılık, bilişim, GMYO, holding, ulaşım ve sınai sektörlerine ait beta katsayı 

tahminlerinin istatistiki açıdan anlamlı ve 1’den büyük olduğu bir başka ifadeyle bu 

sektörlere ilişkin getirilerin piyasa getirilerine göre daha fazla riskli olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte, yüksek oynaklık rejiminde almış oldukları 1.30 ve 0.63 beta katsayı 

değerleri ile sırasıyla en yüksek ve en düşük risk içeren sektörlerin bilişim ve turizm 

olduğu gözlemlenmektedir. Burada dikkat çeken bir husus, pandemi öncesi düşük oynaklık 

rejiminde en risksiz yüksek oynaklık rejiminde en riskli sektör olan turizmin, pandemi 

öncesi dönem yüksek oynaklık rejiminde en yüksek riski içeren sektör iken pandemi süreci 

yüksek oynaklık döneminde en düşük riski içeren sektör olmasıdır. 

Tüm bunların yanı sıra, düşük oynaklık rejiminde pandemi öncesi döneme göre pandemi 

sürecinde gıda, GMYO, holding, turizm, tekstil ve sınai sektörleri için tahmin edilen beta 

katsayılarının arttığı; bankacılık, bilişim, iletişim, sigorta ve ulaşım sektörleri için 

hesaplanan beta katsayılarının ise azaldığı görülmektedir. Bu sonuç, düşük oynaklık 

rejiminde gıda, GMYO, holding, turizm, tekstil ve sınai sektörlerine ilişkin varlıkların 

riskinin ve buna bağlı olarak da getirisinin arttığını; bankacılık, bilişim, iletişim, sigorta ve 

ulaşım sektörlerine ilişkin varlıkların ise riskinin ve/veya getirisinin azaldığını ortaya 

koymaktadır.  

Diğer taraftan, yüksek oynaklık rejiminde pandemi öncesi döneme göre pandemi sürecinde 

gıda, bilişim, GMYO, holding, sigorta ve sınai sektörleri için tahmin edilen beta 

katsayılarının arttığı; bankacılık, iletişim, tekstil, turizm ve ulaşım sektörleri için 

hesaplanan beta katsayılarının ise azaldığı görülmektedir. Bu sonuç ise yüksek oynaklık 

rejiminde gıda, bilişim, GMYO, holding, sigorta ve sınai sektörlerine ilişkin varlıkların 

riskinin ve buna bağlı olarak da getirisinin arttığını; bilişim, iletişim, tekstil, turizm ve 

ulaşım sektörlerine ilişkin varlıkların ise riskinin ve/veya getirisinin azaldığını ortaya 

koymaktadır. 

 



59 | COVİD 19 PANDEMİSİNİN BORSA İSTANBUL’ DA SEKTÖREL GETİRİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

 

Endeksler 
 

Rejim-1 Rejim-2 Rejim Prob. 

Zaman Intercept SD Beta SD Intercept SD Beta SD P12 P21 

Gıda Endeksi PÖ. 0.0010 0.001* 0.950472 0.042*** 0.0001 0.0010 0.9550 0.0480*** 0.903 0.913 

PS. 0.000 0.0021 0.995077 0.06041*** 0.0003 0.0007801 0.984401 0.03076*** 0.937 0.976 

Bankacılık Endeksi PÖ. -0.0016 0.000*** 1.08069 0.0244*** 0.0021 0.001289*** 1.17981 0.04372*** 0.806 0.836 

PS. 0.0021 0.002527 1.11812 0.0792*** -0.0032 0.0006868*** 1.01832 0.02358*** 0.816 0.919 

Bilişim Endeksi PÖ. 0.0007 0.000887 0.946976 0.02887*** 0.0057 0.002356** 1.15668 0.1251*** 0.993 0.990 
 

PS. 0.0028 0.001009 0.935132 0.03763*** 0.0102 0.007692 1.30113 0.1691*** 0.993 0.906 

GMYO Endeksi PÖ. 0.0008 0.0008596 0.86897 0.03064*** 0.0025 0.001718 1.11432 0.06107*** 0.956 0.919 
 

PS. -0.0007 0.0008874 1.00040 0.0295*** 0.0023 0.001316 1.14406 0.04856*** 0.943 0.958 

Holding Endeksi PÖ. 0.0001 0.0004539 0.974283 0.01835*** -0.0012 0.001062 0.990785 0.02952*** 0.978 0.957 

PS. 0.0017 0.0004275 0.992748 0.01452*** 0.0010 0.001441 1.11985 0.04665*** 0.919 0.766 

İletişim Endeksi PÖ. 0.0006 0.001199 0.917533 0.05265*** -0.0009 0.001544 1.02093 0.05817*** 0.911 0.779 

PS. 0.0052 0.007256 0.875755 0.1889*** -0.0020 0.000864 0.995224 0.04112*** 0.796 0.981 

Sigorta Sektörü PÖ. 0.0018 0.00114 0.391069 0.04489*** 0.0020 0.000885** 0.857322 0.03322*** 0.303 0.737 

PS. 0.0023 0.001402 0.936438 0.03457*** 0.0001 0.0008612 0.84343 0.05303*** 0.993 0.816 

Tekstil Endeksi PÖ. 0.0004 0.001148 0.909602 0.04012*** 0.0049 0.004107 1.10871 0.1251*** 0.909 0.728 

PS. -0.0024 0.0006779 1.01967 0.02276*** 0.0352 0.003406 0.940721 0.1583*** 0.955 0.045 

Turizm Endeksi PÖ. 0.0017 0.0009984* 0.793839 0.03654*** 0.0033 0.002092 1.2583 0.08586*** 0.983 0.980 

PS. 0.0000 0.002891 0.639272 0.1499*** 0.0071 0.00259*** 1.16196 0.07083*** 0.815 0.877 

Ulaşım Endeksi PÖ. -0.0013 0.001496 1.00768 0.04335*** 0.0002 0.00132 1.15341 0.05614*** 0.767 0.901 

PS. -0.0051 0.005161 1.06437 0.07874*** 0.0020 0.0003663*** 0.983153 0.01306*** 0.841 0.993 

Sınai Endeksi PÖ. 0.0007 0.0003301** 0.952401 0.01593*** -0.0009 0.0009428 0.929043 0.02819*** 0.967 0.939 

PS. 0.0020 0.0003549 0.988426 0.0119*** -0.0191 0.004768 1.02861 0.08817*** 0.990 0.010 

Not: ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiksel anlamlılık düzeyin, PÖ=Pandemi Öncesi Dönemi, PS=Pandemi Süreci Dönemini SD= Standard Hatayı Göstermektedir. 

Tablo 12 Pandemi Öncesi ve Pandemi Dönemi MS-CAPM Sonuçları 
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Pandemi Öncesi Dönem Gıda Endeksi 

 

Pandemi Sürecinde Gıda Endeksi 

 

Pandemi Öncesi Dönem Bankacılık Endeksi 
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Pandemi Sürecinde Bankacılık Endeksi 

 

Pandemi Öncesi Dönem Bilişim Endeksi 

 

Pandemi Sürecinde Bilişim Endeksi 
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 Pandemi Öncesi Dönem Gayrimenkul Endeksi 

 

Pandemi Sürecinde Gayrimenkul Endeksi 

 

Pandemi Öncesi Dönem Holding Endeksi 
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Pandemi Sürecinde Holding Endeksi 

 

Pandemi Öncesi Dönem İletişim Endeksi 

 

Pandemi Sürecinde İletişim Endeksi 
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Pandemi Öncesi Dönem Sigorta Sektörü 

 

Pandemi Sürecinde Sigorta Sektörü 

 

Pandemi Öncesi Dönem Tekstil Endeksi 
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Pandemi Süreci Tekstil Endeksi 

 

Pandemi Öncesi Turizm Endeksi 

 

Pandemi Süreci Turizm Endeksi 
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Pandemi Öncesi Ulaşım Endeksi 

 

Pandemi Süreci Ulaşım Endeksi 

 

Pandemi Öncesi Dönem Sınai Endeksi 
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Pandemi Süreci Sınai Endeksi 

 

 

Şekil 11 MS-CAPM Modeline Ait Geçiş Olasılıkları 

Ayrıca, bir rejimden diğer rejime geçiş olasılıkları dikkate alındığında; bilişim, holding, 

sigorta, tekstil ve sınai sektörleri için düşük oynaklık rejiminden yüksek oynaklık rejimine 

geçiş olasılıklarının yüksek oynaklık rejiminden düşük oynaklık rejimine geçiş 

olasılıklarından daha yüksek olduğu, buna karşın gıda, bankacılık, GMYO, iletişim, turizm 

ve ulaşım sektörleri için yüksek oynaklık rejimlerinden düşük oynaklık rejimlerine geçiş 

olasılıklarının düşük oynaklık rejimlerinden yüksek oynaklık rejimlerine geçiş 

olasılıklarından daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Diğer taraftan virüsün 2020 Mart 

ayının başında tüm dünyada hızla yayılması uluslararası piyasalarda dalgalanmalara neden 

olmuş benzer şekilde de Türkiye’de hükümet tarafından alınan tedbirler ile açıklanan 

destek paketleri BIST100 endeksinde ve BİST100 de yer alan sektör endekslerinde de 

dalgalanmalara neden olmuştur. Burada aktarılan konjonktürel dalgalanmalar ve rejim 

geçişlerine ilişkin olasılıklar tüm sektörler için filtrelenmiş ve düzeltilmiş olasılıklar 

şeklinde şekil 11’de sunulmaktadır. 

Şekilde 11’de sunulan rejim geçişleri ve tablo 12’de sunulan yüksek ve alçak volalite 

gösteren değerler (Rejimlere ait standart hata değerleri) birlikte incelendiğinde 9-10 Mart 

tarihlerinden itibaren tüm sektörler yüksek volalite rejimine geçmiştir. Bu durumun temel 

sebebi ABD borsalarının çökmesi ile ortaya çıkan küresel kriz Türkiye’yi de etkilemiş 

olması ve ayrıca virüsün ülkemizde de ortaya çıktığı iddialarının hızla yayılmasıdır.  Takip 
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eden süreçte hükümetin açıkladığı sokağa çıkma yasakları, seyahat yasakları ve küçük 

işletmelerin kapanmasına yönelik alınan tedbirler ile Merkez Bankasının 17 Mart 2020 de 

100 baz puan faiz indirimi birçok sektörün yüksek volalite rejiminde kalmasına neden 

olmuştur. Nisan sonu itibari ile birçok sektör endeksleri stabil hale gelmiş ve bu durum 

grafiklerde açıkça görülmektedir. Mayıs 2020 de açıklanan kontrollü hayata geçiş 

politikaları ile kısıtlamaların gevşetilmesi ve uygulama konulan düşük faizli krediler, vergi 

istisnalara, iş gücü maliyetini azaltan maliye ve para politikaları sektörlerin tekrar 

canlanmasına sebep olarak endekslerin volalitesini arttırmıştır.  9 Kasım 2020 de 

BioNTech firmasının başarılı aşı açıklaması ile tüm sektör getirileri pozitif getiri sağlamış 

bu durum geçiş olasılıkları grafiklerinde volalitenin artışı açıkça görülmektedir. 

3.3.3. MS-GARCH-CAPM Sonuçları 

 

Çalışmada, beta katsayılarının iki farklı oynaklık rejimiyle değişmesine izin vererek 

sistematik riskin istikrarsız olabileceğini hesaba katan MS-CAPM'in klasik CAPM'e göre 

bu avantajı göz önüne alınmakta ve dolayısıyla da daha gerçekçi sonuçların elde edilmesi 

amacıyla MS-GARCH-CAPM tahmin edilmektedir. Bu bakımdan çalışmada, pandemi 

öncesi dönem ile pandemi süresince sistematik riske maruz kalan sektörlere ilişkin getiriler 

MS-GARCH-CAPM ile analiz edilmekte ve elde edilen bulgular Tablo 3.3’te 

sunulmaktadır.  

İlgili tablodan izlenebildiği üzere pandemi öncesi dönem ve düşük oynaklık rejiminde; 

gıda, bilişim, GMYO, iletişim, sigorta, tekstil, turizm ve sınai sektörlerine ilişkin beta 

katsayı tahminlerinin istatistiki açıdan anlamlı ve 1’den küçük olduğu görülmektedir. Bu 

durum söz konusu sektörlerin piyasaya göre daha az riskli olduğuna işaret etmektedir.  

İlgili tablodan ayrıca bankacılık, holding ve ulaşım sektörlerine ilişkin beta katsayı 

tahminlerinin istatistiki açıdan anlamlı ve 1’den büyük olduğu izlenebilmektedir. Bu 

durum ise bankacılık, holding ve ulaşım sektörlerine ilişkin getirilerin piyasa getirilerine 

göre daha fazla riskli olduğuna işaret etmektedir. Diğer taraftan, düşük oynaklık rejiminde 

almış oldukları 1.05 ve 0.80 beta katsayı değerleri ile sırasıyla en yüksek ve en düşük risk 

içeren sektörlerin ulaşım ve turizm olduğu gözlemlenmektedir.   

Pandemi öncesi dönem ve yüksek oynaklık rejiminde ise; gıda, GMYO, holding, sigorta ve 

sınai sektörlerine ait beta katsayı tahminlerinin istatistiki açıdan anlamlı ve 1’den küçük 
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olduğu, bir başka ifadeyle bu sektörlerin piyasaya göre daha az riskli olduğu tespit 

edilmektedir. Ayrıca bankacılık, bilişim, tekstil, turizm ve ulaşım sektörlerine ilişkin beta 

katsayı tahminlerinin istatistiki açıdan anlamlı ve 1’den büyük olduğu, bir başka ifadeyle 

bu sektörlere ilişkin getirilerin piyasa getirilerine göre daha fazla riskli olduğu 

görülmektedir. Bunların yanı sıra, tablodaki sonuçlardan iletişim sektörüne ait beta 

katsayılarının istatistiki açıdan anlamlı bir şekilde sıfırdan küçük olduğu görülmektedir. Bu 

durum iletişim sektörünün ilgili dönemde piyasa getirilerindeki hareketlerle ters yönde 

hareket ettiğini göstermektedir. Diğer taraftan, yüksek oynaklık rejiminde almış oldukları 

1.46 ve 0.39 beta katsayı değerleri ile sırasıyla en yüksek ve en düşük risk içeren 

sektörlerin bankacılık ve sigorta olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca, bir rejimden diğer 

rejime geçiş olasılıkları dikkate alındığında; bankacılık, GMYO, holding, iletişim, sigorta, 

turizm, ulaşım ve sınai sektörleri için düşük oynaklık rejiminden yüksek oynaklık rejimine 

geçiş olasılıklarının yüksek oynaklık rejiminden düşük oynaklık rejimine geçiş 

olasılıklarından daha yüksek olduğu, buna karşın gıda, bilişim, ve tekstil sektörleri için 

yüksek oynaklık rejimlerinden düşük oynaklık rejimlerine geçiş olasılıklarının düşük 

oynaklık rejimlerinden yüksek oynaklık rejimlerine geçiş olasılıklarından daha yüksek 

olduğu gözlemlenmektedir.  

Tablo 13’de bu kez pandemi süreci ve düşük oynaklık rejimi özelinde incelendiğinde; gıda, 

bankacılık, bilişim, GMYO, iletişim, sigorta, ulaşım ve sınai sektörlerine ilişkin beta 

katsayı tahminlerinin istatistiki açıdan anlamlı ve 1’den küçük olduğu görülmektedir. Bu 

sonuç, söz konusu sektörlerin piyasaya göre daha az riskli olduğunu göstermektedir. İlgili 

tablodan ayrıca holding, tekstil ve turizm sektörlerine ait beta katsayı tahminlerinin 

istatistiki açıdan anlamlı ve 1’den büyük olduğu izlenebilmektedir. Bu sonuç ise holding, 

tekstil ve turizm sektörlerine ilişkin getirilerin piyasa getirilerine göre daha fazla riskli 

olduğunu yansıtmaktadır. Ayrıca, düşük oynaklık rejiminde almış oldukları 1.60 ve 0.88 

beta katsayı değerleri ile sırasıyla en yüksek ve en düşük risk içeren sektörlerin turizm ve 

bilişim olduğu gözlemlenmektedir. 

Pandemi süreci ve yüksek oynaklık rejiminde ise; gıda, iletişim, sigorta, turizm ve sınai 

sektörlerine ait beta katsayı tahminlerinin istatistiki açıdan anlamlı ve 1’den küçük olduğu, 

bir başka ifadeyle bu sektörlerin piyasaya göre daha az riskli olduğu tespit edilmektedir. 

Ayrıca bankacılık, bilişim, GMYO, holding, tekstil ve ulaşım sektörlerine ait beta katsayı 
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tahminlerinin istatistiki açıdan anlamlı ve 1’den büyük olduğu, bir başka ifadeyle bu 

sektörlere ilişkin getirilerin piyasa getirilerine göre daha fazla riskli olduğu görülmektedir. 

Ayrıca, yüksek oynaklık rejiminde almış oldukları 1.45 ve 0.51 beta katsayı değerleri ile 

sırasıyla en yüksek ve en düşük risk içeren sektörlerin holding ve sigorta olduğu 

gözlemlenmektedir.  

Tüm bunların yanı sıra, düşük oynaklık rejiminde pandemi öncesi döneme göre pandemi 

sürecinde gıda, iletişim, sigorta, tekstil, turizm ve sınai sektörleri için tahmin edilen beta 

katsayılarının arttığı; bankacılık, bilişim, GMYO ve ulaşım sektörleri için hesaplanan beta 

katsayılarının ise azaldığı; holding sektörü ait beta katsayılarının ise hemen hemen aynı 

kaldığı görülmektedir. Bu sonuç, düşük oynaklık rejiminde gıda, iletişim, sigorta, tekstil, 

turizm ve sınai sektörlerine ilişkin varlıkların riskinin ve buna bağlı olarak da getirisinin 

arttığını; bankacılık, bilişim, iletişim, sigorta ve ulaşım sektörlerine ilişkin varlıkların 

riskinin ve buna bağlı olarak da getirisinin azaldığını, holding sektörüne ilişkin varlıkların 

riskinin ve/veya getirisinin ise aynı kaldığını ortaya koymaktadır.  

Diğer taraftan, yüksek oynaklık rejiminde pandemi öncesi döneme göre pandemi sürecinde 

gıda ve bankacılık sektörleri dışındaki diğer tüm sektörler için tahmin edilen beta 

katsayılarının arttığı görülmektedir. Bu sonuç ise yüksek oynaklık rejiminde gıda ve 

bankacılık sektörlerine ilişkin varlıkların riskinin ve buna bağlı olarak da getirisinin 

azaldığını, diğer tüm sektörlere ilişkin varlıkların ise riskinin ve/veya getirisinin arttığını 

ortaya koymaktadır. 
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Tablo 13 Pandemi Öncesi ve Pandemi Dönemi MS-GARCH-CAPM Sonuçları 

EndeksLer 
 Rejim 1 Rejim 2   Rejim Prob. 

Zaman Intercept SD Beta SD Intercept SD Beta SD p12 p21 

Gıda Endeksi 
PÖ. -0.00021 0.001642 0.946555 0.0566*** 0.00147 0.0008977 0.960183 0.03348*** 0.858 0.878 

PS. 0.001194 0.0007957 0.975478 0.02974*** -0.00226 0.001822 0.541067 0.1135*** 0.979 0.895 

Bankacılık Endeksi 
PÖ. -0.00123 0.0006815 1.03795 0.02697*** 0.001234 0.002143 1.46086 0.1135*** 0.674 0.325 

PS. -0.0049 0.0006168*** 0.994636 0.01489*** 0.0023 0.001728 1.26474 0.08185*** 0.626 0.379 

Bilişim Endeksi 
PÖ. 0.016943 0.002989*** 1.2212 0.1681*** 0.001202 0.0008458 0.957697 0.02937*** 0.900 0.982 

PS. 0.0042 0.001516*** 0.8869 0.03847*** -0.0051 0.00159*** 1.49831 0.07758*** 0.827 0.228 

GMYO Endeksi 
PÖ. 0.001654 0.0008141** 0.948114 0.03088*** -0.00139 0.0003528 0.976459 0.01136*** 0.915 0.504 

PS. 0.0019 0.0008141 0.96814 0.02087*** -0.0012 0.0003528 1.05 0.04907*** 0.991 0.735 

Holding Endeksi 
PÖ. -0.0002 0.0005578 1.00398 0.0204*** 7.69E-05 0.001269 0.872005 0.04358*** 0.797 0.450 

PS. 0.0001 0.0003903 1.00403 0.01371*** 0.0021 0.0016 1.45603*** 0.05869*** 0.935 0.065 

İletişim Endeksi 
PÖ. 0.000566 0.0007823 0.955079 0.03078*** -0.00578 0.003735 -0.61241 0.1983**** 0.860 0.810 

PS. 0.0049 0.007581 0.803148 0.1688*** -0.001 0.0007882 0.994507 0.03279*** 0.787 0.985 

Sigorta Sektörü 
PÖ. 0.001837 0.0009492* 0.874867 0.03442*** 0.001919 0.001038 0.393508 0.03966*** 0.664 0.277 

PS. 0.0025 0.004161 0.51895 0.1249*** 0.0001 0.001198 0.965101 0.03295**** 0.378 0.839 

Tekstil Endeksi 
PÖ. 0.000636 0.001223 0.898083 0.03576*** 0.001595 0.001284 1.04168 0.06813*** 0.942 0.972 

PS. 0.0118 0.005814 1.1828 0.1712*** -0.0016 0.0007685 1.02693 0.02749*** 0.330 0.852 

Turizm Endeksi 
PÖ. 0.001697 0.001023 0.808733 0.04237*** 0.004334 0.002546 1.1511 0.1469*** 0.970 0.957 

PS. 0.0028 0.0008369**** 0.967948 0.02833*** -0.0072 0.0004099*** 1.60379 0.0114*** 0.980 0.370 

Ulaşım Endeksi 
PÖ. 0.000538 0.00103 1.06575 0.03989*** -0.00202 0.00126 1.20612 0.04995*** 0.934 0.666 

PS. 0.0152 0.006524*** 1.33043 0.1248*** -0.0032 0.0009017*** 0.994576 0.02907*** 0.594 0.866 

Sınai Endeksi 
PÖ. 0.000791 0.0003872 0.978789 0.01353*** 0.000175 0.0008635 0.664004 0.03243*** 0.804 0.179 

PS. -0.0078 0.00189*** 0.931047 0.07226*** 0.0028 0.0005315 0.988008 0.01193*** 0.391 0.908 

                         Not:***,**,*sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiksel anlamlılık düzeyini göstermektedir.
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Pandemi Öncesi Dönem Gıda Endeksi 

 

Pandemi Sürecinde Gıda Endeksi 

 

Pandemi Öncesi Dönem Bankacılık Endeksi 
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Pandemi Sürecinde Bankacılık Endeksi 

 

Pandemi Öncesi Dönem Bilişim Endeksi 

 

Pandemi Sürecinde Bilişim Endeksi 
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Pandemi Öncesi Dönem Gayrimenkul Endeksi 

 

Pandemi Sürecinde Gayrimenkul Endeksi 

 

Pandemi Öncesi Dönem Holdinğ Endeksi 
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Pandemi Sürecinde Holdinğ Endeksi 

 

Pandemi Öncesi Dönem İletişim Endeksi 

 

 

Pandemi Sürecinde İletişim Endeksi 
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Pandemi Öncesi Dönemde Sigorta Sektörü 

 

Pandemi Sürecinde Sigorta Sektörü 

 

Pandemi Öncesi Dönemde Tekstil Endeksi 
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Pandemi Sürecinde Tekstil Endeksi 

 

Pandemi Öncesi Dönem Turizm Endeksi 

 

Pandemi Sürecinde  Turizm Endeksi 
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Pandemi Öncesi Dönem Ulaşım Endeksi 

 

Pandemi Sürecinde Ulaşım Endeksi 

 

Pandemi Öncesi Dönem Sınai Endeksi 
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Pandemi Sürecinde Sınai Endeksi 

 

Şekil 12 MS-GARCH-CAPM Modeline Ait Geçiş Olasılıkları 

Bununla birlikte, bir rejimden diğer rejime geçiş olasılıkları dikkate alındığında; gıda, 

bankacılık, bilişim, GMYO, holding ve turizm sektörleri için düşük oynaklık rejiminden 

yüksek oynaklık rejimine geçiş olasılıklarının yüksek oynaklık rejiminden düşük oynaklık 

rejimine geçiş olasılıklarından daha yüksek olduğu, buna karşın iletişim, sigorta, tekstil, 

ulaşım ve sınai sektörleri için yüksek oynaklık rejimlerinden düşük oynaklık rejimlerine 

geçiş olasılıklarının düşük oynaklık rejimlerinden yüksek oynaklık rejimlerine geçiş 

olasılıklarından daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Burada aktarılan rejim geçişlerine 

ilişkin olasılıklar tüm sektörler için filtrelenmiş ve düzeltilmiş olasılıklar şeklinde şekil 

3.2’de sunulmaktadır. 

3.3.4. MS-CAPM ve MS-GARCH- CAPM Modellerinin Karşılaştırılması 

 

Sektör getirilerinin covid öncesi ve covid sürecinde nasıl etkilendiğini MS-CAPM ve MS-

GARCH-CAPM modelleri uyguladıktan sonra sektör getirileri için en uygun Markov rejim 

değişim modelinin belirlenmesinde, Akaike (AIC) ve Shwartz (SC), bilgi kriterleri ile log 

olabilirlik oranlarından yararlanılmıştır. 
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Tablo 14 Sektör Getirilerinin Pandemi Öncesi Bilgi Kriterlerine Göre Model Karşılaştırılması 

Model Sektörler AIC SIC Log Olabilirlik 

MS-CAPM Bankacılık -6.4081 -6.2954 809.0134 

MS-GARCH-CAPM* Bankacılık -6.4393 -6.2421 818.9114 

MS-CAPM* GIDA -6.0709 -5.9583 766.8676 

MS-GARCH-CAPM GIDA -6.0446 -5.8756 767.5768 

MS-CAPM Bilişim -5.6491 -5.5364 714.1421 

MS-GARCH-CAPM* Bilişim -5.6820 -5.5129 722.2463 

MS-CAPM GMYO -6.2311 -6.1184 786.8866 

MS-GARCH-CAPM* GMYO -6.2372 -6.0681 791.6445 

MS-CAPM* Holding -7.5563 -7.4436 952.5418 

MS-GARCH-CAPM Holding -7.5220 -7.3248 954.2536 

MS-CAPM İletişim -5.7984 -5.6857 732.7954 

MS-GARCH-CAPM* İletişim -5.8618 -5.7069 743.7248 

MS-CAPM* Sigorta -6.3537 -6.2410 802.2146 

MS-GARCH-CAPM Sigorta -6.3219 -6.1670 801.2427 

MS-CAPM* Tekstil -5.9584 -5.8457 752.8043 

MS-GARCH-CAPM Tekstil -5.9552 -5.7861 756.3969 

MS-CAPM* Turizm -5.5693 -5.4566 704.1660 

MS-GARCH-CAPM Turizm 5.4403 -5.2994 690.0378 

MS-CAPM* Ulaşım -5.6618 -5.5491 715.7259 

MS-GARCH-CAPM Ulaşım -5.6193 -5.4785 712.4154 

MS-CAPM* Sınai -7.6075 -7.4948 958.9360 

MS-GARCH-CAPM Sınai -7.5411 -7.4003 952.6435 

Not: * işareti bilgi kriterlerine göre daha iyi sonuçlar veren modeli göstermektedir. 

 

Tablo 14’de görüldüğü üzere pandemi öncesi dönemde AIC ve SIC bilgi kriterlerine göre 

en küçük ve log-olabilirlik oranına göre en büyük değere sahip model Gıda, Holding, 

Sigorta, Tekstil, Turizm, Ulaşım ve Sınai sektörlerinde MS-CAPM modeli olurken, 

Bankacılık, Bilişim, GMYO ve İletişim sektörlerinde ise MS-GARCH-CAPM modeli 

olmuştur. MS- CAPM modelinin göreceli olarak daha iyi sonuçlar vermesinin temel sebebi 
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pandemi öncesi dönemde Türkiye ekonomisin içinde bulunmuş olduğu durgunluk 

neticesinde birçok sektör volalitesinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır.  

 

Tablo 15 Sektör Getirilerinin Pandemi Öncesi Bilgi Kriterlerine Göre Model Karşılaştırılması  

Model Sektörler AIC SIC Log Olabilirlik 

MS-CAPM Bankacılık -6.1099 -5.9978 777.8496 

MS-GARCH-CAPM* Bankacılık -6.1858 -6.0178 791.4147 

MS-CAPM GIDA -6.0168 -5.9048 766.1217 

MS-GARCH-CAPM* GIDA -6.0274 -5.8593 771.4477 

MS-CAPM* Bilişim -5.2621 -5.1500 671.0224 

MS-GARCH-CAPM Bilişim -5.2253 -5.0293 672.3929 

MS-CAPM GMYO -5.9162 -5.8041 753.4350 

MS-GARCH-CAPM* GMYO -5.9262 -5.8381 756.1808 

MS-CAPM Holding -7.2073 -7.0953 916.1230 

MS-GARCH-CAPM* Holding -7.2137 -7.0456 920.9238 

MS-CAPM* İletişim -5.7466 -5.6346 732.0731 

MS-GARCH-CAPM İletişim -5.7233 -5.5552 733.1331 

MS-CAPM Sigorta -5.8559 -5.9540 757.2019 

MS-GARCH-CAPM* Sigorta -5.9410 -5.7729 760.5660 

MS-CAPM* Tekstil -5.7133 -5.6152 726.8703 

MS-GARCH-CAPM Tekstil -5.7065 -5.5524 730.0176 

MS-CAPM Turizm -4.7524 -4.6404 606.8031 

MS-GARCH-CAPM* Turizm -4.7913 -4.6232 615.7052 

MS-CAPM Ulaşım -5.4490 -5.3369 694.5709 

MS-GARCH-CAPM* Ulaşım -5.4524 -5.3644 696.4884 

MS-CAPM* Sınai -7.4102 -7.2981 941.6792 

MS-GARCH-CAPM Sınai -7.3892 -7.2211 943.0344 

 Not: * işareti bilgi kriterlerine göre daha iyi sonuçlar veren modeli göstermektedir. 

 

Tablo 15’te ise pandemi sürecinde sektör getirilerini tahmin etmek için kullanılan MS-

CAPM ve MS-GARCH-CAPM modelleri bilgi kriterlerine göre karşılaştırılmıştır.  Bilgi 
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kriterlerinden elde edilen sonuçlara göre MS-GARCH-CAPM modeli Bankacılık, Gıda, 

GMYO, Holding, Sigorta, Turizm ve Ulaşım sektörlerinde daha iyi sonuçlar verdiği 

gözlemlenmektedir.  

3.3.5. SağlamlıkTesti (Robustness Test) 

Çalışmada ayrıca 2018 yılının 2019 yılı üzerinde etkisi olup olmadığını test etmek amacı 

ile sağlamlık testi de yapılmıştır.  Elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. Bu sonuçlara 

göre 2018 yılında sektörlere ait beta katsayıları incelendiğinde analize konu olan 

sektörlerin büyük çoğunluğunda 2019 yılı ile benzer sonuçlar çıkmaktadır. Bu durum 2018 

yılının 2019 yılı üzerinde büyük bir etkisinin olmadığı göstermektedir. 
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Tablo 16 2018 Dönemi CAPM Sonuçları 

 

  

Not:***,**,*sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiksel anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

 

 

Sektör Gıda Bankacılık Bilişim GMYO Holding İletişim Sigorta Tekstil Turizm Ulaşım Sınai 

2018 DÖNEMİ 

Intercept -0.0005 -5.8605 -0.0010 -0.0012 0.0003 0.0003 -0.0004 -0.0001 -0.0003 0.0001 -6.2080 

 0.0009 0.0010 0.0009 0.0007 0.0006 0.0011 0.0007 0.0009 0.0011 0.0013 0.0005 

Beta 0.8154 1.1672 0.9174 0.8523 0.8883 0.9827 0.6998 0.9167 0.8896 1.1060 0.8707 

 0.0413*** 0.0439*** 0.0399*** 0.0309*** 0.0282*** 0.0504*** 0.0315*** 0.0400*** 0.0507*** 0.0576*** 0.0243*** 

R2 0.8203 0.7399 0.6805 0.7534 0.7996 0.6050 0.792402 0.6789 0.5534 0.5976 0.8375 

 2019 DÖNEMİ 

Intercept 0.0006 3.38E-05 0.0025338 0.0010564 0.000515949 0.00018009 0.00166525 0.00104283 0.00179813 -0.000585501 0.000202903 

 0.0007 0.0006*** 0.0009982** 0.0006861 0.0003441 0.0008273 0.0006586 0.0009166 0.001029 0.0009027 0.0003621 

Beta 0.9557 1.1408 0.984978 0.963797 0,897425 0.947551 0.770181 1.03878 0.960138 1.10062 0.943075 

 0.0284*** 0.02516*** 0.03794*** 0.02608*** 0.01308*** 0.03145*** 0.02503*** 0.03484*** 0.03913*** 0.03431*** 0.01376*** 

R2 0.8203 0.892374 0.731009 0.846344 0.957849 0.78547 0.792402 0.781907 0.708297 0.805789 0.949839 
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Bu durum, ilgili dönemde bankacılık ve ulaşım sektörlerine ilişkin varlıkların ekstra piyasa 

riskine sahip olduğunu ve dolayısıyla da piyasa getirisinden daha fazla getiriye sahip 

olduğunu, diğer sektörlere ilişkin varlıkların ise piyasaya göre daha az risk içerdiği ve bu 

nedenle de piyasa getirisinden daha az bir getiri sunduğunu göstermektedir. 2018 yılı 

CAPM sonuçları 2019 yılı sonuçları ile karşılaştırıldığında GMYO ve Gıda sektör 

değerlerin 2019 yılına göre çok düşük olduğu diğer sektör getirilerinin ise birbirine çok 

yakın olduğu gözlemlenmektedir. Bu durumun temel sebebi 2019 yılında açıklanan konut 

kampanyası ile enflasyonda meydana gelen artış nedeniyle gıda fiyatlarında yaşanan 

yükselmeden kaynakladığı düşünülmektedir. 
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Tablo 17 2018-2019 MS CAPM  Sonuclari 

 

     Not:***,**,*sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiksel anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Endeksler 
 

Rejim-1 Rejim-2 Rejim Prob. 

Zaman Intercept SD Beta SD Intercept SD Beta SD P12 P21 

Gıda Endeksi 2018. -0.0008 0.0012 0.8541 0.0696*** -0.0008 0.0024 0.7573 0.3174*** 0.751 0.674 

2019 0.0010 0.001* 0.950472 0.042*** 0.0001 0.0010 0.9550 0.0480*** 0.903 0.913 

Bankacılık Endeksi 2018 -0.0004 0.0007 1.1316 0.0329*** 0.0004 0.0024 1.2266 0.1168*** 0.806 0.836 

2019 -0.0016 0.000*** 1.08069 0.0244*** 0.0021 0.001289*** 1.17981 0.04372*** 0.806 0.836 

Bilişim Endeksi 2018. 0.0099 0.0038*** 0.5720 0.2099*** -0.0041 0.0008*** 0.9516 0.0328*** 0.935 0.797 

2019 0.0007 0.000887 0.946976 0.02887*** 0.0057 0.002356** 1.15668 0.1251*** 0.993 0.990 

GMYO Endeksi 2018. -0.0012 0.0006* 0.8606 0.0343*** -0.0016 0.0049 0.8052 0.2025*** 0.733 0.671 

2019 0.0008 0.0008596 0.86897 0.03064*** 0.0025 0.001718 1.11432 0.06107*** 0.956 0.919 

Holding Endeksi 2018. 0.0015 0.0025 0,9066 0.1942 0.0001 0.00056 0.9426 0.0227*** 0.831 0.968 

2019 0.0001 0.0004539 0.974283 0.01835*** -0.0012 0.001062 0.990785 0.02952*** 0.978 0.957 

İletişim Endeksi 2018. -0.0032 0.0019 0.9548 0.0740*** 0.0043 0.0029 1.0264 0.1232*** 0.467 0.435 

2019 0.0006 0.001199 0.917533 0.05265*** -0.0009 0.001544 1.02093 0.05817*** 0.911 0.779 

Sigorta Sektörü 2018. -0.0003 0.0006 0.6607 0.0335*** -0.0002 0.0047 0.7963 0.1166*** 0.986 0.891 

2019 0.0018 0.00114 0.391069 0.04489*** 0.0020 0.000885** 0.857322 0.03322*** 0.303 0.737 

Tekstil Endeksi 2018. -0.0007 0.0022 0.8103 0.1104*** 0.0002 0.0011 0.9964 0.0484*** 0.730 0.806 

2019 0.0004 0.001148 0.909602 0.04012*** 0.0049 0.004107 1.10871 0.1251*** 0.909 0.728 

Turizm Endeksi 2018. -0.0005 0.0010 0.9045 0.0451*** 0.0801 0.0159 1.3354 0.9999*** 0.995 0.633 

2019 0.0017 0.0009984* 0.793839 0.03654*** 0.0033 0.002092 1.2583 0.08586*** 0.983 0.980 

Ulaşım Endeksi 2018. 0.0022 0.0021 1.1482 0.0859*** -0.0042 0.0054 1.0483 0.1715*** 0.862 0.705 

2019 -0.0013 0.001496 1.00768 0.04335*** 0.0002 0.00132 1.15341 0.05614*** 0.767 0.901 

Sınai Endeksi 2018. 0.0015 0.0015 0.6010 0.0780*** -0.0007 0.0004 0.9543 0.0225*** 0.778 0.894 

2019 0.0007 0.0003301** 0.952401 0.01593*** -0.0009 0.0009428 0.929043 0.02819*** 0.967 0.939 
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İlgili tablodan izlenenildiği üzere 2018 dönemi düşük oynaklık rejiminde; gıda, bilişim, 

GMYO, holding, iletişim, sigorta, tekstil, turizm ve sınai sektörlerine ilişkin beta katsayı 

tahminlerinin istatistiki açıdan anlamlı ve 1’den küçük olduğu görülmektedir. Bu sonuç, 

söz konusu sektörlerin piyasaya göre daha az riskli olduğunu göstermektedir. İlgili 

tablodan ayrıca bankacılık ve ulaşım sektörlerine ilişkin beta katsayı tahminlerinin 

istatistiki açıdan anlamlı ve 1’den büyük olduğu izlenebilmektedir. Bu sonuç ise bankacılık 

ve ulaşım sektörlerine ilişkin getirilerin piyasa getirilerine göre daha fazla riskli olduğunu 

yansıtmaktadır.  

Pandemi öncesi dönem ve yüksek oynaklık rejiminde ise; gıda, bilişim, GMYO, holding, 

sigorta, tekstil ve sınai sektörlerine ilişkin beta katsayı tahminlerinin istatistiki açıdan 

anlamlı ve 1’den küçük olduğu bir başka ifadeyle bu sektörlerin piyasaya göre daha az 

riskli olduğu tespit edilmektedir. Ayrıca bankacılık, iletişim, turizm ve ulaşım sektörlerine 

ilişkin beta katsayı tahminlerinin istatistiki açıdan anlamlı ve 1’den büyük olduğu bir başka 

ifadeyle bu sektörlere ilişkin getirilerin piyasa getirilerine göre daha fazla riskli olduğu 

görülmektedir. 2018 yılı CAPM sonuçları 2019 yılı ile karşılaştırıldığında ise genel olarak 

yüksek oynaklık rejiminde sigorta sektörü   sınai sektörü  ve bilişim sektörleri haricinde 

tüm sektörlerin tüm rejimlerde bir birine yakın seyrettiği görülmektedir.  
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Tablo 18 2018-2019 MS-GARCH-CAPM Sonuçları 

EndeksLer 

 Rejim 1 Rejim 2   Rejim Prob. 

Zaman Intercept SD Beta SD Intercept SD Beta SD p12 p21 

Gıda Endeksi 
2018. -0.00017 0.00152 0.93455 0.04866*** 0.00147 0.0007 0.94183 0.02248*** 0.958 0.858 

2019 -0.00021 0.001642 0.946555 0.0566*** 0.00147 0.0008977 0.960183 0.03348*** 0.858 0.878 

Bankacılık 

Endeksi 

2018 -0.00173 0.0003815 1.00295 0.0117*** 0.001234 0.003243 1.32086 0.1855*** 0.974 0.485 

2019 -0.00123 0.0006815 1.03795 0.02697*** 0.003234 0.002143 1.46086 0.1135*** 0.674 0.325 

Bilişim Endeksi 
2018. -0.0040 0.0008*** 0.9518 0.03285*** 0.0099 0.0038** 0.5713 0.2113*** 0.900 0.982 

2019 0.016943 0.002989*** 1.2212 0.1681*** 0.001202 0.0008458 0.957697 0.02937*** 0.900 0.982 

GMYO Endeksi 2018 -0.0045 0.0023* 0.9323 0.0448*** 0.0030 0.0016* 0.7246 0.0655*** 0.733 0.671 

 2019 0.001654 0.0008141** 0.948114 0.03088*** -0.00139 0.0003528 0.976459 0.01136*** 0.915 0.504 

Holding Endeksi 
2018 0.0002 0.0005 0.9233 0.0225*** 0.0020 0.0028 0.8291 0.2197 0.986 0.899 

2019 -0.0002 0.0005578 1.00398 0.0204*** 7.69E-05 0.001269 0.872005 0.04358*** 0.797 0.450 

İletişim Endeksi 
2018. 0.0008 0.0015 0.9039 0.0887*** 0.0008 0.0012 1.1340 0.0289**** 0.918 0.740 

2019 0.000566 0.0007823 0.955079 0.03078*** -0.00578 0.003735 0.61241 0.1983**** 0.860 0.810 

Sigorta Sektörü 
2018. -0.0008 0.0046* 0.7618 0.1464*** -0.0003 0.0007 0.6618 0.0349*** 0.887 0.983 

2019 0.001837 0.0009492* 0.874867 0.03442*** 0.001919 0.001038 0.393508 0.03966*** 0.664 0.277 

Tekstil Endeksi 2018 0.0037 0.0021* 0.3797 0.1276*** -0.0003 0.0009 1.0220 0.0366*** 0.870 0.952 

 2019 0.000636 0.001223 0.898083 0.03576*** 0.001595 0.001284 1.04168 0.06813*** 0.942 0.972 

Turizm Endeksi 2018 0.0001 0.00783 0.824733 0.03247*** 0.002484 0.00186 1.1281 0.1289*** 0.918 0.942 

 2019 0.001697 0.001023 0.808733 0.04237*** 0.004334 0.002546 1.1511 0.1469*** 0.970 0.957 

Ulaşım Endeksi 2018 0.0022 0.0018 1.0234 0.2242*** -0.0045 0.0068 1.1297 0.0768*** 0.851 0.571 

 2019 0.000538 0.00103 1.06575 0.03989*** -0.00202 0.00126 1.20612 0.04995*** 0.934 0.666 

Sınai Endeksi 2018 0.0007 0.0013 0.6854 0.0825*** -0.0008 0.00051 0.9670 0.0248*** 0.741 0.833 

 2019 0.000791 0.0003872 0.978789 0.01353*** 0.000175 0.0008635 0.664004 0.03243*** 0.804 0.179 

                 Not:***,**,*sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiksel anlamlılık düzeyini göstermektedir. 
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Ms-Garch-Capm modeli sonuçlarına göre; 2018 yılı yüksek oynaklık rejiminde, gıda, 

GMYO, holding, sigorta ve sınai sektörlerine ait beta katsayı tahminlerinin istatistiki 

açıdan anlamlı ve 1’den küçük olduğu, bir başka ifadeyle bu sektörlerin piyasaya göre daha 

az riskli olduğu tespit edilmektedir. Ayrıca bankacılık, bilişim, tekstil, turizm ve ulaşım 

sektörlerine ilişkin beta katsayı tahminlerinin istatistiki açıdan anlamlı ve 1’den büyük 

olduğu, bir başka ifadeyle bu sektörlere ilişkin getirilerin piyasa getirilerine göre daha fazla 

riskli olduğu görülmektedir. Düşük oynaklık rejiminde ise; gıda, bankacılık, bilişim, 

GMYO, iletişim, sigorta, ulaşım ve sınai sektörlerine ilişkin beta katsayı tahminlerinin 

istatistiki açıdan anlamlı ve 1’den küçük olduğu görülmektedir. Bu sonuç, söz konusu 

sektörlerin piyasaya göre daha az riskli olduğunu göstermektedir.  

MS-GARCH CAPM modeli sonucu elde ettiğimiz veriler 2018-2019 yılları bazında 

karşılaştırıldığında ise yüksek oynaklık rejiminde GMYO, Bilişim, İletişim rejimleri 

dışında kalan tüm sektör ve rejimlerde birbirine yakın sonuçlar elde edildiği görülmüştür. 

Bu durumun temel sebebi GMYO sektörünü canlandırmak amacıyla yapılan kredi 

kampanyaları ile bilgi ve iletişim sektörlerinde yaşanan satın alam ve birleşmeler etkili 

olmuştur 
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SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRMELER 

 

COVID-19'un ortaya çıkışı ve hızlı bir şekilde yayılması piyasalarda ani ve keskin 

bir tedirginlik yaratarak küresel/ulusal düzeyde ekonomik aktivitenin yanı sıra borsa 

getirilerini de önemli derecede etkilediği bilinmektedir. Nitekim enfeksiyon 

vakalarındaki değişimin ekonominin potansiyel gidişatına ve hükümetin karantina ve 

karantina gibi sıkı düzenleyici müdahalelerine yön vermesi, finans piyasalarında da 

beklenmedik değişimlere yol açmasına neden olmaktadır. Bu bakımdan enfeksiyon 

vakalarındaki artışa finans piyasalarının nasıl tepki verdiği, bir başka ifadeyle sağlık 

krizinin yaratmış olduğu belirsizlik altında iktisadi karar birimlerinin (finansal piyasa 

katılımcılarının) ne yönde hareket ettiği hususu, COVID-19 pandemisinin iktisadi 

sonuçlarının tam olarak anlaşılması için önem arz etmektedir. Ancak pandemi 

öncesinde olduğu gibi pandemi sırasında da doğal olarak farklı finansal sektörlerin 

dışsal şoklara karşı işlem hacimleri ve istikrarlılıkları değişkenlik 

gösterebileceğinden farklı yönde tepkiler verebileceğini göz önünde bulundurmak 

gerekmektedir.  

 

Bu noktadan hareketle çalışmada, COVID-19 pandemisinin Borsa İstanbul’da 

faaliyet gösteren gıda, bankacılık, bilişim, gayrimenkul yatırım ortaklığı, holding, 

iletişim, sigorta, tekstil, turizm, ulaşım ve sınai sektörlerine ilişkin getiriler 

üzerindeki etkileri incelenmiştir.  Pandeminin söz konusu sektörler üzerindeki 

etkilerini ayrıntılı olarak değerlendirebilmek ve/veya karşılaştırma yapabilmek için 

pandemi öncesi ve pandemi süreci olmak üzere çalışmada iki ayrı dönem ele 

alınmıştır. Ayrıca çalışmada, tutarlı ve sağlam sonuçlara ulaşabilmek için 

pandeminin analize konu olan sektör getirileri üzerindeki etkileri (beta katsayılarının 

davranışları) incelenirken sırasıyla klasik ya da statik CAPM, MS-CAPM ve MS-

GARCH-CAPM olmak üzere üç farklı modelden faydalanılmıştır. Bu bağlamda 

çalışmada öncelikle yatırımcıların risk ve getiri arasındaki ilişkiyi analiz ederken 

yalnızca tek dönemli varlık getirilerinin ortalamasını ve varyansını önemsediği 

varsayımına dayalı statik bir model üzerine inşa edilen klasik CAPM modeli, 

doğrusal regresyon yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Ancak çalışmada, 

yatırımcıların yatırımlarını birçok periyoda yaydığı ve ortalama getirileri ile 

volatiliteyi buna göre hesapladıkları (yatırımcıların gelecekteki yatırım kararlarını 
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zaman içinde revize ettikleri) dikkate alınmıştır. Bu durumun temel gerekçesi; 

teknolojik gelişmeler, tüketici tercihleri ve iş döngülerinin zaman içinde firmaların 

yatırım tercihlerini ve nakit akışlarını etkileyebilmesi nedeniyle beta katsayılarının 

değişkenlik gösterebilmesidir. Dolayısıyla çalışmada, klasik CAPM modelinin 

ardından zaman içinde değişen beta katsayılarını ve beklenen getirileri hesaba 

katarak varlık fiyatlarını analiz eden MS-CAPM modeli kullanılmıştır. Çalışmada 

son olarak beta katsayılarının iki farklı oynaklık rejimiyle değişmesine izin vererek 

sistematik riskin istikrarsız olabileceğini hesaba katan MS-CAPM'in klasik CAPM'e 

göre avantajı göz önüne alınmış ve daha gerçekçi sonuçların elde edilmesi amacıyla 

sabit varyans varsayımından sıyrılarak MS-GARCH-CAPM modeli kullanılmıştır. 

Çalışmada Klasik CAPM yardımıyla pandemi öncesi dönem ile pandemi dönemi için 

elde edilen sabit terim ve beta katsayılarına ilişkin tahmin sonuçları şu şekilde 

özetlenebilir:  

 

i) Sabit terimin sıfıra eşit olduğu varsayımının pandemi öncesi dönemde bankacılık 

ve bilişim sektörleri hariç pandemi sürecinde ise bankacılık, tekstil, turizm, 

ulaşım ve sınai hariç tüm sektörlerde geçerli olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, 

CAPM’in analize konu olan sektör endekslerine ilişkin risk primini genellikle 

tutarlı bir şekilde tahmin ettiğine işaret etmektedir.  

ii) Her iki dönemde de tüm sektörlere ilişkin beta katsayılarının istatistiki açıdan 

anlamlı oldukları tespit edilmiştir. 

iii)  Pandemi öncesi dönemde bankacılık, tekstil ve ulaşım sektörlerine ilişkin 

varlıkların ekstra piyasa riskine sahip olduğu ve dolayısıyla da piyasa 

getirisinden daha fazla getiriye sahip olduğu, diğer sektörlere ilişkin varlıkların 

ise piyasaya göre daha az risk içerdiği ve bu nedenle de piyasa getirisinden daha 

az bir getiri sunduğu saptanmıştır. 

iv)  Pandemi sürecinde bankacılık, bilişim, GMYO, holding, tekstil, turizm ve 

ulaşım sektörlerine ilişkin varlıkların ekstra piyasa riskine sahip olduğu (piyasa 

getirisinden daha fazla getiriye sahip olduğu); gıda, iletişim, sigorta ve sınai 

sektörlerine ilişkin varlıkların ise piyasaya göre daha az risk içerdiği (piyasa 

getirisinden daha az bir getiri sunduğu) tespit edilmiştir. 

v) Pandemi öncesi döneme göre pandemi sürecinde gıda, bilişim, GMYO, holding, 

iletişim, sigorta, turizm, sınai sektörleri için tahmin edilen beta katsayılarının 



91 | COVİD 19 PANDEMİSİNİN BORSA İSTANBUL’ DA SEKTÖREL GETİRİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

 

arttığı, bankacılık ve tekstil sektörleri için hesaplanan beta katsayılarının 

azaldığı, ulaşım sektörüne ilişkin beta katsayısının ise büyük ölçüde aynı kaldığı 

saptanmıştır. Bu sonuç; gıda, bilişim, GMYO, holding, iletişim, sigorta, turizm, 

sınai sektörlerine ilişkin varlıkların riskinin ve buna bağlı olarak da getirisinin 

arttığını, bankacılık ve tekstil sektörlerine ilişkin varlıkların riskinin ve/veya 

getirisinin azaldığını, ulaşım sektörüne ilişkin varlıkların risk ve getirilerinin 

büyük oranda aynı kaldığını göstermektedir.  

vi)  

Çalışmada MS-CAPM yardımıyla pandemi öncesi dönem ve düşük oynaklık 

rejiminde sektörlere ait beta katsayılarına ilişkin tahmin sonuçları şu şekilde 

özetlenebilir: 

i) Gıda, bilişim, GMYO, holding, iletişim, sigorta, tekstil, turizm ve sınai 

sektörlerinin piyasaya göre daha az riskli, bankacılık ve ulaşım sektörlerine 

ilişkin getirilerin ise piyasa getirilerine göre daha fazla riskli olduğu tespit 

edilmiştir. 

ii) Almış oldukları 1.08 ve 0.79 beta katsayı değerleri ile bankacılık ve turizm 

sırasıyla en yüksek ve en düşük risk içeren (getiriye sahip olan) sektörler olduğu 

saptanmıştır. 

Çalışmada MS-CAPM yardımıyla pandemi öncesi dönem ve yüksek oynaklık 

rejiminde sektörlere ait beta katsayılarına ilişkin tahmin sonuçları şu şekilde 

özetlenebilir: 

i) Gıda, holding, sigorta ve sınai sektörlerinin piyasaya göre daha az riskli olduğu; 

bankacılık, bilişim, GMYO, iletişim, tekstil, turizm ve ulaşım sektörlerine ilişkin 

getirilerin ise piyasa getirilerine göre daha fazla riskli olduğu saptanmıştır. 

ii) Almış oldukları 1.25 ve 0.39 beta katsayı değerleri ile turizm ve sigorta sırasıyla 

en yüksek ve en düşük risk içeren sektörler olduğu tespit edilmiştir.  

iii) GMYO, holding, iletişim, tekstil ve sınai sektörleri için düşük oynaklık 

rejiminden yüksek oynaklık rejimine geçiş olasılıklarının yüksek oynaklık 

rejiminden düşük oynaklık rejimine geçiş olasılıklarından daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. 

iv) Gıda, bankacılık, sigorta ve ulaşım sektörleri için yüksek oynaklık rejimlerinden 

düşük oynaklık rejimlerine geçiş olasılıklarının düşük oynaklık rejimlerinden 
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yüksek oynaklık rejimlerine geçiş olasılıklarından daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir.  

v) Bilişim ve turizm sektörleri için yüksek ve düşük oynaklık rejimlerinden 

birbirlerine geçiş olasılıklarının benzer olduğu gözlemlenmiştir. 

Çalışmada MS-CAPM yardımıyla pandemi süreci ve düşük oynaklık rejiminde 

sektörlere ait beta katsayılarına ilişkin tahmin sonuçları şu şekilde özetlenebilir: 

 

i) Gıda, bilişim, holding, iletişim, sigorta, ulaşım ve sınai sektörlerinin piyasaya 

göre daha az riskli olduğu; bankacılık, GMYO, tekstil ve turizm sektörü 

getirilerinin ise piyasa getirilerine göre daha fazla riskli olduğu belirlenmiştir.  

ii) Almış oldukları 1.16 ve 0.93 beta katsayı değerleri ile sırasıyla en yüksek ve en 

düşük risk içeren sektörlerin turizm ve bilişim olduğu gözlemlenmemiştir.  

Çalışmada MS-CAPM yardımıyla pandemi süreci ve yüksek oynaklık rejiminde 

sektörlere ait beta katsayılarına ilişkin tahmin sonuçları şu şekilde özetlenebilir: 

i) Gıda, iletişim, sigorta, tekstil ve turizm sektörlerinin piyasaya göre daha az riskli 

olduğu; bankacılık, bilişim, GMYO, holding, ulaşım ve sınai sektörlerine ilişkin 

getirilerin ise piyasa getirilerine göre daha fazla riskli olduğu belirlenmiştir. 

ii) Almış oldukları 1.30 ve 0.63 beta katsayı değerleri ile bilişim ve turizm 

sektörlerinin sırasıyla en yüksek ve en düşük risk içeren sektör olduğu 

gözlemlenmiştir. Burada dikkat çeken bir husus, pandemi öncesi düşük oynaklık 

rejiminde en risksiz yüksek oynaklık rejiminde en riskli sektör olan turizmin, 

pandemi öncesi dönem yüksek oynaklık rejiminde en yüksek riski içeren sektör 

iken pandemi süreci yüksek oynaklık döneminde en düşük riski içeren sektör 

olmasıdır. 

iii) Bilişim, holding, sigorta, tekstil ve sınai sektörleri için düşük oynaklık 

rejiminden yüksek oynaklık rejimine geçiş olasılıklarının yüksek oynaklık 

rejiminden düşük oynaklık rejimine geçiş olasılıklarından daha yüksek olduğu 

saptanmıştır.  

iv) Gıda, bankacılık, GMYO, iletişim, turizm ve ulaşım sektörleri için yüksek 

oynaklık rejimlerinden düşük oynaklık rejimlerine geçiş olasılıklarının düşük 

oynaklık rejimlerinden yüksek oynaklık rejimlerine geçiş olasılıklarından daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir.  
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Tüm bunların yanı sıra, düşük oynaklık rejiminde pandemi öncesi döneme göre 

pandemi sürecinde gıda, GMYO, holding, turizm, tekstil ve sınai sektörleri için 

tahmin edilen beta katsayılarının arttığı; bankacılık, bilişim, iletişim, sigorta ve 

ulaşım sektörleri için hesaplanan beta katsayılarının ise azaldığı görülmektedir. Bu 

sonuç, düşük oynaklık rejiminde gıda, GMYO, holding, turizm, tekstil ve sınai 

sektörlerine ilişkin varlıkların riskinin ve buna bağlı olarak da getirisinin arttığını; 

bankacılık, bilişim, iletişim, sigorta ve ulaşım sektörlerine ilişkin varlıkların ise 

riskinin ve/veya getirisinin azaldığını ortaya koymaktadır.  

Diğer taraftan, yüksek oynaklık rejiminde pandemi öncesi döneme göre pandemi 

sürecinde gıda, bilişim, GMYO, holding, sigorta ve sınai sektörleri için tahmin edilen 

beta katsayılarının arttığı; bankacılık, iletişim, tekstil, turizm ve ulaşım sektörleri için 

hesaplanan beta katsayılarının ise azaldığı görülmektedir. Bu sonuç ise yüksek 

oynaklık rejiminde gıda, bilişim, GMYO, holding, sigorta ve sınai sektörlerine ilişkin 

varlıkların riskinin ve buna bağlı olarak da getirisinin arttığını; bilişim, iletişim, 

tekstil, turizm ve ulaşım sektörlerine ilişkin varlıkların ise riskinin ve/veya getirisinin 

azaldığını ortaya koymaktadır. 

Çalışmada MS-GARCH-CAPM yardımıyla pandemi öncesi dönem ve düşük 

oynaklık rejiminde sektörlere ait beta katsayılarına ilişkin tahmin sonuçları şu şekilde 

özetlenebilir: 

i) Gıda, bilişim, GMYO, iletişim, sigorta, tekstil, turizm ve sınai sektörlerinin 

piyasaya göre daha az riskli olduğu; bankacılık, holding ve ulaşım sektörlerine 

ilişkin getirilerin piyasa getirilerine göre daha fazla riskli olduğu tespit 

edilmiştir.  

ii) Almış oldukları 1.05 ve 0.80 beta katsayı değerleri ile sırasıyla en yüksek ve en 

düşük risk içeren sektörlerin ulaşım ve turizm olduğu gözlemlenmiştir.   

Çalışmada MS-GARCH-CAPM yardımıyla pandemi öncesi dönem ve yüksek 

oynaklık rejiminde sektörlere ait beta katsayılarına ilişkin tahmin sonuçları şu şekilde 

özetlenebilir: 

i) Gıda, GMYO, holding, sigorta ve sınai sektörlerine ait beta katsayı tahminlerinin 

istatistiki açıdan anlamlı ve 1’den küçük olduğu, bir başka ifadeyle bu 

sektörlerin piyasaya göre daha az riskli olduğu; bankacılık, bilişim, tekstil, 
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turizm ve ulaşım sektörlerine ilişkin getirilerin ise piyasa getirilerine göre daha 

fazla riskli olduğu saptanmıştır. 

ii) İletişim sektörüne ait beta katsayılarının istatistiki açıdan anlamlı bir şekilde 

sıfırdan küçük olduğu tespit edilmiştir. Bu durum iletişim sektörünün ilgili 

dönemde piyasa getirilerindeki hareketlerle ters yönde hareket ettiğini 

göstermektedir.  

iii) Almış oldukları 1.46 ve 0.39 beta katsayı değerleri ile bankacılık ve sigorta 

sektörleri sırasıyla en yüksek ve en düşük risk içeren sektör olduğu tespit 

edilmiştir. 

iv) Bankacılık, GMYO, holding, iletişim, sigorta, turizm, ulaşım ve sınai sektörleri 

için düşük oynaklık rejiminden yüksek oynaklık rejimine geçiş olasılıklarının 

yüksek oynaklık rejiminden düşük oynaklık rejimine geçiş olasılıklarından daha 

yüksek olduğu; buna karşın gıda, bilişim, ve tekstil sektörleri için yüksek 

oynaklık rejimlerinden düşük oynaklık rejimlerine geçiş olasılıklarının düşük 

oynaklık rejimlerinden yüksek oynaklık rejimlerine geçiş olasılıklarından daha 

yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Çalışmada MS-GARCH-CAPM yardımıyla pandemi süreci ve düşük oynaklık 

rejiminde sektörlere ait beta katsayılarına ilişkin tahmin sonuçları şu şekilde 

özetlenebilir: 

 

i) Gıda, bankacılık, bilişim, GMYO, iletişim, sigorta, ulaşım ve sınai sektörlerinin 

piyasaya göre daha az riskli olduğunu; holding, tekstil ve turizm sektörlerine 

ilişkin getirilerin piyasa getirilerine göre daha fazla riskli olduğu tespit 

edilmiştir.  

ii) Almış oldukları 1.60 ve 0.88 beta katsayı değerleri ile turizm ve bilişim sırasıyla 

en yüksek ve en düşük risk içeren sektörlerin olduğu saptanmıştır.  

iii) Çalışmada MS-GARCH-CAPM yardımıyla pandemi süreci ve yüksek oynaklık 

rejiminde sektörlere ait beta katsayılarına ilişkin tahmin sonuçları şu şekilde 

özetlenebilir 

i) Gıda, iletişim, sigorta, turizm ve sınai sektörlerine ait beta katsayı tahminlerinin 

1’den küçük olduğu, bir başka ifadeyle bu sektörlerin piyasaya göre daha az 

riskli olduğu; bankacılık, bilişim, GMYO, holding, tekstil ve ulaşım sektörlerine 
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ait beta katsayı tahminlerinin ise 1’den büyük olduğu, bir başka ifadeyle bu 

sektörlere ilişkin getirilerin piyasa getirilerine göre daha fazla riskli olduğu tespit 

edilmiştir. 

ii) Almış oldukları 1.45 ve 0.51 beta katsayı değerleri ile holding ve sigorta 

sektörlerinin sırasıyla en yüksek ve en düşük risk içeren sektörlerin holding ve 

sigorta olduğu saptanmıştır. 

iii) Gıda, bankacılık, bilişim, GMYO, holding ve turizm sektörleri için düşük 

oynaklık rejiminden yüksek oynaklık rejimine geçiş olasılıklarının yüksek 

oynaklık rejiminden düşük oynaklık rejimine geçiş olasılıklarından daha yüksek 

olduğu, buna karşın iletişim, sigorta, tekstil, ulaşım ve sınai sektörleri için 

yüksek oynaklık rejimlerinden düşük oynaklık rejimlerine geçiş olasılıklarının 

düşük oynaklık rejimlerinden yüksek oynaklık rejimlerine geçiş olasılıklarından 

daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.  

Tüm bunların yanı sıra, düşük oynaklık rejiminde pandemi öncesi döneme göre 

pandemi sürecinde gıda, iletişim, sigorta, tekstil, turizm ve sınai sektörleri için 

tahmin edilen beta katsayılarının arttığı; bankacılık, bilişim, GMYO ve ulaşım 

sektörleri için hesaplanan beta katsayılarının ise azaldığı; holding sektörü ait beta 

katsayılarının ise hemen hemen aynı kaldığı tespit edilmiştir. Bu tespit, düşük 

oynaklık rejiminde gıda, iletişim, sigorta, tekstil, turizm ve sınai sektörlerine ilişkin 

varlıkların riskinin ve buna bağlı olarak da getirisinin arttığını; bankacılık, bilişim, 

iletişim, sigorta ve ulaşım sektörlerine ilişkin varlıkların riskinin ve buna bağlı olarak 

da getirisinin azaldığını, holding sektörüne ilişkin varlıkların riskinin ve/veya 

getirisinin ise aynı kaldığını ortaya koymaktadır.  

Diğer taraftan, yüksek oynaklık rejiminde pandemi öncesi döneme göre pandemi 

sürecinde gıda ve bankacılık sektörleri dışındaki diğer tüm sektörler için tahmin 

edilen beta katsayılarının arttığı tespit edilmiştir. Bu tespit ise yüksek oynaklık 

rejiminde gıda ve bankacılık sektörlerine ilişkin varlıkların riskinin ve buna bağlı 

olarak da getirisinin azaldığını, diğer tüm sektörlere ilişkin varlıkların ise riskinin 

ve/veya getirisinin arttığını ortaya koymaktadır. 

Her üç modelden elde edilen sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, gıda, 

iletişim, sigorta, tekstil, turizm ve sınai Sektörlere ilişkin getirilerin (riskin) pandemi 
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sürecinde arttığı, bankacılık, bilişim, GMYO ve ulaşım sektörlere ilişkin getirilerin 

ise pandemi sürecinde azaldığı gözlemlenmektedir.  

İletişim sektörünün Covid-19 salgınından pozitif ayrışmasının temel sebebi getirilen 

yasaklar sonucunda kamu ve özel sektörde evden çalışmanın benimsenmesi, tüm 

seviyedeki okulların tatil edilip online eğitime geçilmiş olması, dolaysıyla da iletişim 

araçlarına olan artması gösterilebilinir. 

Gıda sektörü, diğer sektörlere göre salgından pozitif bir şekilde en az etkilenen 

sektörlerin başında gelmektedir. Sektördeki firmaların bir kısmı artan müşteri 

talebini karşılayabilmek için, diğer sektörlerin aksine faaliyetlerini genişletmişlerdir. 

Ayrıca restoran ve kafelerde uygulanan tedbir amaçlı kısıtlamalar gıda sektöründeki 

talebin hızlıca artmasına sebep olmuştur. Sektördeki firmaların bir kısmı artan talebi 

karşılayabilmek için , diğer sektörlerin aksine faaliyetlerini genişletmişlerdir. 

Diğer pozitif ayrışan sektör ise sınai sektörü olmuştur. Bu durumun temel sebebi 

sınai endeksinde yer alan firmaların çoğunluğunun gıda sektörü, otomotiv ve sağlık 

şirketlerinden oluşmasıdır. Pandemi etkisiyle insanların gıda stoklaması, çip krizi 

nedeniyle araç fiyatlarında yükseliş ve sağlık şirketlerinin pandemi nedeni ile fazlaca 

talep görmesi gibi nedenlerden dolayı sınai sektörünün pozitif ayrıştığı 

düşünülmektedir. 

Çalışmada en şaşırtıcı sonuç ise turizm ve tekstil sektörlerinin pozitif ayrışması 

olmuştur. Özellikle turizm sektöründe uygulanan ulaşım kısıtlamaları nedeniyle 

sektör getirilerinin düşmesi beklenirken aksine getiriler artmıştır. Bu durumun temel 

sebebi turizm sektöründeki yer alan firma sayısının çok az olması ve işlem hacminin 

düşük olması nedeniyle spekülatif hareketlere açık olmasıdır.  

Ulaştırma sektörü beklendiği üzere en pandemi de uygulanan kısıtlamalar 

neticesinden en çok etkilenen sektörlerden bir tanesidir. Yapılan bazı çalışmalarda bu 

durumu destekleyici niteliktedir. Peker ve Demirhan (2020); Sun vd. (2020) 

çalışmalarında pandemiden en çok etkilenen sektörün ve hisse senedi getirilerinin en 

çok düştüğü sektörün ulaştırma sektörü olduğunu tespit etmişlerdir.    

Bankacılık sektörü de pandemide sektör getirisi düşen sektörler arasında yer 

almaktadır. Bankacılık sektöründe dikkat edilmesi gereken nokta yabancı 

yatırımların en çok hissesi olduğu sektör olmasıdır. Dolayısıyla da pandemi 



97 | COVİD 19 PANDEMİSİNİN BORSA İSTANBUL’ DA SEKTÖREL GETİRİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

 

nedeniyle aratan ekonomik riskten yabancı yatırımcılar ilk olarak gelişmekte olan 

ülkelerden çıkması ve benzer şekilde Türkiye’den çıkmaları bankacılık endeksinin 

negatif ayrışmasına neden olmuştur. 

Çalışmamızdaki sonuçlara benzer şekilde pandeminin BİST 100 de faaliyet gösteren 

sektörler üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalarda tüm sektörlerin sistematik riske 

maruz kaldığını fakat bu etkinin sektörler arasında homojen bir yapıya sahip 

olmadığını ortaya koymuşlardır (örneğin; Demirhan, 2020; Kılıç, 2020; Yağcılar, 

2020; Peker ve Mazur vd., 2020; Sun vd. 2020).Bu durum, öncelikle farklı finansal 

sektörlerin salgın hastalıklar gibi dışsal şoklara karşı her bir sektörün işlem hacmi ve 

söz konusu şoklara karşı direnci değişkenlik gösterebildiğini ve dolayısıyla da farklı 

yönde tepkiler verdiğini ortaya koymaktadır. İkinci olarak, pandemiyle birlikte ülke 

ekonomilerindeki daralan makroekonomik aktiviteyi canlandırmaya yönelik politika 

adımlarının veya bir başka ifadeyle konjonktür karşıtı politikaların uygulanması, 

çalışmanın analizlerine konu olan sektör getirilerinin piyasayla uyumlu veya karşıt 

yönlü hareket etmelerine yol açtığını göstermektedir. Nitekim 2020 haziran ayında 

yapılan konut kredisi faizlerindeki indirimleri, ulaşım sektörüne uygulanan KDV 

(katma değer vergisi) indirimi gibi konjonktür karşıtı politikaların bir yansıması 

olarak ulaşım, bankacılık, sigortacılık ve GMYO gibi sektörlerin COVID-19 

sürecinde piyasadan pozitif yönde ayrıştığı bilinmektedir. Bu bakımdan dışsal şoklar 

karşısında hükümetlerin tüm sektörleri dikkate alarak politika izlemeleri gereklilik 

arz etmektedir. 

Bu bulgular, portföy tercihlerindeki sistemik risklere karşı özellikle kısa vadeli 

yatırım yapan yatırımcılar yol gösterici niteliktedir. Çalışmada pandemi gibi 

belirsizlik ortamının arttığı dönemlerde yatırımcıların portföy çeşitlendirmesi 

yapmak suretiyle, borsalardaki belirsizliklere karşı koruna bileceği bu çalışma ile bir 

kez daha gösterilmiştir. Ayrıca, gelecekte benzer sağlık krizlerinin yaşanacağı 

dönemlerde bu deneysel çalışmanın sonuçları potansiyel yatırımcılara makul bir 

şekilde (portföy çeşitlendirmesinin önemi) rehberlik edebilir. 
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EKLER 
EK-1 

 

 Endeksler  Orta.  Median  Maks.  Min.  Std. Dev.  Skewness  Kurtosis  Jarque-Bera Gözlem Sayısı

Bankacılık 0.002 0.003 0.106 -0.158 0.032 -0.656 6.430 140.521 250

Bilişim 0.004 0.006 0.104 -0.167 0.030 -0.962 7.748 273.430 250

BİST100 0.002 0.003 0.104 -0.160 0.026 -1.108 10.244 597.807 250

Gıda 0.002 0.005 0.102 -0.160 0.028 -0.968 8.379 340.492 250

GMYO 0.003 0.004 0.099 -0.171 0.028 -1.272 9.996 577.173 250

Hizmet 0.002 0.005 0.096 -0.161 0.025 -1.170 11.079 736.942 250

Holdinğ 0.002 0.004 0.105 -0.161 0.026 -1.197 10.258 608.371 250

İletişim 0.002 0.001 0.088 -0.167 0.028 -0.726 8.663 356.009 250

Sigorta 0.003 0.004 0.089 -0.147 0.023 -1.421 12.335 991.807 250

Sınai 0.002 0.004 0.106 -0.161 0.025 -1.234 11.387 796.083 250

Tekstil 0.003 0.005 0.097 -0.173 0.028 -1.257 9.987 574.342 250

Turizm 0.004 0.005 0.085 -0.171 0.030 -1.248 8.375 365.820 250

Ulaşım 0.002 0.006 0.103 -0.157 0.032 -0.755 6.133 126.001 250

Endeksler  Orta.  Median  Maks.  Min.  Std. Dev.  Skewness  Kurtosis  Jarque-Bera Gözlem Sayısı

Bankacılık -0.002 -0.002 0.203 -0.101 0.034 1.109 8.757 399.717 252

Bilişim 0.002 0.003 0.189 -0.134 0.035 0.396 7.567 225.561 252

BİST100 0.000 0.002 0.205 -0.099 0.030 1.394 13.191 1172.090 252

GIDA 0.000 0.001 0.192 -0.109 0.031 0.856 10.112 561.806 252

GYMO 0.001 0.002 0.204 -0.103 0.033 0.747 9.301 440.283 252

HOLDİNG 0.001 0.003 0.210 -0.105 0.031 1.111 11.756 856.787 252

İletişim -0.001 -0.001 0.220 -0.118 0.032 1.503 13.152 1177.084 252

Sigorta 0.001 0.002 0.199 -0.087 0.030 1.143 11.318 781.419 252

SINAİ 0.002 0.003 0.202 -0.101 0.030 1.201 11.973 905.932 252

Tekstil 0.002 0.004 0.198 -0.122 0.034 0.452 9.127 402.725 252

Turizm 0.004 0.005 0.203 -0.137 0.039 0.371 7.720 239.757 252

Ulaşım 0.001 -0.001 0.208 -0.117 0.038 1.059 8.687 386.727 252

Pandemi Öncesi Döneme Ait İstatistiki Özet Veriler

Pandemi Sürecine Ait İstatiki  Özet Veriler
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EK-2 

  Pandemi Süreci BDS Doğrusallık Test Sonuçları 

Gıda Dimension BDS Statistic Std. Error z-Statistic Prob. 

2 0.024 0.007 3.285 0.001*** 

3 0.053 0.012 4.535 0.000*** 

4 0.074 0.014 5.234 0.000**** 

5 0.081 0.015 5.536 0.000*** 

6 0.082 0.014 5.772 0.000*** 

Bankacılık 2 0.018 0.006 3.005 0.003*** 

3 0.048 0.009 5.068 0.000*** 

4 0.065 0.011 5.795 0.000*** 

5 0.077 0.012 6.546 0.000*** 

6 0.084 0.011 7.337 0.000*** 

Bilişim 2 0.026 0.007 3.761 0.000*** 

3 0.058 0.011 5.331 0.000*** 

4 0.083 0.013 6.355 0.000*** 

5 0.096 0.014 7.038 0.000*** 

6 0.097 0.013 7.315 0.000*** 

GMYO 2 0.029 0.007 4.239 0.000*** 

3 0.063 0.011 5.775 0.000*** 

4 0.089 0.013 6.745 0.000*** 

5 0.099 0.014 7.210 0.000*** 

6 0.099 0.013 7.453 0.000*** 

Holdingler 2 0.029 0.007 4.023 0.000*** 

3 0.063 0.011 5.578 0.000*** 

4 0.086 0.014 6.324 0.000*** 

5 0.097 0.014 6.743 0.000*** 

6 0.098 0.014 7.061 0.000*** 

İletişim 2 0.016 0.006 2.504 0.012** 

3 0.033 0.010 3.192 0.001*** 

4 0.050 0.012 4.037 0.000*** 

5 0.066 0.013 5.131 0.000*** 

6 0.072 0.012 5.756 0.000*** 

Sigorta 2 0.023 0.007 3.382 0.001*** 

3 0.057 0.011 5.145 0.000*** 

4 0.090 0.013 6.819 0.000*** 

5 0.105 0.014 7.662 0.000*** 

6 0.110 0.013 8.258 0.000*** 

Tekstil 2 0.032 0.007 4.492 0.000*** 

3 0.070 0.011 6.254 0.000*** 

4 0.099 0.013 7.367 0.000*** 

5 0.113 0.014 8.058 0.000*** 

6 0.119 0.014 8.727 0.000*** 
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Turizm 2 0.027 0.007 4.003 0.000*** 

3 0.051 0.011 4.714 0.000*** 

4 0.070 0.013 5.464 0.000*** 

5 0.077 0.013 5.721 0.000*** 

6 0.077 0.013 5.904 0.000*** 

Ulaşım 2 0.044 0.007 6.186 0.000*** 

3 0.080 0.011 7.022 0.000*** 

4 0.102 0.014 7.459 0.000*** 

5 0.111 0.014 7.757 0.000*** 

6 0.110 0.014 7.947 0.000**** 

Sınai 2 0.027 0.007 3.703 0.000*** 

3 0.062 0.012 5.327 0.000*** 

4 0.087 0.014 6.214 0.000*** 

5 0.099 0.015 6.782 0.000*** 

6 0.102 0.014 7.190 0.000*** 

 
  Pandemi Öncesi Doğrusallık Test Sonuçları 

Gıda Dimension BDS 

Statistic 

Std. Error z-Statistic Prob. 

2 0.007944 0.004139 1.919279 0.0549* 

3 0.008712 0.004194 2.077337 0.0378** 

4 0.007901 0.003188 2.478216 0.0132** 

5 0.006825 0.002123 3.215086 0.0013*** 

6 0.004422 0.001308 3.380129 0.0007*** 
Bankacılık 2 0.00629 0.005973 1.05318 0.2923 

3 0.008701 0.009534 0.912571 0.3615 

4 0.019434 0.011405 1.703907 0.0884*** 

5 0.031102 0.011943 2.60418 0.0092*** 

6 0.036199 0.011572 3.128231 0.0018*** 
Bilişim 2 0.013475 0.006106 2.206889 0.0273** 

3 0.019343 0.009713 1.991462 0.0464** 

4 0.028735 0.011579 2.481593 0.0131** 

5 0.032211 0.012083 2.665713 0.0077** 

6 0.032047 0.011668 2.74659 0.006** 
GMYO 2 0.008926 0.006657 1.340887 0.18 

3 0.018207 0.010613 1.71552 0.0862* 

4 0.028868 0.012682 2.276238 0.0228** 

5 0.033164 0.013267 2.499694 0.0124** 

6 0.034956 0.012843 2.721819 0.0065*** 
Holdingler 2 0.005468 0.006289 0.869571 0.3845 

3 0.010915 0.01003 1.088223 0.2765 

4 0.019333 0.011989 1.612603 0.0168** 

5 0.025972 0.012545 2.07028 0.0384** 

6 0.030029 0.012147 2.472163 0.0134** 
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İletişim 2 0.006923 0.005745 1.205173 0.2281 

3 0.010534 0.009172 1.148501 0.2508 

4 0.02043 0.010973 1.861897 0.0626* 

5 0.028057 0.011491 2.441614 0.0146** 

6 0.028512 0.011135 2.56061 0.0104** 
Sigorta 2 0.012578 0.006429 1.95667 0.0504* 

3 0.019906 0.010273 1.937577 0.0527* 

4 0.025381 0.012305 2.062633 0.0391** 

5 0.026407 0.012902 2.046646 0.0407** 

6 0.026647 0.012518 2.128651 0.0333** 
Tekstil 2 0.003329 0.006405 0.519685 0.0603* 

3 0.001959 0.010235 0.191412 0.0848* 

4 0.007136 0.012258 0.582176 0.0560* 

5 0.011061 0.012852 0.860701 0.0894* 

6 0.012339 0.012468 0.989631 0.0224** 
Turizm 2 0.005636 0.004947 1.139383 0.0545* 

3 0.001877 0.005241 0.358206 0.7202 

4 0.003567 0.004167 0.855913 0.392 

5 0.003728 0.002903 1.284148 0.1991 

6 0.003161 0.001872 1.688842 0.0912*** 
Ulaşım 2 0.011347 0.005874 1.931824 0.0534** 

3 0.016342 0.009369 1.7443 0.0811* 

4 0.023138 0.011199 2.066141 0.0388** 

5 0.032886 0.011717 2.806685 0.005*** 

6 0.035018 0.011343 3.087039 0.002*** 
Sınai 2 0.008818 0.007078 1.245805 0.0128*** 

3 0.014051 0.011317 1.241526 0.0144*** 

4 0.020778 0.013566 1.531657 0.0256*** 

5 0.025313 0.014235 1.778143 0.0054*** 

6 0.026969 0.013824 1.950887 0.0051*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 | COVİD 19 PANDEMİSİNİN BORSA İSTANBUL’ DA SEKTÖREL GETİRİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

 

 

 

 

 

 



ISBN: 978-625-6404-23-6




	önk
	tezbasım
	ark

