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GĐRĐŞ 

Gelişmekte olan ülkelerde uluslararası ticaretin hızla gelişmesi, serbestleşme 

çabaları, gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasalarının hızlı gelişimi ve uluslararası 

portföy yöneticilerinin çeşitlendirme yapma ihtiyaçları, dikkatlerin gelişmekte olan 

ülke piyasalarının üzerine yoğunlaşmasını sağlamıştır.  

Uluslararası Finans Kurumuna (IFC) göre, 1980’ li yıllardan itibaren 

gelişmekte olan ülkelere giden portföy yatırımları kriz dönemlerine kadar artarak 

devam etmiştir. Yabancı portföy yatırımları sayesinde gelişmekte olan ülkelerin hisse 

senedi piyasaları büyümüştür. Dünya Bankası verilerine göre gelişmekte olan 

ülkelerin hisse senedi piyasalarının piyasa kapitalizasyonu 1991’ de 608 milyar 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) doları (USD) iken 2009 yılında bu rakam 11.628 

milyar USD’e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde işlem miktarları 148 milyar USD’ den 

12.639 milyar USD’ e ulaşmıştır.  

1980’ lerdeki borç krizi ile 1990’ larda yaşanan Asya krizi yatırımcılar, 

politikacılar ve akademisyenler için çözülmesi, yüzleşilmesi ve anlaşılması gereken 

yeni araştırma konusunu ortaya koymuştur. Anlaşılması gereken bu konu; gelişmekte 

olan ülkeler diğer bir ifade ile sınır ülkeleridir. 

Bu çalışmada enflasyon, faiz oranı, reel ekonomik faaliyet, döviz kuru, petrol 

fiyatları, para arzı ve Standart and Poors 500 endeksi ile gelişmekte olan ülkelerin 

hisse senedi getirileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Makroekonomik değişkenlerin 

hisse senedi getirilerine nasıl etkide bulunduklarını araştırıp anlamak finansal 

piyasaların daha düzgün çalışmasını sağlamaktadır. Gelişmiş ülke hisse senedi 

piyasalarında olduğu gibi gelişmekte olan ülke piyasaları da finans literatürüne göre 

makroekonomik haberlere duyarlıdır. Buna ek olarak, piyasa oyuncuları da açıklanan 
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ekonomik verileri ve politika değişikliklerini yakından takip etmektedir. Böylesi bir 

piyasa hareketi getiri oranının sistematik ekonomik duyurular tarafından 

belirlendiğini açıklayan finans teorisi ile uyumludur.     

Finans teorisine göre, sermaye piyasası araçlarının fiyatları beklenen nakit 

akışı ve iskonto oranına dayanmaktadır.  Makroekonomik değişkenler hem beklenen 

nakit akışlarını hem de iskonto oranlarını etkilemektedir. Makroekonomik 

değişmeler ekonomideki bütün şirketleri etkiledikleri gibi hisse senetlerinin 

getirilerini de etkilemektedirler.   

Yapılmış olan pek çok çalışma hem teorik hem de ampirik olarak hisse senedi 

getirileri ve makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu 

çalışmaların sonucunda, hisse senedi getirilerinin makroekonomik değişkenlerde 

meydana gelen dalgalanmalara tepki gösterdikleri kanıtlanmıştır. 

Hisse senedi getirileri ve makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi 

ABD ve gelişmiş ülkeler için incelemiş çok sayıda çalışma literatürde yerini almıştır. 

Ancak, gelişmekte olan ülkelerde hisse senedi getirileri ve makroekonomik 

değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemiş olan çalışma sayısının az olduğu ve söz 

konusu ilişkinin genellikle zaman serileri analizi kullanılarak incelenmiş olduğu 

görülmüştür.  

Yaptığımız bu çalışmada değişkenler arasındaki ilişki, panel veri analizi 

kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır.  

Literatüre baktığımızda; enflasyon, para arzı, döviz kuru, faiz oranı ile petrol 

fiyatları gibi makroekonomik değişkenlerin hisse senedi fiyatlarının başlıca 

belirleyicileri olarak kullanıldıkları görülmüştür. Örneğin; Fama, 1981; Chen et al. 

1986; Flannery ve Protopapadakis, 2002. 
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Hisse senedi getirileri ve makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin 

panel veri kullanılarak Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkeler (Ürdün, Ajantin, 

Brezilya, Şili, Endonezya, Meksika, Macaristan, Rusya, Malezya ve Polonya) için 

incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. Böylece, hem Türkiye için hem de 

verilerine ulaşabildiğimiz diğer gelişmekte olan ülkeler için hisse senedi getirilerinin, 

enflasyon, faiz oranı, reel ekonomik faaliyet, döviz kuru, petrol fiyatları, para arzı ile 

birlikte küresel bilgi değişkeni olarak çalışmamıza dahil edilmiş olan Standart and 

Poors 500 endeksine olan hassasiyetini değerlendirerek, yatırımcıların etkin ve doğru 

karar almalarına yardımcı olmuş olacağız.  

Çalışmamızda yukarda belirtilmiş olan amaçlarımıza ulaşmak için panel veri 

analizi kullanılarak hisse senedi getirileri ve yedi adet değişken arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Çalışmada kullanılan bağımsız değişkenler; enflasyon, M1 para arzı, 

faiz oranı, döviz kuru, reel ekonomik faaliyeti temsilen gayri safi yurt içi hasıla 

(GSYĐH), petrol fiyatları ve Standart and Poors 500 endeksidir. Çalışmada  

gelişmekte olan 11 ülkenin 1999/Q1 ile 2006/Q4 dönemi arası verileri kullanılmıştır. 

Çalışmamız üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde, gelişmekte olan 

ülkelerin tanımı ve özellikleri, gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasalarının 

özellikleri ve gelişmekte olan hisse senedi piyasalarına ve çalışmaya dahil edilmiş 

olan gelişmekte olan piyasalara yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, 

literatürde konu ile ilgili yapılmış çalışmalara yer verilmiştir. Çalışmanının Üçüncü 

bölümünde ise uygulamaya yer verilmiştir.  



 4 

BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

GELĐŞMEKTE OLAN ÜLKELERĐN AYRIŞTIRICI ÖZELLĐKLERĐ 

Gelişmekte olan ülkelerin dünya nüfusunun % 85’ ini barındırmasına karşın 

kişi başına düşen gayri safi milli hâsılanın (GSMH) düşük olması, bu ülkelerin dünya 

GSMH’dan aldıkları payın (% 20) düşük olmasına neden olmuştur. Ancak bu oranın 

gelişmekte olan ülkeler lehine, gelişmiş ülkelerden iki kat daha hızla artmaya devam 

edeceği beklenmektedir. Grafik 1’de görüldüğü gibi 2030–2050 döneminde 

gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisi içindeki payların gelişmiş ülkelere 

eşitleneceği beklenmektedir (Van Agtmael, 2007: 11).   

 

             Grafik 1: 2030–2050 Dönemi Dünya Ekonomisi 

2030-2050 Küresel Ekonomi

50%50%

 

Goldman Sachs’ ın yapmış olduğu tahmine göre, BRIC (Brezilya, Rusya, 

Hindistan ve Çin) olarak ifade edilen dört gelişmekte olan ülkenin Dünya 

ekonomisinden alacakları payın 2040 yılında G7 olarak ifade edilen sanayileşmiş 

yedi ülkeyi (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, Đngiltere, Đtalya ve Kanada) geçmesi 

beklenmektedir. Tablo 1’de görüldüğü gibi Next 11 ve BRIC üyesi on beş gelişmekte 

olan ülke 2030 yılında dünya ekonomisi içindeki paylarının sanayileşmiş yedi ülkeyi 
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geçeceği tahmin edilmiştir. On beş gelişmekte olan ülkenin toplan GSMH’ sı 41 

trilyon USD’ e ulaşacağı öngörülmektedir. 2050 yılında bu rakamın 138 trilyon 

USD’e ulaşarak gelişmiş ülkelerden daha fazla bir paya sahip olacakları 

beklenmektedir.  

Tablo 1: Gelişmekte Olan Ülkelerin Dünya Ekonomisi Đçindeki Yükselişleri       
(Trilyon USD) 

 G7 Gelişmiş BRIC Next 11 Gelişmekte Olan 

2005 27,3 32,4 4,2 2,9 8,9 

2015 33,0 39,6 10,2 5,6 19,0 

2030 43,0 51,6 28,2 12,5 46,8 

2050 64,2 77,0 90,0 35,5 138,0 

Kaynak: Van Agtmael, 2007: 11.   

1.1. GELĐŞMEKTE OLAN ÜLKELERĐN TANIMI VE FĐNANSAL 

PĐYASALARI  

1.1.1. Gelişmekte Olan Ülkelerin Tanımı ve Gelişmekte Olan Ülkelerin 

Özellikleri 

Dünya Bankası operasyonel ve çözümleyici nedenlerden dolayı dünya 

ekonomilerini, kişi başına düşen GSMH’ a göre düşük, orta ve yüksek gelirli olarak 

sınıflandırmıştır. Dünya Bankası ekonomileri sınıflandırırken kullandığı Atlas 

yöntemine göre, 2008 yılı kişi başına düşen GSMH’ sı 975 USD’ den daha az olan 

ekonomiler düşük gelirli, 976 USD ile 3.855 USD arasında olanlar düşük orta gelirli, 

3.856 ile 11.905 USD arasında olanlar üst orta gelirli, 11.906 USD ve daha yüksek 

kişi başına düşen gelire sahip ekonomiler yüksek gelirli veya gelişmiş ekonomi 

olarak kabul edilmiştir (www.worldbank.org. Erişim Tarihi: 05.06.2010). 
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Buna göre, 2008 yılı kişi başına düşen GSMH’ sı 11.906 USD’ den daha 

yüksek olan ülkelerde faaliyette bulunan hisse senedi piyasaları, gelişmiş hisse 

senedi piyasası olarak kabul edilmiştir. Buna karşın 2008 yılı kişi başına düşen 

GSMH’ sı 11.906 USD’ den daha az olan ülkelerde faaliyette bulunan hisse senedi 

piyasaları gelişmekte olan hisse senedi piyasası olarak kabul edilmiştir. 

Dünya nüfusunun % 84’ ünü oluşturan gelişmekte olan ülkeler farklı coğrafik 

bölgelere dağılmıştır. Farklı bölgelerde yer almalarına rağmen gelişmekte olan 

ülkeler benzer ekonomik, teknolojik, sosyal, siyasal, demografik ve kültürel 

özelliklere sahiptirler (Sevindirici, 1999: 5). Gelişmekte olan ülkelerin özellikleri 

aşağıdaki gibidir (Sevindirici, 1999: 7–124; Kaynak, 2005: 1–13):  

1. Kişi Başına Düşen GSMH’ nın Düşüklüğü: Kişi başına GSMH’ nın 

düşüklüğü gelişmekte olan ülkelerin en başta gelen özelliklerinden biridir. Kişi 

başına GSMH bir ülkenin ekonomik durumunu gösterdiği gibi uluslararası 

karşılaştırmalara da olanak sağlamaktadır. Tablo 2’ de gelişmiş ülkeler ile gelişmekte 

olan ülkelerin kişi başına GSMH’ ları verilmiştir.  

     Tablo 2. Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Ülkelerin Kişi Başına GSMH (USD) 

Gelişmekte Olan Ülkeler 2008 Yılı Gelişmiş Ülkeler 2008 Yılı 

Endonezya 1.880 Avustralya 40.240 

Ürdün 3.470 Avusturya 45.900 

Arjantin 7.190 Belçika 44.570 

Malezya 7.250 Kanada 43.640 

Brezilya 7.300 Çek Cumhuriyeti 16.650 

Türkiye 9.020 Danimarka 58.800 
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Şili 9.370 Finlandiya 47.600 

Rusya 9.660 Fransa 42.000 

Meksika 9.990 Almanya 42.710 

Polonya 11.730 Japonya 38.130 

Macaristan 12.810 ABD 47.930 

Kaynak: www.worldbank.org. Erişim Tarihi: 13.06.2010 

Tablo 2’ de görüldüğü gibi gelişmiş ülkelerin kişi başına GSMH’ ları 

gelişmekte olan ülkelere nazaran daha yüksektir. Türkiye’ nin 2008 yılı kişi başına 

düşen GSMH’ sı 9.020 USD iken Danimarka’ nın aynı dönem için kişi başına düşen 

GSMH’ sı 58.800 USD’ dir. Türkiye ile Danimarka arasındaki bu durum diğer 

gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler için de geçerlidir. 

2. Nüfus: Gelişmekte olan ülkelerin ikinci özelliği de yüksek nüfusa ve 

yüksek nüfus artış hızına sahip olmalarıdır.  

Tablo 3’te görüldüğü gibi genel olarak gelişmekte olan ülkelerin nüfusları 

2007 yılı itibariyle 5.558,51 milyon iken 2008 yılında bu rakam 5.628,53’e 

yükselmiştir. Gelişmiş ülkelerde bu rakam 2007 yılında 1.068, 22 iken 2008 yılında 

1.068, 73’ e yükselmiştir.  

       Tablo 3. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Nüfus 

 Gelişmekte Olan Ülkeler Gelişmiş Ülkeler 

 2007 2008 2007 2008 

Nüfus (Milyon) 5.558,51 5.628,53 1.068,22 1.068,73 

Nüfus Artışı ( %) 1.3 1.3 0.8 0.7 

        Kaynak: www worldbank. org. Erişim Tarihi: 18.05.2010.  
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Gelişmekte olan ülkelerin nüfus artış hızı gelişmiş ülkelerinkinden daha 

yüksektir. 2008 yılında gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızı % 1,3 iken bu oran 

gelişmiş ülkelerde % 0,7’ dir. Gelişmekte olan ülkelerin yüksek nüfus artış hızları 

ekonomik ve sosyal sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunlardan birincisi, yüksek 

nüfus artış hızının kişi başına düşen GSMH’ ı azaltması; ikincisi, çalışmadan tüketen 

0–14 yaş grubu nüfusun artmasına neden olması; üçüncüsü ise okul, hastane, yol, 

köprü, altyapı yatırımları, enerji ve iletişim gibi sosyal yatırımların toplam yatırımlar 

içindeki payının artmasına ve sanayi yatırımlarına ayrılan payların azalmasına neden 

olmasıdır.      

3. Đşsizlik: Đşsizlik gelişmekte olan ülkelerin ortak özelliklerindendir. 

Gelişmekte olan ülkelerde işsizliğin nedeni nüfus artış hızına paralel olarak iş 

olanaklarının artmaması ve yatırımların yetersiz olmasıdır. 

4. Gelir Dağılımı Bozuktur: Gelişmiş ülkelerde gelir dağılımı gelişmekte olan 

ülkelere nazaran olması gerekene daha yakındır. Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan 

insanların büyük bir çoğunluğu ülkelerinde meydana gelen kalkınmanın 

faydalarından olması gerektiği kadar yararlanamamaktadır (Kaynak, 2005: 4). Tablo 

4’ te görüldüğü gibi gelişmekte olan ülkelerde nüfusun en zengin yüzde 20’ si ulusal 

gelirin yüzde 47–61’ ini, en yoksul yüzde 20’ si ise ulusal gelirin yüzde 2–5’ ini 

almaktadır. 

                          Tablo 4. Gelir Dağılımı Eşitsizliği (2006) 

 Gelir Payı 
Ülke Adı En Yoksul % 20 En Zengin %20 
Kolombiya 2,3 61,6 
Brezilya 3,0 59,5 
Arjantin 3,6 53,0 
Şili 4,1 56,8 
Meksika 4,6 53,3 
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Venezüella 4,9 48,6 
Türkiye 5,4 47,1 
Filipinler 5,6 50,4 

               Kaynak: www.worldbank.org. Erişim tarihi: 17.06.2010 

Gelir dağılımındaki eşitsizlik, işgücünün beslenme, sağlık, eğitim, kültürel ve 

geleneksel harcamalarını azaltmasına neden olduğundan insani sermaye birikiminin 

yeterli düzeyde gerçekleşmemesine neden olmaktadır. Bu nedenle insanların emek 

verimliliği düşmekte ve sonuç olarak da ekonomik kalkınma düşük düzeyde 

gerçekleşmektedir. 

5. Tarım: Gelişmekte olan ülkelerin tarım sektörünün ilk özelliği, ülke 

GSYĐH’ sı içindeki payının yüksek olmasıdır. Tablo 5’ te görüldüğü gibi, gelişmiş 

ülkelerde GSYĐH’ nın içinde tarımın payı 2005 yılında yüzde 2, gelişmekte olan 

ülkelerde GSYĐH’ nın içinde tarımın payı 2005 yılında yüzde 11’dir.  

   Tablo 5: GSYĐH’ nın Sektörler Bazında Dağılımı 

Gelişmekte Olan Ülkeler  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tarım 12 12 12 11 11 10 
Sanayi 34 34 36 36 37 37 
Hizmetler 54 54 53 52 52 53 
 Gelişmiş Ülkeler 
Tarım 2 2 2 2 2 1 
Sanayi 27 26 26 26 26 26 
Hizmetler 71 72 72 72 72 72 
 Arjantin 
Tarım 5 11 11 10 9 8 
Sanayi 27 32 35 36 36 36 
Hizmetler 69 57 54 54 55 56 
 Türkiye 
Tarım 10 12 11 11 11 10 
Sanayi 30 29 29 29 29 29 
Hizmetler 60 60 60 61 61 62 
 Amerika Birleşik Devletleri 
Tarım 1 1 1 1 1 1 
Sanayi 23 22 22 22 22 23 
Hizmetler 76 77 77 76 76 76 

  Kaynak: www.worldbank.org. Erişim Tarihi: 26.06.2010 
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Ülkeler bazında karşılaştırma yaptığımızda da tarım sektörünün GSYĐH 

içindeki payının yüksek olduğu görülmektedir. Sanayileşmiş ABD’ de tarımın 

GSYĐH içindeki payı 2005 yılında yüzde 1, Türkiye’ de yüzde 11 ve Arjantin’ de 

yüzde 9’ dur.  

Gelişmekte olan ülkelerde tarım sektörünün ikinci özelliği, tarımsal alanların 

gelişmiş ülkelerinkinden daha büyük olmasıdır. Gelişmekte olan ülkelerde tarımsal 

alanların büyüklüğü 2006 yılında 36,63 milyon kilometrekare iken gelişmiş ülkelerde 

tarımsal alanların büyüklüğü 2006 yılında 12,68 milyon kilometrekaredir.  

Gelişmekte olan ülkelerin tarım sektörünün üçüncü özelliği, tarımsal alanların 

gelişmiş ülkelerinkinden daha büyük olmasına rağmen düşük verimliliğe sahip 

olmasıdır. Gelişmekte olan ülkelerin tarımsal sektörünün düşük verimliliğe sahip 

olmasının nedenleri şunlardır (Kaynak, 2005: 6):  

• Toprak üzerindeki nüfus baskısının varlığı,  

• Eski teknoloji kullanılması,  

• Düşük tasarruf ve düşük yatırımdır.  

Gelişmiş ülkelerde tarımsal sektörün verimliliği kullanılan ileri teknoloji, 

toprak üzerinde nüfus baskısının olmaması ve büyük tarımsal işletmelerin varlığı 

nedeniyle daha yüksektir. 

Gelişmekte olan ülkelerde tarım sektörünün dördüncü özelliği, tarımsal 

mekanizasyonun yetersizliğidir. Tarımsal mekanizasyon bir üretim teknolojisidir. Bu 

teknoloji ülkelerin gelişmişliğine bağlı olarak gelişme ve uygulama gösterir 

(Sevindirici, 1999: 82). Gelişmekte olan ülkelerde çekici güç olarak ifade edilen 

traktör sayısı 2006 yılında 12,51 milyon iken, bu rakam gelişmiş ülkelerde 16,01 

milyondur. Gelişmekte olan ülkelerde tarımsal mekanizasyonun yetersizliği tarımın 
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hayvan gücüne dayalı olmasına neden olmaktadır. Tablo 6’ da gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde tarımın ekonomik durumuna yer verilmiştir. 

 

Tablo 6: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarımın Ekonomik Durumu 

Gelişmekte Olan Ülkeler 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tarımsal Alanlar (Milyon 
km2) 

36,61 36,56 36,50 36,60 36,58 36,63 

Tarımsal Mekanizasyon 
(Milyon Traktör) 

11,46 11,68 11,87 12,09 12,56 12,51 

Đşçi Başına Yaratılan Katma 
Değer (USD) 

573 577 598 616 638 664 

Gelişmiş Ülkeler 

Tarımsal Alanlar (Milyon 
km2) 

12,98 12,88 12,80 12,78 12,81 12,68 

Tarımsal Mekanizasyon 
(Milyon Traktör) 

15,71 15,80 15,97 15,99 16,00 16,01 

Đşçi Başına Yaratılan Katma 
Değer (USD) 

22.219 23.037 23.546 25.592 27.670 27.502 

Kaynak: www.worldbank.org. Erişim Tarihi: 25.06.2010 

Gelişmekte olan ülkelerin tarımsal sektörünün son özelliği, tarımda çalışan 

kişi başına yaratılan tarımsal katma değerin düşük olmasıdır. Toplam tarımsal katma 

değer, tarım sektörü içinde faaliyette bulunan işletmelerin bir yıl içinde üretmiş 

oldukları nihai malların değerinden, diğer sektörlerden alınıp tarımsal üretimde girdi 

olarak kullanılan malların değeri düşüldükten sonra kalan değerdir. Tarımda çalışan 

kişi başına tarımsal katma değer, toplam tarımsal değerinin tarımda çalışan kişiye 

bölünmesi ile elde edilmektedir. Tablo 6’ da görüldüğü gibi, gelişmiş ülkelerde kişi 

başına düşen katma değer 2006 yılı itibariyle 27.502 USD’ dir. Gelişmekte olan 

ülkelerde ise bu rakam 664 USD’ dir.  
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 6. Dış Ticaret: Gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeleri birbirinden 

ayıran diğer bir özellik de dış ticarettir. Gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret modeli 

genellikle benzerdir. Gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelere birincil mal ve 

hammadde ihraç edip gelişmiş ülkelerden nihai mal ve hizmet ihraç ederler (Kaynak, 

2005: 7). 2007 yılı itibariyle ithalatın GSYĐH içindeki payı Tablo 7’ de verilmiştir. 

                  Tablo 7: 2007 Yılı Đtibariyle Đthalatın GSYĐH Đçindeki Payı (%)   

 Euro 
Bölgesinde 

Gelişmiş 
Ülkelerde 

Gelişmekte Olan 
Ülkelerde 

Đhracat 42 28 33 
Đthalat 40 28 31 

                   Kaynak: www.worldbank.org. Erişim Tarihi: 27.06.2010. 

Tablo 7’de görüldüğü gibi, gelişmekte olan ülkelerin 2007 yılı ihracatlarının 

GSYĐH oranı % 33’ tür. Đthalatlarının GSYĐH’ a oranı % 31’ dir. Bununla birlikte 

gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettikleri mal ve hizmetler çeşitliliğe sahip değildir. Bu 

ülkelerin ihracatları tarımsal hammaddeler, maden cevherleri ve gelişmiş ülkelerin 

yüksek maliyetler ile gelişmekte olan ülkelerde uygulanan teşviklerden yararlanmak 

için gelişmiş ülkelerde ürettikleri ürünlerden oluşur. Dolayısıyla, gelişmekte olan 

ülkelerin ihraç gelirleri, ihraç ettikleri malların üretim devirlerinde meydana gelen 

değişimlere hassastırlar. Söz konusu mallar ihraç edildikleri piyasaların koşullarında 

ortaya çıkan değişimlerden kolayca etkilenebilmektedirler.       

7. Sermaye Piyasası: Gelişmekte olan ülkelerde sermaye piyasası 

gelişmemiştir. Gelişmekte olan ülklerde sermaye piyasasının gelişmemiş olmasının 

önemli nedenlerinden biri tasarrufların düşüklüğüdür. Gelişmekte olan ülkelerde 

milli gelirin düşük olmasından dolayı tasarruf miktarı da düşüktür. Tasarruf 

miktarının düşük olması yatırımların düşük olmasına dolayısıylada milli gelirin 

düşük gerçekleşmesine neden olmaktadır. Bu durum kendi kendini besleyen bir kısır 
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döngüdür. Tasarruf düşüklüğünün ikinci nedeni tasarruf sahiplerinin elde ettikleri 

gelirin kullanmadıkları kısmını bankacılık sisteminde değerlendirmek veya hisse 

senetlerine yatırım yapmak yerine evlerinde veya küpte gömerek saklamalarıdır. 

1.1.2.  Gelişmekte Olan Ülkelerin Finansal Piyasaları  

Finansal piyasalar dünyada süreklilik arz eden bir biçimde, fonları fon fazlası 

olanlardan fon talebi olanlara doğru transferi arttırmak için gelişmeye devam 

etmektedirler. Finansal varlık piyasası olarak da adlandırılan finansal piyasada fon 

arz ve talebini düzenleyen ve denetleyen kamu kurumları, aracı kurumlar, finansal 

varlıklar, borsalar (hisse senedi piyasaları), takas kuruluşları ile idari ve hukuki 

kurallar vardır (Korkmaz ve Ceylan, 2006: 63). 

Finansal piyasalar bazı ülkelerde diğerlerine nazaran daha gelişmiş olmakla 

birlikte fon fazlası olanlardan fon talebi olanlara transfer edilen fonların hacminde de 

ülkeler arasında farklılıklar olabilmektedir. Buna benzer şekilde bazı ülkeler uzun 

yıllardan beri finansal piyasalara sahip iken, bazı ülkeler daha yeni sayılabilecek 

piyasa odaklı ekonomilere ve finansal piyasalara sahiptirler (Madura, 2008: 10). 

Gelişmekte olan ülkelerdeki finansal piyasalar sermaye birikimini 

hızlandırması ve teknolojik gelişmelere olanak sağlayarak ekonomik büyümeyi ve 

üretimi arttırabilmesi bakımından önemlidir. Finansal piyasaların ekonomiye bu 

yararları sunabilmesi için bazı fonksiyonlarını yerine getiriyor olması gerekmektedir. 

Bu fonsiyonlar şunlardır (Korkmaz ve Ceylan, 2006: 9):  

• Tasarrufları para ve sermaye piyasalarına kanalize edebilmek,  

• Yatırımcıların istedikleri zaman ellerindeki finansal varlıkları 

satabilme olanağı sunarak likitide riskini düşürmek,  
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• Yatırımcılara çeşitlendirme olanağı sunmak suretiyle iflas riskini 

düşürmek,  

• Yatırımcıların ve kamuoyunun piyasayla ilgili bilgilere kolayca 

ulaşabilmesini sağlamak,  

• Halka açık şirketleri denetleyerek yatırımcının ve kamuoyunun 

haklarını korumak, ve 

• Finansal entegrasyonu sağlamak olarak sıralanabilir. 

Bu fonksiyonları yerine getiren finansal piyasaların faaliyette bulunduğu 

ülkelerin ekonomik gelişmesine katkı sağladığı literatürde konu ile ilgili yapılmış 

olan araştırmalarda saptanmıştır. 

 1.1.3. Gelişmekte Olan Ülke Finansal Piyasalarının Özellikleri 

Gelişmekte olan ülkelerde devlet tarafından ekonomik büyümeye ve 

gelişmeye katkı sağlaması amacıyla kurulan finansal piyasalar, gelişmiş ülkelerdeki 

finansal piyasalardan farklı özelliklere sahiptirler. Bu özellikleri aşağıdaki gibidir 

(Özgen, 1998: 6):  

1. Gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasalarında belli başlı birkaç 

kurumun ve devletin hâkimiyeti vardır.  

Gelişmekte olan ülkelerde finansal piyasaların gelişmiş ülkelerin finansal 

piyasalarının aksine yeni sayılabilecek kadar bir geçmişe sahip olmaları ve devlet 

tarafından kurularak geliştirilmesi bu ülkelerdeki finansal piyasalarda hâkim 

kurumların genellikle devletin veya birkaç finansal kurumun elinde olmasına neden 

olmuştur. 
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2. Gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasaları ekonomideki yapısal 

sorunlardan kaynaklanan problemlerle yüz yüzedir.  

Finans literatüründe finansal piyasalar bulundukları ülkenin ekonomik yapısı 

ile makroekonomik göstergeleri arasında bulunan etkileşimin varlığı genel kabul 

görmüştür. Dolayısıyla da gelişmekte olan ülkelerde de finansal piyasalar 

ekonominin genel durumundan etkilenebilmektedir. Gelişmekte olan ülke finansal 

piyasalarının o ülkelerin enflasyon oranı, faiz oranı, döviz kıtlığı, cari açık, sermaye 

eksikliği, yatırım eksikliği, işsizlik, ekonomik büyüme gibi ekonomik yapısal 

sorunların neden olduğu durumlardan etkilenmektedirler. 

3. Gelişmekte olan ülkelerin finans piyasalarında karşılaştıkları bir diğer 

sorun ülke ve kredi riskidir. 

Gelişmekte olan ülke finansal piyasalarının etkin olmamalarının nedeni ülke 

ve kredi riskinin artması; yasal veya hukuki eksiklikler, düzenleyici ve denetleyici 

kurumların güçsüzlüğü, kredi piyasalarında kısa vadeli işlemlerin ağırlıkta olması, 

faiz oranlarının yüksek olmasının ortaya çıkardığı sorunlardan ve finansal piyasaların 

sığlığından kaynaklanmaktadır.  

4. Gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasalarında devlet kontrolünün 

varlığı.  

Gelişmekte olan ülkelerin bazılarında finansal piyasalarda var olan devlet 

kontrolü, ülkenin elindeki kıt kaynakların ekonomik büyümeyi ve refahı arttırmak 

amacıyla kullanılmasını sağlamıştır. Böylece ekonomik büyüme artmıştır.  

Çin’ de ve diğer Uzak Doğu Asya ülkelerinde devletin finansal piyasaları 

kurucu, düzenleyici, denetleyici ve oyuncu olarak içinde yer alarak sermayeyi 

yönlendirmesi, ekonomik istikrarın sürekliliğini sağladığı gibi ekonomik büyümenin 
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hızlanmasına neden olmuştur. Çin’ de ve diğer bazı Uzak Doğu Asya ülkelerinde 

finansal piyasalardaki yoğun devlet kontrolü finansal istikrarı sağlaması ve 

beklentileri pozitif yönde etkilemesi ile söz konusu ülkelerin hızlı bir biçimde 

büyümelerine neden olmuştur.   

Yakın zamanda yaşanan krizler de göstermiştir ki, finansal sistem içinde 

bulunan kurumlardan sadece bir tanesinin başarısız olması ihtimali bile finansal 

piyasalardaki dengelerin bozulabilmesine ve devletin müdahalesine neden 

olabilmektedir.  

5. Gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasalarında finansal baskı niteliğinde 

var olan devlet müdahalesinin varlığı. 

Yukarda belirttiğimiz gibi ekonomik büyümeyi arttırıcı devlet 

müdahalelerinin varlığının yanı sıra ekonomik büyümeyi ve refahı arttırmaya yönelik 

olmayan müdahalelerde olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki bu finansal baskılar 

gelişmiş ülkelere göre daha fazla olabilmektedir. 

Finansal baskı niteliği taşıyan devlet müdahaleleri bütçe kısıtlarından 

kaynaklanabildiği gibi temel makroekonomik göstergelerdeki bozuklukları düzeltme 

amacıyla yapılan finansal piyasalara müdahalelerdir.  

6. Gelişmekte olan ülkeler kendi hisse senedi piyasalarının ülke dışına 

açılmasını ve geliştirilmesini özendirmektedirler. 

Gelişmekte olan ülkeler hisse senedi piyasaları dışarıya açıldıkça piyasada var 

olan sorunların düzeleceğini, var olan risklerin azalacağını ve kaynakların ekin 

dağılımını sağlayacağı için gelişmekte olan ülkeler hisse senedi piyasalarının dışarıya 

açılmasını teşvik etmektedirler.  
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Dışa açık hisse senedi piyasaları sayesinde söz konusu ülkeler ekonomik 

büyümeyi sağlamayı, yatırımları arttırmayı, ve dış ticaret açığını sıcak para olarak 

tabir edilen portföy yatırımları ile finanse etmeyi amaçlamaktadırlar. 

1.2. GELĐŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKĐ HĐSSE SENEDĐ 

PĐYASALARI TANIMI VE AYRIŞTIRICI ÖZELLĐKLERĐ  

1.2.1. Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasası Tanımı 

Bir hisse senedi piyasasının gelişmişlik düzeyinin hangi aşamada olduğunu 

saptamak amacıyla literatürde farklı kriterler ortaya konulmuştur.  

Literatürde bir hisse senedi piyasasının gelişmişlik düzeyinin saptanmasında 

IFC’ nin yapmış olduğu tanım ve kriterler, Standard and Poors’ un ortaya koymuş 

olduğu kriterler ve konu ile ilgili uzmanların hazırlamış oldukları raporlarda 

kullandıkları kriterler kullanılmıştır.        

IFC’ e göre, gelişmekte olan hisse senedi piyasası terimi, geçiş döneminde 

olan, büyüklüğü, faaliyeti veya gelişmişlik düzeyi artan hisse senedi piyasası olarak 

tanımlanmıştır. Genel olarak, IFC bir hisse senedi piyasasını aşağıdaki kriterleri 

sağlaması halinde gelişmekte olan hisse senedi piyasası olarak tanımlamıştır.  

Bu kriterler sırasıyla, hisse senedi piyasası Dünya Bankası tarafından 

tanımlanan düşük veya orta gelirli bir ekonomide faaliyette bulunuyorsa, hisse senedi 

piyasasının sermaye kapitalizasyonunun GSMH’ a oranı düşükse, hisse senedi 

piyasasında yabancı yatırımcılara konulan kısıtlar ve sermaye kontrolleri varsa, 

piyasada işlem gören şirketlere hükümet müdahaleleri varsa, faaliyetler üzerinde 

yasal kısıtlar varsa özellikle de, yabancı yatırımcılar üzerinde böyle kısıtların 
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varlığının söz konusu olduğu piyasalar, gelişmekte olan piyasa olarak kabul 

edilmiştir.  

IFC, yabancı portföy yatırımları üzerine konulmuş yaygın kısıtların gelişmiş 

hisse senedi piyasalarında bulunamayacağını dolayısıyla da bu tür kısıtların 

uygulandığı piyasaların gelişmemiş piyasalar olduğunu ifade etmiştir. 

Standards and Poors, bir hisse senedi piyasasının gelişmekte olan hisse senedi 

piyasası kabul edilebilmesi için bazı kriterler ortaya atmıştır. Buna göre bir hisse 

senedi piyasasının gelişmekte olan bir hisse senedi piyasası olduğunun kabul 

edilmesi için aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlamış olması gerekmektedir. Bu 

kriterler aşağıdaki gibidir:  

• Hisse senedi piyasasının Dünya Bankası tarafından tanımlanmış olan 

düşük – veya orta – gelirli bir ekonomide bulunması, 

• Finansal derinliğe sahip olmaması (hisse senedi piyasasının sermaye 

kapitalizasyonunun ülke GSYĐH’ a oranının düşük olması), 

• Yabancı yatırımcılar için yaygın bir biçimde negatif ayrım yapılması veya 

kontrollerin varlığı, 

• Şeffaflık, derinlik, piyasa regülasyonu operasyonel etkinlik eksikliği 

bulunmasıdır. 

Hisse senedi piyasalarının sınıflandırılmasında veya gelişmişlik düzeylerinin 

tespit edilmesinde IFC’ nin ve Standards and Poors’ un ortaya koymuş oldukları 

kriterlerinin dışında literatürde konu ile ilgili uzmanlar tarafından kullanılanılan 

kriterler de mevcuttur. Bunlar, hisse senedi piyasasının içinde bulunduğu ekonomi ile 

ilgili makroekonomik göstergelerden ve hisse senedi piyasası ile ilgili oranlardan 

oluşmuşlardır. Bu kriterler aşağıdaki gibidir ( Doğu, 1996: 3): 
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• Kişi Başına Düşen Gayrisafi Milli Hasıla Oranı, 

• Piyasa Kapitalizasyonu, 

• Đşlem Hacmi, 

• Sermaye Piyasasına Gelen Yurt Đçi Birikimlerin Gayrisafi Milli Hasılaya 

(GSMH) Oranı, 

• Yerel Yatırımcı ve Kurumsal Yatırımcı Tabanı, 

• Türev Piyasaların Varlığı, 

• Borsada Đşlem Gören Menkul Kıymet Çeşitliliği, 

• Akışkanlık, 

• Yoğunlaşmalar, 

• Dışa Açıklık Derecesi,  

• Piyasaya Dönüş Oranı, 

• Borsaya Kote Sayısı, 

• Yeni Đhraç Miktarları, 

• Ortalama Şirket Büyüklükleri ve 

• Borsanın Kuruluş Tarihidir. 

Bu çalışmada IFC’ nin kabul ettiği gelişmekte olan hisse senedi tanımı esas 

alınmıştır. Buna göre gelişmekte olan ülkelerde faaliyette bulunan hisse senedi 

piyasaları gelişmekte olan hisse senedi piyasası olarak kabul edilmiştir. Buna karşın 

gelişmiş ülkelerde faaliyette bulunan hisse senedi piyasaları ise gelişmiş hisse senedi 

piyasası olarak kabul edilmiştir.  
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1.2.2. Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasalarının Ayrıştırıcı Özellikleri 

Gelişmekte olan ülkelerde hisse senedi piyasaları hızla genişleyen ve büyüyen 

piyasalardır. Bu piyasalar gelişmiş ülkelerden farklı risk, getiri özelliklerine 

sahiptirler. Gelişmekte olan hisse senedi piyasaları, gelişmiş hisse senedi 

piyasalarından daha yüksek ortalama getiriye, gelişmiş piyasa getirileri ile düşük 

korelasyona ve daha yüksek oynaklığa sahiptirler (Bekaert ve Harvey, 1997: 30).  

Aggarwal Et al. (1999) gelişmekte olan hisse senedi piyasalarının en önemli 

ayırt edici özelliğinin oynaklık olduğunu saptamışlardır. Tablo 8’ den görüldüğü gibi 

1999–2006 döneminde, gelişmekte olan hisse senedi piyasalarındaki standart 

sapmanın ABD’den yüksek olduğu bulunmuştur. Bu durum gelişmekte olan hisse 

senedi piyasalarında hisse senedi getirilerinin, gelişmiş hisse senedi piyasalarından 

daha büyük bir oynaklığa sahip olduğunu göstermiştir.  

Tablo 8. Gelişmekte Olan Ülkelerde Hisse Senedi Getirilerinin Standart                        
Sapması ve S&P 500 ile Korelasyonu (1999–2006) 

 Standart Sapma S&P ile Korelasyon 

ÜRDÜN 13,05 0,04 

ARJANTĐN 23,32 -0,20 

BREZĐLYA 21,16 0,02 

MACARĐSTAN 15,88 0,64 

ŞĐLĐ 10,12 0,13 

ENDONEZYA 28,79 0,10 

MEKSĐKA 16,2 0,05 

RUSYA 25,56 0,32 

MALEZYA 16,04 0,41 

POLONYA 15,01 0,68 

TÜRKĐYE 37,86 0,66 

AMERĐKA S&P 500 8,74 1,00 



 21 

Gelişmekte olan hisse senedi piyasalarında oynaklığın yüksekliği,  finansman 

kaynaklarında ve maliyetlerinde tahmin edilemeyen değişikliklere neden 

olabilmekte, yatırım yapmayı, ithalatı ve ihracatı zorlaştırabilmekte, vadelerin 

kısalmasına neden olabilmekte ve son olarak da piyasaların kurumsallaşmasını 

engeleyebilmektedir. Gelişmekte olan hisse senedi piyasalarında oynaklığın 

nedenleri aşağıdaki gibi açıklanabilir (Özgen, 1998: 13; Çaşkurlu, 2001: 167): 

1. Borsa endeksi içinde yer alan hisse senedi sayısının az ve birkaç hisse 

senedi borsa endeksine hakim ise oynaklık artmaktadır. Böyle bir durumda yapılması 

gereken endekse dahil hisse senedi sayısını arttırmaktır.   

2. Piyasa kapitalizasyonunun GSMH’ a oranı az ise oynaklık yüksektir. Böyle 

bir durumda piyasa kapitalizasyonunun GSMH’ a oranının arttırılması ve borsada 

işlem gören hisse senetleri farklı sektörlerden oluşturulmalıdır. 

3. Borsada bilgi akışının niteliği ve yoğunluğu hisse senetlerinin fiyatları 

üzerinde etkilidir. 

4. Oynaklığın artmasındaki bir diğer neden ülkenin içinde bulunduğu 

makroekonomik koşullardır.   

5. Sıcak para olarak tabir edilen kısa vadeli sermaye girişi olan portföy 

yatırımları ülke piyasalarında oynaklığı arttırmaktadır. 

Gelişmekte olan hisse senedi piyasaları yüksek oynaklığa sahip olmalarının 

yanı sıra yüksek ortalama getiriye de sahiptirler. Gelişmekte olan hisse senedi 

piyasalarının yüksek getiriye sahip olmaları aşağıdaki gerekçelerle açıklanabilir 

(Aggarwal, 1995: 235): 

1. Gelişmekte olan piyasaların yükse büyüme hızına sahip olmaları, 
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2. Bazı sektörlerin yeni büyüyor olmaları, 

3. Đş gücü maliyetlerinin ucuz olması.  

Tablo 8, gelişmekte olan hisse senedi piyasası ile gelişmiş hisse senedi 

piyasasının birbirinden bağımsız ve ilişkinin (korelasyonun) zayıf olduğunu da 

göstermiştir. Dolayısıyla gelişmekte olan hisse senedi piyasalarının gelişmiş hisse 

senedi piyasalarına göre daha yüksek bir getiri olanağı sunması ve gelişmiş hisse 

senedi piyasalarının getirileri ile zayıf bağlantıya sahip olmaları nedeni ile 

uluslararası çeşitlendirme olanağı sunması, gelişmekte olan piyasaların yabancı 

yatırımcıların ilgi odağı olmasına neden olmuştur.     

1.2.3. Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasalarının Đnclenmesi 

1.2.3.1. Piyasa Kapitalizasyonu 

Bir şirketin piyasa kapitalizasyonu, bir şirketin hisse senetlerinin piyasada 

oluşan kapanış fiyatının dolaşımdaki hisse senedi sayısı ile çarpılması sonucunda 

elde edilir. Bir hisse senedi piyasasının piyasa kapitalizasyonu ise, o piyasada işlem 

gören şirketlerin piyasa kapitalizasyonlarının toplamından oluşmaktadır. Piyasa 

kapitalizasyonu kavramı piyasaların büyüklüğünü ölçmek amacıyla 

kullanılabilmektedir.1980’ li yıllardan itibaren, gelişmekte olan hisse senedi 

piyasaları hızlı bir şekilde gelişmeye başlamışlardır.  
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Tablo 9’ da gelişmekte olan hisse senedi piyasaları ile gelişmiş hisse senedi 

piyasalarının piyasa kapitalizasyonları verilmiştir.  

Tablo 9. Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Hisse Senedi Piyasalarının Piyasa                

Kapitalizasyonu  (Milyar USD) 

Yıllar 
Gelişmekte Olan Hisse Senedi 
Piyasaları 

Gelişmiş Hisse Senedi 
Piyasaları 

1991 608 10.740 
1992 687 10.252 
1993 1.224 12.793 
1994 1.360 13.756 
1995 1.423 16.365 
1996 1.695 18.557 
1997 1.646 21.470 
1998 1.260 25.663 
1999 1991 34.117 
2000 1.980 30.207 
2001 1.841 26.065 
2002 1.744 21.766 
2003 2.632 29.404 
2004 3.325 34.827 
2005 4.534 38.785 
2006 7.931 45.444 
2007 14.849 49.714 
2008 7.571 27.381 

         Kaynak: www.worldbank.org. Erişim Tarihi: 05.06.2010 

Tablo 9’ de görüldüğü gibi 1991 yılında gelişmekte olan hisse senedi 

piyasalarının piyasa kapitalizasyonu 608 milyar USD iken bu rakam 2008 yılında 

7.571 milyar USD’ e ulaşmıştır. 1991–2008 yılları arasında gelişmekte olan hisse 

senedi piyasalarının piyasa kapitalizasyondaki artış 12 kattır. Gelişmiş hisse senedi 

piyasalarının piyasa kapitalizasyonu1991 yılında 10.740 milyar USD iken bu rakam 

2008 yılında ise 27.381 milyar USD’ e ulaşmış 1991–2008 döneminde gelişmiş hisse 

senedi piyasalarının piyasa kapitalizasyonundaki artışın sadece 2.5 kat olduğu 

görülmüştür.   
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      Tablo 10. 2008 Yılı Đtibariyle Piyasa Kapitalizasyonları (Milyon USD) 

Ülke Adı Piyasa Kapitalizasyonu 

Gelişmekte Olan Ülkeler  
Türkiye 228.634, 4 
Brezilya 56.812,2 
Meksika 397.297, 1 
Filipinler 91.489,3 
Hindistan 1.354.477,6 
Endonezya 220.124,2 
Gelişmiş Olan Ülkeler  
ABD (NYSE) 14.575.974,9 
Almanya 1.893.965,6 
Đngiltere 3.478.172,4 
Đsviçre 1.235.425,1 
Đtalya 978.450,1 
Japonya 4.158.086,7 

      Kaynak: World Federation Of Exchange Focus no. 181, Mart 2008: 34 

 

Tablo 10’ da gelişmekte olan hisse senedi piyasaları ile gelişmiş hisse senedi 

piyasalarının ülke bazındaki piyasa kapitalizasyonları verilmiştir. Tablo 10’ dan 

görüldüğü gibi gelişmekte olan ülkelerin piyasa kapitalizasyonları gelişmiş hisse 

senedi piyasa kapitalizasyonlarına göre düşüktür. Bunun nedenleri olarak, gelişmekte 

olan hisse senedi piyasalarının gelişmiş hisse senedi piyasalarına göre yeni kurulmuş 

olmaları, halka açık şirket sayısının az olması ve tasarrufların hisse senedi 

piyasasında değerlendirilmemesidir. 
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1.2.3.2. Hisse Senedi Piyasası Kapitalizasyonun GSMH’ a Oranı  

Tablo 11’ de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasa 

kapitalizasyonlarının GSYĐH’ a oranı verilmiştir.  

        Tablo 11. Piyasa Kapitalizasyonlarının GSYĐH Oranı  

 
2000 2005 2006 2007 

Gelişmiş Ülkeler Piyasa  
Kapitalizasyonu (GSYĐH %) 

116,9 110,8 123,5 123,9 

Gelişmekte Olan Ülkelerin Piyasa  
Kapitalizasyonu ( GSYĐH %) 

35,3 48,5 71,8 113,9 

Kaynak: www.worldbank.org. Erişim Tarihi: 05.06.2010 

Tablo 11’ den görüldüğü gibi 2000 yılında gelişmiş hisse senedi piyasalarının 

piyasa kapitalizasyonunun GSYĐH’ e oranı % 116,9 iken, bu oran gelişmekte olan 

hisse senedi piyasalarında % 35,3’ tür. Gelişmiş hisse senedi piyasalarının piyasa 

kapitalizasyonunun GSYĐH’ a oranı zaman içinde sabit kalmış ancak gelişmekte olan 

ülkelerin piyasa kapitalizasyonu zaman içinde artarak 2007 yılında % 113, 9’ a 

ulaşmıştır. Bu, gelişmekte olan hisse senedi piyasalarının zamanla güçlendiklerini 

göstermektedir. 
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1.2.3.3. Piyasada Đşlem Gören Şirket Sayısı 

Tablo 12’ de gelişmiş ve gelişmekte olan hisse senedi piyasalarında işlem 

gören şirket sayılarına yer verilmiştir. Tablo 12’ den görüldüğü gibi gelişmiş hisse 

senedi piyasalarında işlem gören firmaların sayısı gelişmekte olan hisse senedi 

piyasalarında işlem gören firma sayısından daha fazladır. 

Tablo 12. Đşlem Gören Firma Sayıları 

 
2008 2009 2010 (Nisan) 

 
D F TOT D F TOT D F TOT 

Brezilya 107 5 112 101 5 106 5 100 105 

Meksika 125 248 373 125 281 406 125 481 406 

Malezya 972 4 976 952 7 959 951 7 958 

Yunanistan 289 3 292 285 3 288 283 3 286 

Türkiye 317 0 317 315 0 315 319 0 319 

NYSE (ABD) 1548 415 1963 1832 495 2327 1824 502 2326 

Japonya 2374 16 2390 2320 15 2335 2300 13 2313 

Đspanya 3536 40 3576 3435 37 3472 3377 37 3414 

Almanya 742 90 832 704 79 783 702 76 778 

Kaynak: World Federation of Exchanges, 2009 Annual Report and                                                                                                         
Statistics; World Federation of Exchanges Focus No. 207; May 2010. D: Yerli, F: 
Yabancı, TOT: Toplam. 

 

Piyasada işlem gören firma sayısının fazlalığı, o ülkedeki tasarrufların büyük 

bir kısmının sermaye piyasaları vasıtasıyla öz kaynak şeklinde el değiştirmiş 

olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Doğan, 1996: 9). Ancak, 

piyasada işlem gören şirket sayısı tek başına tasarrufların öz sermaye biçiminde el 
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değiştirdiğini göstermesi bakımında yeterli değildir. Ülkedeki tasarrufların sermaye 

piyasası vasıtasıyla öz kaynak şeklinde el değiştirdiğini göstermesi bakışından yeni 

ihraçların büyüklüğüde önem arz etmektedir. Đhraçlar iki biçimde gerçekleşmektedir. 

Đlki, halen hisse senedi piyasasında işlem gören şirketlerin sermaye artırımı 

biçiminde, ikinicisi ise ilk kez halka açılan şirketlerin yapmış oldukları ihraç 

biçimindedir.  

Tablo 13’ de görüldüğü gibi en fazla sermaye artırımı ve halka ilk arzlar 

gelişmiş hisse senedi piyasalarında meydana gelmiştir. Dolayısıyla gelişmiş hisse 

senedi piyasasında işlem gören şirketlerin hem sermaye artırımları hem de halka arz 

ile elde edien fonların büyüklüğü o piyasaların gelişmişliğini ve gelişmiş ülkelerde 

tasarrufların öz sermaye biçiminde el değiştirdiği göstermektedir. 

Tablo 13. Yeni Đhraçların Büyüklüğü (USD Milyon) 

Kaynak: World Federation Of Exchanges, 2009 Annual Report and Statistcs. 

1.2.3.4. Piyasa Yoğunluğu 

Piyasa yoğunluğu, piyasa değeri en büyük olan veya işlem hacmi olarak en 

aktif hisse senetlerinin toplam piyasa kapitalizasyonu ve işlem hacmi içindeki yüzde 

payıdır (Doğu, 1996: 11).  

2008 2009 
Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasaları  

Sermaye 
Arttrımı 

Đlk Kez Halka 
Açılma (IPO) 

Sermaye 
Arttrımı 

Đlk Kez Halka 
Açılma (IPO) 

Brezilya 130,7 4.154,5 0,0 0,0 
Meksika - 592,1 374,8 - 

Yunanistan 1.076,3 46,6 5.984,0 16,0 
Türkiye 4.582,2 1.817,8 952,6 6,6 

 Gelişmiş Hisse Senedi Piyasaları 
NYSE (Avrupa) 73.100,0 6.709,6 106.838,7 2.212,2 

Đngiltere - 13.454,6 - 2.952,1 
Japon 13.155,0 305,9 65.905,1 240,1 

Almanya - 547,8 - 134,6 
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         Tablo 14. Piyasa Yoğunluğu  

 2009 
 10 En Büyük Hisse Sen. 

Top. Piy. Kapitalizasyonu 
Đçindeki Payı (%) 

10 En Büyük Hisse Sen. 
Top. Đşlem Hacmi 
Đçindeki Payı (%) 

Brezilya 71,9 69,8 
Meksika 63,1 73,8 
Türkiye 50,4 44,3 
Malezya 39,3 32,0 
Hindistan 30,8 28,2 
Yunanistan 57,8 64,3 
Japonya 17,6 19,6 
Londra 41,3 17,8 
NYSE (ABD) 15,7 29,2 

        Kaynak: World Federation of Exchanges, 2009 Annual Report and Statistics. 

Tablo 14’ e baktğımızda bu oranın gelişmekte olan hisse senedi piyasalarında 

gelişmiş hisse senedi piyasalarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla piyasa yoğunluğu gelişmekte olan hisse senedi piyasalarında daha 

yüksektir. 

1.3. ÇALIŞMAYA DÂHĐL EDĐLEN GELĐŞMEKTE OLAN 

PĐYASALARIN ĐNCELENMESĐ 

Bu bölümde çalışmaya dâhil edilen gelişmekte olan ülkeler incelenmiştir. Bu 

bölümde ele alınan ülkelerin makroekonomik göstergeleri ve hisse senedi piyasaları 

ile ilgili göstergeleri incelenmiştir. Çalışmaya dâhil edilen ülkeler aşağıdaki gibidir: 

1. Türkiye   9. Meksika 

2. Brezilya   10. Malezya  

3. Rusya    11.  Polonya 

4. Arjantin 

5. Endonezya 

6. Macaristan 

7. Ürdün 

8. Şili 
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1.3.1. Türkiye 

74 milyonluk bir nüfusa sahip olan Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir 

9.020 USD’ dir. 2000 yılında 267,21 milyar olan GSYĐH’ sı 2008 yılında 734,85 

milyar USD’ dir. Türkiye ekonomisi yıldan yıla büyümeye devam etmektedir. Ülke 

2000 yılında % 6,8, 2005 yılında % 8,4, 2007 yılında ise % 4,7 büyümüştür. Türkiye’ 

de 2000’ li yılların başlarına kadar yüksek enflasyon yaşanmıştır. 2000 yılında 

enflasyon oranı % 49,2’ dir. Uygulanan ekonomik programlar ile enflasyon oranı tek 

haneli rakamlara indirilmiştir. 2008 yılında enflasyon oranı % 11,7 olarak 

geçekleşmiştir.  

     Tablo 15. Türkiye Temel Ekonomik Göstergeleri 

 2000 2005 2007 2008 

Nüfus (milyon) 66,46 71,17 73,00 73,91 

Kişi Başına Düşen GSMH (USD) 3.990 6.230 8.090 9.020 

GSYĐH (milyar USD) 267,21 483,99 647,85 734,85 

Ekonomik Büyüme (%) 6,8 8,4 4,7 0,9 

Enflasyon (%) 49,2 7,1 6,2 11,7 

     Kaynak: www.worldbank.org.tr. Erişim tarihi: 18.05.2010 

Türkiye’ de 1985 yılında kurulmuş olan Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası 

(ĐMKB) gelişmekte olan hisse senedi piyasaları içerisinde önemli bir yere sahiptir. 

ĐMKB’ nin piyasa kapitalizasyonu 2008 yılında 118. 328,7 milyon USD’ dir. 2009 

yılında bu rakam 233.996,7 milyon USD’ e ulaşmıştır. Bir önceki seneye göre 

ĐMKB’ nin toplam piyasa kapitalizasyonu USD bazında % 97,8 artmıştır. Đşlem 

gören şirket sayısı 2009 yılı itibariyle 315’ tir. Đşlem hacmi ise 2009 yılında 
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301.127,7 milyon USD’ dir. Đlk kez halka arz yolu ile ihraç edilen hisse senedi ihraç 

tutarıdır ise 2009 yılında 6,6 milyon USD’ e ulaşmıştır. 

Tablo 16. Türkiye Hisse Senedi Piyasası 

 2008 2009 
Piyasa Kapitalizasyonu (USD Milyon) 118.328,7 233.996,7 

Đşlem Gören Şirket Sayısı 317 315 

Đşlem Hacmi (USD Milyon) 247.893,1 301.127,7 

Hisse Senedi Đhracı (IPO) (USD Milyon)  1.817,80 6,6 

           Kaynak World Federation of Exchanges, 2009 Annual Report and Statistics. 

1.3.2. Brezilya 

191,97 milyon nüfuslu Latin Amerika ülkesi Brezilya 1980’ li yıllardan 

itibaren liberalleşme politikalarını hayata geçirmeye başlamış ve kişi başına düşen 

GSMH’ sı 2000 yılında 3.870 USD iken 2008 yılında bu rakam 7.300 USD’ e 

ulaşmıştır. Ülkenin GSYĐH’ sı 2000 yılında 644,70 milyon USD iken, 2005 yılında 

882, 19 milyon USD’ e, 2007 yılında ise 1 trilyon USD’ yi aşarak 1.333,27 milyon 

USD’ e ulaşmıştır. 2008 yılında Brezilya’ nın GSYĐH’ sı 1.575,15 milyon USD 

olarak gerçekleşmiştir.  

Tablo 17’ de görüldüğü gibi, Brezilya 2000 yılında % 4,3 büyümüştür. 2007 

yılında ABD merkezli başlayan kriz Brezilya ekonomisini olumsuz olarak 

etkilemiştir. 2007 yılı ekonomik büyüme % 5,7 iken bu rakam 2008 yılında % 5,1 

olarak gerçekleşmiştir. 

1987 yılında Brezilya’ da enflasyon oranı % 228,33 iken bu oran 1995 yılında 

% 66’a düşmüştür. 2000 yılında bu oran tek haneli rakama inerek % 6,2 olarak 

gerçekleşmiştir. 2008 yılı itibariyle enflasyon % 5,9 olarak gerçekleşmiştir.  
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      Tablo 17. Brezilya Temel Ekonomik Göstergeleri 

 2000 2005 2007 2008 
Nüfus (milyon) 174,17 186,07 190,12 191,97 

Kişi Başına Düşen GSMH (USD) 3.870 3.970 6.060 7.300 

GSYĐH (milyar USD) 644,70 882,19 1.333,27 1.575,15 

Ekonomik Büyüme (%) 4,3 3,2 5,7 5,1 

Enflasyon (%) 6,2 7,2 3,7 5,9 

      Kaynak: www.worldbank.org. Erişim tarihi: 18.05.2010 

Brezilya borsası (BOVESPA), Latin Amerika bölgesinin gelişmiş 

borsalarındandır. BOVESPA’ nın piyasa kapitalizasyonu yıldan yıla artarak 

bölgesinde ve gelişmekte olan hisse senedi piyasaları arasında gelişmiş piyasalar 

arasında yer almıştır. 2008 yılında 591.965,5 milyon USD olan piyasa 

kapitalizasyonu 2009 yılında 1.337.247,7 milyon USD’ e ulaşmıştır. 2008 yılında 

BOVESPA’ da işlem gören toplam şirket sayısı 392’ dir. Bu rakam 2009 yılında 

386’ dır. BOVESPA’ nın işlem hacmi 2008 yılında 724.199,2 milyon USD iken bu 

rakam, 2009 yılında 626.212,5 milyon USD’ e düşmüştür. Söz konusu piyasada ilk 

kez halka arz yoluyla hisse senedi ihracat miktarı 2008 yılında 11.454,4 milyon USD 

iken bu rakam 2009 yılında 32.509,3 milyon USD’ e ulaşmıştır.    

          Tablo 18. Brezilya Hisse Senedi Piyasası Temel Göstergeleri 

 2008 2009 

Piyasa Kapitalizasyonu (USD Milyon) 591.965,5 1.337.247,7 

Đşlem Gören Şirket Sayısı 392 386 

Đşlem Hacmi (USD Milyon) 724.199,2 626.221,5 

Hisse Senedi Đhracı (IPO) (USD Milyon)  11.454,4 32.509,3 

         Kaynak: World Federation of Exchanges, 2009 Annual Report and Statistics. 
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1.3.3. Rusya 

 Dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya, 141 milyonluk bir nüfusa sahiptir. 

Rusya, Sovyetler Birliğinin 1991 yılında yıkılması ile birlikte kurulmuş ve o tarihten 

itibaren serbest pazar ekonomisine uyum çalışmalarına başlamıştır. 1998 yılında 

meydana gelen Asya krizinin ardından uygulamaya konan ekonomik tedbirler ve 

küresel enerji fiyatlarındaki artış ile ülke dış borçlarını ödemek suretiyle büyümesi 

önündeki engelleri kaldırmaya başlamıştır. Rusya’ da kişi başına düşen GSMH 2000 

yılında 1.710 USD iken bu rakam 2007 yılında 7.550 USD’ e, 2008 yılında 9.660 

USD’ e ulaşmıştır. Ülke ekonomisi 2007 yılında % 8.1 büyümüş, aynı yıl Rusya’ nın 

GSYĐH’ sı 1 trilyon USD’i aşarak 1.294,93 milyar USD olmuştur. 2009 yılında 

GSYĐH, 1.679,48 milyar USD’ e ulaşmıştır. Rusya’ ya yönelen doğrudan yabancı 

yatırımlar ise, 2000 yılında 2.174 milyon USD, 2005 yılında 12.886 milyon USD ve 

2006 yılında ise 30.827 milyon USD dolayında gerçekleşmiştir.  

    

    Tablo 19. Rusya Temel Ekonomik Göstergeleri 

 2000 2005 2007 2008 

Nüfus (milyon) 146,30 143,15 142,10 141,95 

Kişi Başına Düşen GSMH (USD) 1.710 4.460 7.550 9.660 

GSYĐH (milyar USD) 259,71 764,53 1.294,93 1.679,48 

Ekonomik Büyüme (%) 10,0 6,4 8,1 5,6 

Enflasyon (%) 37,7 19,2 13,9 19,2 

     Kaynak: www.worldbank.org. Erişim Tarihi: 18.05.2010. 

2000 yılında % 37,7 olan enflasyon oranı 2007 yılında % 13,9 ve 2008 

yılında % 19,2 olarak gerçekleşmiştir.   
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         Tablo 20. Rusya Hisse Senedi Piyasası Temel Göstergeleri   

 2008 2009 

Piyasa Kapitalizasyonu (USD Milyon) 337.088,8 736.306,7 

Đşlem Gören Şirket Sayısı 233 234 

Đşlem Hacmi (USD Milyon) 498.621,4 448.874,2 

Hisse Senedi Đhracı (IPO) (USD Milyon)  0,00 4,5 

        Kaynak: World Federation of Exchanges, 2009 Annual Report and Statistics. 

Rusya’ da MICEX-Moscow Interbank Currency Exchange ve RTSSE-

Russian Trading System Stock Exchange olmak üzere iki borsa bulunmakla birlikte 

MICEX, Doğu Avrupa’nın en büyük borsasıdır. MICEX’ te işlem gören şirket sayısı 

2002 yılında 20 iken, 2003 yılında 91, 2004 yılında 97, 2005 yılında 161, 2006 

yılında 190, 2008 yılında 233 ve 2009 yılında 234’ tür. MICEX’ in piyasa 

kapitalizasyonu 2008 yılında 337.088,8 milyon USD iken bu rakam 2009 yılında ise 

736.306,7 milyon USD’ e ulaşmıştır. Đşlem hacmi ise 2009 yılında 448.874,2 ilyon 

USD’ dir. 

1.3.4. Arjantin   

39,88 milyon nüfuslu Latin Amerika ülkesi olan Arjantin’ de uygulanan 

yanlış eknomik politikalar ülkede krizlerin ve yüksek enflasyon oranının 

yaşanmasına neden olmuştur.     

    Tablo 21. Arjantin Temel Ekonomik Göstergeleri 

 2000 2005 2007 2008 
Nüfus (milyon) 36,94 38,73 39,49 39,88 

Kişi Başına Düşen GSMH (USD) 7.460 4.460 6.040 7.190 

GSYĐH (milyar USD) 284,20 183,19 262,42 328,46 

Ekonomik Büyüme (%) -0,8 9,2 8,7 6,8 

Enflasyon (%) 1,0 8,8 14,3 19,1 

     Kaynak: www.worldbank.org. Erişim Tarihi: 18.05.2010. 
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1990’ lı yıllarda % 1300’ lere varan enflasyon daha sonra uygulamaya 

konulan ekonomik programlar sayesinde 2000 yılında % 1’ e düşmüştür. 2007 

yılında enflasyon oranı tekrar çift haneli rakamlara yükselmiştir. 2000 yılında kişi 

başına düşen GSMH 7.640 USD iken bu rakam 2008 yılında 7.190 USD olarak 

gerçekleşmiştir. 2000 yılında ülke ekonomisi % 0,8 oranında küçülmüştür. Ülke 

ekonomisi 2005 yılında % 9,2, 2007 yılında % 8,7 ve 2008 yılında % 6,8 

büyümüştür. 2000 yılında 284,20 milyar USD olan Arjantin GSYĐH’ sı 2005 yılında 

183,19 milyar USD, 2007 yılında 262,42 milyar USD ve 2008 yılında ise 328,46 

milyar USD olarak gerçekleşmiştir.  

         Tablo 22. Arjantin Hisse Senedi Piyasası Temel Göstergeleri   

 2008 2009 

Piyasa Kapitalizasyonu (USD Milyon) 39.850,4 45.744,9 

Đşlem Gören Şirket Sayısı 112 106 

Đşlem Hacmi (USD Milyon) 6.616,7 2.993,7 

Hisse Senedi Đhracı (IPO) (USD Milyon)  130,7 0,0 

         Kaynak: World Federation of Exchanges, 2009 Annual Report and Statistics. 

Arjantin borsası, Buenos Aires Borsası, 1854 yılında kurulmuştur. Borsada 

2009 yılı rakamlarıyla 106 şirket işlem görmektedir. Buenos Aires Borsasının piyasa 

kapitalizasyonu 2008 yılında 39.850,4 milyon USD iken 2009 yılında piyasa 

kapitalizasyonu 45.744,9 milyon USD’e çıkmıştır. 2008 yılında söz konusu borsada 

halka arz yoluyla sermaye ihracı 130,7 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. 
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1.3.5. Endonezya 

Endonezya, Güneydoğu Asya ile Avustralya arasında 13.000 adadan oluşan 

adalar topluluğudur. Endonezya’ nın 2008 yılı rakamlarına göre nüfusu 227,35 

milyondur. Endonezya, Uzakdoğu Kaplanları olarak tabir edilen ülkeler grubu 

arasındadır. Ülke, 1997 yılında mali kriz ve 2004 yılında ise hem ekonomik ve hem 

de siyasi kriz yaşamıştır. Yaşanmış olan ekonomik ve finansal krizler ülkeyi çok 

fazla etkilemiştir. 1997 ile 2001 arası dönemde yıllık ortalama büyüme  % -0,17 

olarak gerçekleşmiştir. Ülke ekonomisi 2000 yılından sonra toparlanarak % 4,9 

oranında büyümüştür. Takip eden yıllarda ekonomik büyüme devam edmiştir. Buna 

göre ekonomik büyüme 2005 yılında % 5,7, 2007 yılında % 6,3 ve 2008 yılında % 

6,1 olarak gerçekleşmiştir. Ülkede kişi başına düşen GSMH, 2000 yılında 580 USD 

iken bu rakam 2008 yılında 1,880 USD olarak gerçekleşmiştir. 

1998 yılında % 58,4 olarak gerçekleşmiş olan enflasyon oranı 2008 yılında % 

18,3’ e gerilemiştir. Endonezya’ nın GSYĐH’ sı 2000 yılında 165,02 milyar USD 

iken bu rakam 2008 yılında 510,73 milyar USD’ e yükselmiştir. Tablo 3’ te 

Endonezya ekonomisinin göstergeleri verilmiştir. 

     Tablo 23. Endonezya Ekonomik Göstergeleri 

 2000 2005 2007 2008 
Nüfus (milyon) 205,28 219,21 224,67 227,35 

Kişi Başına Düşen GSMH (USD) 580 1.170 1.520 1.880 

GSYĐH (milyar USD) 165,02 285,87 431,93 510,73 

Ekonomik Büyüme (%) 4,9 5,7 6,3 6,1 

Enflasyon (%) 20,4 14,3 11,3 18,3 

     Kaynak: www.worldbank.org. Erişim Tarihi: 18.05.2010 
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Endonezya Borsası 2009 yılı itibariyle 214.941,5 milyon USD piyasa 

kapitalizasyonuna sahiptir. Borsada işlem gören firma sayısı ise 398’ dir. 2009 yılı 

rakamları ile 94.350,8 milyon USD işlem hacmine sahip olan borsanın halka arz yolu 

ile sermaye artırımı miktarı 391 milyon USD’ dir. Tablo 24’ te Endonezya hisse 

senedi piyasası göstergeleri verilmiştir.   

        Tablo 24. Endonezya Hisse Senedi Piyasası Temel Göstergeleri   

 2008 2009 

Piyasa Kapitalizasyonu (USD Milyon) 98.760,6 214.941,5 

Đşlem Gören Şirket Sayısı 396 398 

Đşlem Hacmi (USD Milyon) 109.431,6 94.350,8 

Hisse Senedi Đhracı (IPO) (USD Milyon)  2.507,1 391,0 

         Kaynak: World Federation of Exchanges, 2009 Annual Report and Statistics. 

1.3.6. Macaristan 

10 milyon nüfusa sahip olan Macaristan, 1990 yılında piyasa ekonomisine 

geçiş yapmıştır. Macaristan’ ın 2000 yılındaki GSYĐH’ sı 47,89 milyar USD olarak 

gerçekleşmiştir. 2005 yılında Macaristan’ ının GSYĐH’ sı 110,20 milyar USD, 2007 

yılında 138,76 milyar USD ve 2008 yılında 154,67 milyar USD’ e ulaşmıştır.   

Tablo 25’ te Macaristan ekonomisi göstergeleri verilmiştr. 2000 yılında kişi 

başına düşen milli gelir 4.600 USD, 2005 yılında 10.260 USD, 2007 yılında 11.670 

USD’ e ve 2008 yılında 12.810 USD’ e yükselmiştir.  

    Tablo 25. Macaristan Ekonomik Göstergeleri 

 2000 2005 2007 2008 
Nüfus (milyon) 10,21 10,09 10,06 10,04 

Kişi Başına Düşen GSMH (USD) 4.660 10.260 11.670 12.810 

GSYĐH (milyar USD) 47,89 110,20 138,76 154,67 
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Ekonomik Büyüme (%) 5,0 3,9 1,2 0,6 

Enflasyon (%) 12,9 2,3 5,9 3,9 

   Kaynak: www.worldbank.org. Erişim Tarihi: 18.05.2010 

 

Ülkede tek haneli enflasyon oranı 2005 yılından 2008 yılına kadar sürmüştür. 

2000 yılında % 12,9 olan enflasyon oranı 2005 yılında % 2,3, 2007 yılında 5,9 ve 

2008 yılında % 3,9 olarak gerçekleşmiştir. Macaristan ekonomisi 2000 yılında % 5 

büyümüştür. 2005 yılında % 3,9 büyüyen ülke ekonomisi 2007 yılında % 1,2 ve 

2008 yılında ise sadece % 0,6 büyümüştür. 

        Tablo 26. Macaristan Hisse Senedi Piyasası Temel Göstergeleri   

 2008 2009 

Piyasa Kapitalizasyonu (USD Milyon) 18.465,4 30.036,6 

Đşlem Gören Şirket Sayısı 43 46 

Đşlem Hacmi (USD Milyon) 30.706,0 25.393,8 

Hisse Senedi Đhracı (IPO) (USD Milyon)  21,8 8,2 

         Kaynak: World Federation of Exchanges, 2009 Annual Report and Statistics. 

Tablo 26’ da Macaristan hisse senedi piyasası göstergeleri verilmiştir. 

Macaristan hisse senedi piyasasının 2009 yılı piyasa kapitalizasyonu 30.036,6 milyon 

USD’ dir. Borsada işlem gören şirket sayısı 2008 yılında 43 iken bu rakam 2009 

yılında 46’ dır. Đşlem hacmi 2008 yılında 30.706,0 USD iken bu rakam 2009 yılında 

25.393,8 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu piyasada ilk kez halka arz 

yoluyla hisse ihracı miktarı 2009 yılında 8,2 milyon USD’ dir.  
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1.3.7. Ürdün 

5,9 milyon nüfuslu Ürdün’ de 2000 yılı itibariyle kişi başına düşen milli gelir 

1.790 USD iken bu rakam 2005 yılında 2.510 USD, 2007 yılında 3.020 USD ve 2008 

yılında 3.470 USD olarak gerçekleşmiştir. Ülkenin GSMH’ sı 2000 yılında 8,46 

milyar USD iken bu rakam yıldan yıla artarak 2008 yılında 21,24 milyar USD olarak 

gerçekleşmiştir. Ürdün ekonomisi 2000 yılında % 4,2, 2005 yılında % 8,1, 2007 

yılında % 8,9 ve 2008 yılında ise % 7,9 büyümüştür. 2000 yılında ülkede negatif 

enflasyon yaşanmıştır. 2005 yılında enflasyon oranı  % 2,4, 2007 yılında % 5.3 ve 

2008 yılında ise % 15,7 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 27’ de Ürdün ekonomisi 

göstergeleri verilmiştir. 

      

     Tablo 27. Ürdün Ekonomik Göstergeleri 

 2000 2005 2007 2008 

Nüfus (milyon) 4,80 5,41 5,72 5,91 

Kişi Başına Düşen GSMH (USD) 1.790 2.510 3.020 3.470 

GSYĐH (milyar USD) 8,46 12,63 17,01 21,24 

Ekonomik Büyüme (%) 4,2 8,1 8,9 7,9 

Enflasyon (%) -0,4 2,4 5,3 15,7 

     Kaynak: www.worldbank.org. Erişim Tarihi: 18.05.2010 

1999’ da kurulmuş olan Amman borsasının piyasa kapitalizasyonu 2009 yılı 

itibariyle 31. 826,6 milyon USD’ dir. Amman borsasında işlem gören şirket sayısı on 

yıllık bir geçmiş olmasına rağmen 2009 yılı rakamlarına göre 288’ dir. Söz konusu 

borsanın işlem hacmi ise 2008 yılında 28.690,1 milyon USD iken bu rakam gelişmiş 

ülkelerde yaşanan kriz nedeni ile 2009 yılında yarıyarıya azalarak 13.646,7 milyon 

USD’ olarak gerçekleşmiştir.  
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Tablo 28’ de Ürdün hisse senedi piyasası göstergeleri verilmiştir.  

        Tablo 28. Ürdün Hisse Senedi Piyasası Temel Göstergeleri   

 2008 2009 

Piyasa Kapitalizasyonu (USD Milyon) 35.894,7 31.826,6 

Đşlem Gören Şirket Sayısı 262 288 

Đşlem Hacmi (USD Milyon) 28.690,1 13.646,7 

Hisse Senedi Đhracı (IPO) (USD Milyon)  508,4 195,7 

         Kaynak: World Federation of Exchanges, 2009 Annual Report and Statistics. 

1.3.8.  Şili  

2008 yılı rakamları ile 16,8 milyon nüfusa sahip Latin Amerika ülkesidir. Şili, 

Latin Amerika ülkeleri arasında ekonomik serbestleşmeyi ilk başlatan ülke olup 

dünya’ nın en serbest ekonomilerinden biri olarak kabul edilmektedir.  

Şili’ de 2000 yılı rakamlarına göre kişi başına düşen milli gelir 4.840 USD’ 

dir. 2005 yılında bu rakam 5.930 USD’ e, 2007 yılında 8.140 USD ve 2008 yılında 

ise 9.370 USD’ e ulaşmıştır. Şili’ nin GSYĐH’ ı 2000 yılında 75,21 milyar USD, 

2005’ te 118,25 milyar USD, 2007’ de 163,88 milyar USD ve 2008 yılında ise 

gelişmiş ülkelerde başlayan krizin etkisi ile bir önceki seneye göre 3 milyar USD’ lik 

bir artış ile 169.46 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Şili ekonomisi 2000 yılında % 

4,5, 2005 yılında % 5,6, 2007 yılında % 4,7 ve 2008 yılında ise % 3,9 oranında 

büyümüştür.  

1990’ da % 27,3 olan enflasyon oranı, 1998 yılında tek haneli rakamlara (% 

4,7) indirilmiştir. 2000 yılında enflasyon oranı % 4,6, 2005 yılında % 7,6, 2007 

yılında % 5,1 ve 2008 yılında ise % 0,2 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 29’ da Şili 

ekonomik göstergeleri verilmiştir. 
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  Tablo 29. Şili Ekonomik Göstergeler  

 2000 2005 2007 2008 
Nüfus (milyon) 15,42 16,30 16,64 16,80 

Kişi Başına Düşen GSMH (USD) 4.840 5.930 8.140 9.370 

GSYĐH (milyar USD) 75,21 118,25 163,88 169,46 

Ekonomik Büyüme (%) 4,5 5,6 4,7 3,2 

Enflasyon (%) 4,6 7,6 5,1 0,2 

     Kaynak: www.worldbank.org. Erişim Tarihi: 18.05.2010         

Şili hisse senedi piyasası olan Santiago Borsası 1893 yılında kurulmuş köklü 

hisse senedi piyasalarından olup dünya piyasaları ile bütünleşme amacına yönelik 

çalışan bir hisse senedi piyasasıdır. Tablo 30’ da Şili hisse senedi piyasası 

göstergeleri verilmiştir.   

         Tablo 30. Şili Hisse Senedi Piyasası Temel Göstergeleri   

 2008 2009 

Piyasa Kapitalizasyonu (USD Milyon) 131.808,0 230.732,4 

Đşlem Gören Şirket Sayısı 238 236 

Đşlem Hacmi (USD Milyon) 36.196,2 38.103,3 

Hisse Senedi Đhracı (IPO) (USD Milyon)  35,7 103 

         Kaynak: World Federation of Exchanges, 2009 Annual Report and Statistics 

Santiago borsasının 2009 yılı itibariyle piyasa kapitalizasyonu 230.732, 4 

milyon USD’ dir. Santiago borsasında 236 şirket işlem görmektedir. 2008 yılında 

Santiago borsasının işlem hacmi 36.196,2 milyon USD’ dir. 2009 yılında bu rakam 

38.103,3’ milyon USD’ dir.  
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1.3.9. Meksika 

106,35 milyon nüfusa sahip Meksika’ da kişi başına düşen milli gelir 2000 

yılında 5.110 USD iken bu rakam 2005 yılında 8. 080 USD, 2006 yılında 8.740 USD 

ve 2007 yılında 9.400 USD ve 2009 yılında 9.990 USD’ e ulaşmıştır. Tablo 31’ de 

Meksika ekonomisi göstergeleri verilmiştir. 

     Tablo 31. Meksika Ekonomik Göstergeler  

 2000 2005 2007 2008 
Nüfus (milyon) 97,97 103,09 105,28 106,35 

Kişi Başına Düşen GSMH (USD) 5.110 8.080 9.400 9.990 

GSYĐH (milyar USD) 581,43 846,99 1.022,82 1.088,13 

Ekonomik Büyüme (%) 6,6 3,2 3,2 1,8 

Enflasyon (%) 12,1 4,4 4,7 6,5 

     Kaynak: www.worldbank.org. Erişim Tarihi: 18.05.2010         

2000 yılında ülke ekonomisi % 6,6, 2005 yılında % 3,2, 2006 yılında % 4,8, 

2007 yılında % 3,2 ve 2008 yılında % 1,8 oranında büyümüştür. Meksika GSYĐH’sı 

2000 yılında 581,43 milyar USD, 2005 yılında 846,99 milyar USD iken bu rakam 

2006 yılında 1 trilyon USD’ e ulaşmıştır. 2007 yılında Meksika GSYĐH’ sı 1.022, 82 

milyar USD olarak gerçekleşmişken 2008 yılında bu rakam 1.08813 milyar USD’ e 

ulaşmıştır. Meksika’ da enflasyon oranı 2000 yılında % 12.1 iken bu oran 2005 

yılında tek haneli rakama % 4,4’ e, inmiştir. 2008 yılında enflasyon oranı % 6,5’ e 

yükselmiştir.  
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Tablo 32’ de Meksika hisse senedi piyasası göstergelerine yer verilmiştir. 

       Tablo 32. Meksika Hisse Senedi Piyasası Temel Göstergeleri   

 2008 2009 

Piyasa Kapitalizasyonu (USD Milyon) 234.054,9 352.045,4 

Đşlem Gören Şirket Sayısı 373 406 

Đşlem Hacmi (USD Milyon) 110.473,9 84.254,6 

Hisse Senedi Đhracı (IPO) (USD Milyon)  592,1 - 

         Kaynak: World Federation of Exchanges, 2009 Annual Report and Statistics 

Meksika borsası Latin Amerika borsaları arasında, Brezilya borsasından 

sonra ikinci büyük borsadır. Meksika borsasının toplam piyasa kapitalizasyonu 2009 

yılı verilerine göre 352.045,4 milyon USD’ dir. Meksika borsasında işlem gören 

şirket sayısı 2009 yılı verilerine göre, 406’ dir. Söz konusu borsanın işlem hacmi 

84.254,6 milyon USD’ dir.  

1.3.10. Malezya 

27,01 milyon nüfuslu olan Malezya’ da kişi başına düşen milli gelir 2000 

yılında 3.450 USD, 2005 yılında 5.210 USD, 2006 yılında 5.710 USD ve 2007 

yılında 6.420 USD ve 2008 yılında 7.250 USD olarak gerçekleşmiştir. Ülke 

ekonomisi 2000 yılında % 8,9 oranında büyümüştür. 2005 yılında ise rakam % 5.3, 

2006 yılında % 5,3, 2007 yılında ülke ekonomisi % 6,3 ve 2008 yılında ise % 4,6 

olarak gerçekleşmiştir. Tablo 33’ de Malezya ekonomik göstergeleri verilmiştir.  

     Tablo 33. Malezya Ekonomik Göstergeler  

 2000 2005 2007 2008 
Nüfus (milyon) 23,27 25,63 26,56 27,01 

Kişi Başına Düşen GSMH (USD) 3.450 5.210 6.420 7.250 

GSYĐH (milyar USD) 93,79 137,95 186,72 221,77 
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Ekonomik Büyüme (%) 8,9 5,3 6,3 4,6 

Enflasyon (%) 8,9 4,6 5,2 10,3 

     Kaynak: www.worldbank.org. Erişim Tarihi: 18.05.2010 

Malezya GSYĐH’ sı 2000 yılında 93,79 milyar USD iken bu rakam 2008 

yılında 221,77 milyar USD’ e ulaşmıştır. Malezya’ da enflasyon oranı 2000 yılında 

% 8,9 iken 2005, 2006 ve 2007 yılında ise sırasıyla %4.6, % 3.8, ve % 5.2 olarak 

gerçekleşmiştir.  

Malezya hisse senedi piyasası göstergeleri Tablo 34’ te verilmiştir. Malezya 

286.157,3 milyon USD’ lik piyasa kapitalizasyonuna sahiptir. 2008 yılı rakamları ile 

Malezya borsasında işlem gören şirket sayısı 976 iken bu rakam 2009 yılında 959 

olarak gerçekleşmiştir. Malezya borsasının 2009 yılı işlem hacmi 86.032,6 milyon 

USD’ dir. Söz konusu bosada ilk kez halka arz yolu ihraç edilen hisse senedi tutarı 

3.420 milyon USD’ dir.  

         Tablo 34. Malezya Hisse Senedi Piyasası Temel Göstergeleri   

 2008 2009 

Piyasa Kapitalizasyonu (USD Milyon) 189.239,2 286.157,3 

Đşlem Gören Şirket Sayısı 976 959 

Đşlem Hacmi (USD Milyon) 93.557,4 86.032,6 

Hisse Senedi Đhracı (IPO) (USD Milyon)  390,5 3.420 

        Kaynak: World Federation of Exchanges, 2009 Annual Report and Statistics 

1.3.11. Polonya 

1999 yılından beri serbest ekonomi rejimini uygulamakta olan ülkenin nüfusu 

2008 yılı rakamları ile 38,13’ tür. 2000 yılında kişi başına düşen GSMH’ sı 4.590 

USD, 2005 yılında 7.270 USD, 2006 yılında 8.340 USD, 2007 yılında 9.800 USD ve 

2008 yılında 11.370 USD olarak gerçekleşmiştir. Sovyetler Birliğinden 1990 yılında 
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ayrılan ülkede, 1989 yılındaki enflasyon oranı % 351, 1990 yılında ise % 686’ dır. 

Polonya ekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek için “Balcerowicz” 

planını uygulamaya koymuştur. 2000 yılına gelindiğinde, tek haneli rakamlara 

çekilerek enflasyon oranı % 7,2 olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılına gelindiğinde 

enflasyon oranı % 3 olarak gerçekleşmiştir.  

    Tablo 35. Polonya Ekonomik Göstergeler  

 2000 2005 2007 2008 
Nüfus (milyon) 38,45 38,17 38,12 38,13 

Kişi Başına Düşen GSMH (USD) 4.590 7.270 9.800 11.730 

GSYĐH (milyar USD) 171,28 303,91 425,32 527,87 

Ekonomik Büyüme (%) 4,3 3,6 6,8 4,9 

Enflasyon (%) 7,2 2,6 4,0 3,0 

     Kaynak: www.worldbank.org. Erişim Tarihi: 18.05.2010 

Polonya ekonomik göstergeleri Tablo 35’ te verilmiştir. Tablo 35’ ten 

görüldüğü gibi Polonya ekonomisi 2000 yılında % 4,3 büyüme kaydetmiştir.2005 

yılında % 3,6 olan bu oran 2007 yılında % 6,8 ve 2008 yılında % 4,9 olarak 

gerçekleşmiştir. Ülkenin GSYĐH’ sı 2000 yılındaki 171,28 milyar USD’den 2008 

yılında 527,87 milyar USD’ e ulaşmıştır. Tablo 36’ da Polonya hisse senedi piyasası 

göstergeleri verilmiştir.   

       Tablo 36. Polonya Hisse Senedi Piyasası Temel Göstergeleri   

 2008 2009 

Piyasa Kapitalizasyonu (USD Milyon) 90.815,5 150.961,5 

Đşlem Gören Şirket Sayısı 458 486 

Đşlem Hacmi (USD Milyon) 69.499,1 57.012,1 

Hisse Senedi Đhracı (IPO) (USD Milyon)  4.664,7 8.569,2 

         Kaynak: World Federation of Exchanges, 2009 Annual Report and Statistics 
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Polonya borsası 1989 yılında Sovyetler Birliği’ nin dağılmasından sonra 

yeniden yapılandırılmıştır. Bugünkü yapısı ile faaliyete 1991 yılında başlamıştır. 

2009 yılı rakamlarına göre Polonya’ da faaliyette bulunan Varşova borsasının piyasa 

kapitalizasyonu 90.815,5 milyon USD’ dir. Borsada işlem gören firma sayısı 486’ 

dır. şlem hacmi 2009 yılında 57.012,1 milyon USD’ dir. 2008 yılında Varşova 

borsasında ilk kez halka arz yolu ile ihraç edilen hisse senedi miktarı 57.012,1 

milyon USD’ dir. 
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ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐLERĐ ĐLE MAKROEKONOMĐK DEĞĐŞKENLERE 

ĐLĐŞKĐN YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR  

Hisse senedi getirileri ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi 

gelişmiş piyasalar ve gelişmekte piyasalara için incelemiş pek çok çalışma 

yapılmıştır. Örneğin, Bodie (1976), Nelson (1976), Fama ve Schwert (1977), Fama 

(1981), Grossman (1981), Urich ve Watchel (1981), Geske ve Roll (1983), Gultekin 

(1983), Pearce ve Roley (1983, 1985), Kaul (1987), Chen (1989), Kaul ve Seyhun 

(1990), Patelis (1997), Thorbecke (1997), ve Park ve Ratti (2000) gibi araştırmacılar 

çeşitli ekonomik değişkenlerin, hisse senedi getirilerini etkilediğini saptamışlardır 

(Cochran ve Defina, 1993: 265). Bu çalışmalarda incelenmiş olan makroekonomik 

değişkenler (bağımsız değişkenler) aşağıdaki gibidir:   

1. Enflasyon,  

2. Döviz kuru,  

3. Faiz oranı,  

4. Para arzı,  

5. Reel ekonomik faaliyet,  

6. Petrol fiyatları ve Standard and Poors 500 endeksi getirisidir.  

Literatürde sıklıkla yer alan bu bağımsız değişkenler ile ilgili açıklamalara 

izleyen sayfalarda yer verilecektir. 
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2.1. ENFLASYON  

Fiyat endeksleri, bütün ekonomiyi ilgilendirmektedir. Fiyat endeksleri 

seçilmiş bazı mal ve hizmet gruplarının fiyatlarında meydana gelen değişimleri 

yansıtmaktadır. Genel fiyat endeksleri, fiyatlar genel düzeyinin izlenmesi amacıyla 

hesaplanırlar ve bu endekslerin sürekli ve önemli ölçüde yükselmesi enflasyon olarak 

tanımlanır. Enflasyon, reel borçlanma maliyetini ve kredi (borç) vererek elde edilen 

reel getiriyi etkilemektedir. Bununla birlikte, enflasyon, borsada oynaklığa ve 

gelecekteki fiyat değişimlerinin tahmin edilebilirliğinde azalmaya neden olmaktadır 

(Ewing, 2002: 440). 

Geçmiş senelerde yaşanmış olan yüksek enflasyon deneyimleri bu etkinin 

önemini artırmıştır (Jaffe ve Mandelker, 1976: 447). Enflasyonun ortalama 

seviyesinin ve oynaklığının pek çok ülkeyi etkilemiş olması, finansal varlık fiyatları 

ve enflasyon arasındaki ilişkiyi inceleyen teorik ve ampirik araştırmaları teşvik 

etmiştir (Solnik, 1983: 35).   

Literatüre baktığımızda hisse senetleri ile enflasyon arasındaki ilişki ile ilgili 

olarak farklı görüşlerin olduğu; enflasyon ve hisse senedi getirileri arasındaki 

ilişkinin tartışmalı bir konu olduğu söylenebilir (Muradoğlu et al. 2000: 2). 

Enflasyon finansal varlıkların beklenen getirilerinin değerini etkilediğinden, 

enflasyon, finansal varlıklara yapılan yatırımların reel karlılık düzeyini belirleyen 

önemli faktörlerden biridir. Portföy yöneticileri, portföyden elde etmeyi bekledikleri 

getirinin reel satın alma gücünü aşağıdaki formül yardımı ile hesaplayabilmektedirler 

(Ceylan ve Korkmaz, 1998: 38): 

1
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Formülde; 

x  =Reel satın alma gücü 

r =Faiz gelirini 

∆p / p =Enflasyon oranını göstermektedir. 

Finansal varlıkların fiyatları enflasyondan farklı derecelerde 

etkilenmektedirler. Sabit getirili varlıkların fiyatlarında, enflasyonun etkisi şiddetli 

görülmesine rağmen; hisse senedi fiyatları üzerinde ki etkisi tartışmalıdır. Bir görüşe 

göre, hisse senetleri enflasyona karşı dirençli (hedge) varlıklardır. Enflasyon 

oranında meydana gelen artış, şirketlerin satış ve karlarının artması, dağıtılan 

temettülerde yükselişe neden olur. Buna ek olarak, hisse senetleri, sahiplerine 

ortaksal haklar sağladığı için şirketlerin enflasyon nedeni ile değeri artan aktifleri 

üzerinde de hisse senedi sahiplerinin haklarını koruma altına almaktadır  (Ceylan ve 

Korkmaz, 1998: 40 – 41).  

Literatüre bakıldığında hisse senetlerinin yatırımcıyı enflasyona karşı 

koruduğu ile ilgili iki farklı tanımın kullanıldığı görülmüştür. Đlk tanıma göre, eğer 

bir finansal varlık enflasyona karşı koruma sağlayabiliyorsa, yani söz konusu varlığın 

reel getiri oranının sıfıra inme olasılığını yok edebiliyorsa veya engellenebiliyorsa o 

varlık enflasyona karşı koruma sağlıyor demektir (Bodie, 1976: 460). Bu tanım, 

Reilly, Johnson ve Smith (1970)' in çalışmasında açıkça görülmektedir. Đkinci tanıma 

göre ise enflasyona karşı koruma, eğer söz konusu varlığın, sadece ve sadece, reel 

getirisi enflasyon oranından bağımsız ise o varlık enflasyona karşı koruma 

sağlayabilir. Bu tanım, Branch (1974), Fama ve MacBeth (1974), ve Oudet (1973)' 

ün çalışmalarında kullanılmıştır (Bodie, 1976: 460). 
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Ancak, enflasyon oranının yükseldiği dönemlerde hisse senetlerine karşı olan 

güven sarsılmıştır. Hisse senetlerinin sağlayacağı gelirin satın alma gücünde 

meydana getireceği azalış nedeni ile ortaya çıkan riskin hisse senedi değerini de 

olumsuz yönde etkileyeceği ileri sürülerek enflasyonist dönemlerde hisse senedi 

getirilerinin yatırımcıyı koruyamadığı belirtilmiştir (Akgüç, 1998: 866).  

Klasik makroekonomik teoriye göre, getiriler; üretim fonksiyonlarına veya 

girdi – çıktı ilişkilerine bağlı olduğundan ve faktör oranları da fiyatlar genel seviyesi 

ile ilişkili olduğu için, sermaye mallarından sağlanan reel getiriler de fiyatlar genel 

seviyesi ile yakından ilişkilidir. Bu ilişki, cari para değerlerinin fiyatlar genel 

seviyesindeki değişimlerle birebir dalgalanacağını ifade etmektedir. Bu durum,  

nominal sermaye getirilerinin enflasyon ile eşitlenmesiyle sonuçlanır. Bu nedenle, 

hisse senedi getirileri ile enflasyon arasındaki ilişki genellikle Fisher Hipotezi ile 

açıklanmaya çalışılmıştır (Özçam, 1997: 20). Irving Fisher, 1930 yılında yapmış 

olduğu çalışmasında nominal faiz oranlarının, reel faiz oranı ve beklenen enflasyon 

olmak üzere iki bileşenden meydana geldiğini belirtmiştir.  

Fisher hipotezine göre; piyasa, varlıkların (finansal menkul kıymetlerin) 

denge fiyatını belirler; buna göre, beklenen nominal getiri; beklenen reel getiri ile 

doğru bir biçimde değerlendirilmiş beklenen enflasyon oranının toplamlarına eşittir.  

Buna göre, NSt, RSt ve It sırasıyla, t zamanında ex post nominal hisse senedi 

getirisi, reel hisse senedi getirisi ve enflasyon oranını göstermektedir.  

ENSt, ERSt, EIt ve UIt ise sırasıyla t-1 döneminde beklenen nominal hisse 

senedi getirisini, beklenen reel hisse senedi getirisini, beklenen enflasyon oranını ve 

beklenmeyen enflasyon oranını göstermektedir. Hisse senetleri için Fisher hipotezi 

aşağıdaki gibi yazılabilir (Cozier ve Rahman, 1988: 761):  
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tttt UIEIERSENS ++=  

Buna göre, ERSt, EIt’ den bağımsız olarak kabul edilir. Fisher hipotezi, 

finansal ekonomistler tarafından kabul edilmiş ve tüm finansal varlıkların getiri 

oranlarına genelleştirilmiştir.  

Fama ve Schwert (1977), yapmış oldukları çalışmada Fisher Hipotezini 

genellemişlerdir. Buna göre, eğer piyasa etkin veya t-1 zamanda var olan bilgiyi 

rasyonel bir biçimde kullanıyorsa, piyasa her hangi bir finansal varlığın j fiyatı şöyle 

saptanabilir; t-1’ den t’ e kadar bir finansal varlığın beklenen nominal getirisi söz 

konusu varlığın beklenen getirisi ve beklenen enflasyon oranının en iyi tahmininin 

toplamına eşittir. Bu ilişki aşağıdaki denklemde açıklanmıştır (Fama ve 

Schwert,1997: 115): 

( ) ( ) ( )1-t1-t1-t \
~

\~\ 
~

ΦΠ+Φ=Φ jtjtjt ErERE  

E( jtR
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) : j varlığının dengede beklenen nominal getirisi 

E( jtr~ ) : j varlığının dengedeki beklenen reel getirisi 

E( jtΠ
~

) : Beklenen enflasyon oranı 

1-tΦ   : t-1 zamanında kullanılabilir bilgi. 

Piyasa, 1-tΦ ’ yi kullanmak suretiyle beklenen enflasyonu ve j finansal 

varlığının beklenen reel getirisini doğru saptamaktadır. Böylece piyasa söz konusu 

varlığın fiyatını saptamak suretiyle o varlığın beklenen nominal getirisi beklenen reel 

getiri ile beklenen enflasyon oranının toplamına eşittir (Özçam, 1997: 21).  

Bazı ülkelerde yapılmış olan çalışmalar, yukarıda sözü edilen ekonomik 

teoriye zıt olarak, enflasyon ile hisse senedi getirileri arasında istatistiksel bakışdan 
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anlamlı bir negatif ilişki olduğunu tespit etmişlerdir (Bağcı, 1990: 41; Ewing, 2002: 

439; Özçam, 1997: 21).  

Enflasyon ile hisse senedi getirileri arasındaki negatif ilişkiyi açıklamaya 

çalışan Fama (1981), çalışmasında temsil hipotezini ortaya atmıştır. Fama (1981)' in 

hisse senedi getirileri ve enflasyon arasındaki negatif ilişkiyi açıklayan temsil 

hipotezine göre, hisse senedi getirileri ve enflasyon arasındaki negatif ilişki aslında, 

hisse senedi getirileri ile söz konusu getirilerin belirlenmesini sağlayan reel 

değişkenler arasındaki ilişki için bir temsilcidir. Fama (1981) çalışmasında, reel 

sektörden kaynaklanan hisse senedi getirileri ile reel ekonomik faaliyetler arasındaki 

pozitif ilişkiyi, parasal sektörden kaynaklanan enflasyon ve reel faaliyetler arasındaki 

negatif ilişki ile birleştirerek, hisse senedi getirileri ile enflasyon arasındaki sahte 

ilişkiyi temellendirmiştir. Buna göre Fama (1981) aşağıdaki gibi beklenen ve 

beklenmeyen enflasyonu tanımlamıştır: 

ttt TBI ηβα ++= −1  

 It : t zamanında beklenen enflasyon oranı 

TBt-1 : t-1 zamanında hazine bonosu getiri oranı 

Yukarıdaki regresyondan elde edilen değerler ex ante beklenen enflasyon 

oranının, regresyonun hata terimleri de beklenmeyen enflasyon oranının tahmin 

edilmesinde kullanılmışlardır. Yazar beklenen enflasyon oranını ve beklenmeyen 

enflasyon oranını, hisse senedi getirilerini açıklamak amacıyla regresyona bağımsız 

değişken olarak alındıklarında reel ekonomik faaliyetlerin her iki enflasyon oranını 

büyük oranda belirlediğini ileri sürmüşlerdir. Fama (1981) çalışmasında ABD için 

aylık, üç aylık ve yıllık verilerle yapmış olduğu analizde, para arzındaki büyümenin 
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ve reel ekonomik faaliyetlerin hisse senedi getirileri ile beklenen enflasyon oranları 

arasındaki negatif ilişkiyi ortadan kaldırdığını saptamıştır (Özçam, 1997: 22). 

Sharpe (1999), beklenen enflasyonun hisse senedi fiyatlarının ve uzun vadeli 

getirilerinin üzerindeki etkilerini incelediği araştırmasında; piyasa katılımcılarının ve 

akademisyenlerin; hisse senedi getirilerinin, yüksek veya yükselen enflasyondan 

olumsuz olarak etkilendiğini ileri sürmüşlerdir. Sharpe (1999)' un belirtmiş olduğu 

bu görüş, hisse senedi getirilerinin yatırımcıyı enflasyona karşı iyi koruduğu 

yönündeki geleneksel görüş ile çelişmektedir.  

Sharpe (1999) geleneksel görüşün, enflasyonun hisse senedi getirilerine 

negatif etkide bulunduğuna dair elde edilen ampirik kanıtlarla çeliştiğini tespit 

etmiştir. Yazar, Wall Street yatırım stratejistlerinin de benzer şekilde yapmış 

oldukları açıklamalarda, geçmiş yıllarda enflasyonist baskıdaki ve enflasyonist 

beklentilerdeki düşüşün hisse senedi getirilerine çok büyük oranda yarar sağladığını 

ifade ettiklerini belirtmiştir (Sharpe, 1999: 2).  

Sharpe (1999), hisse senedi getirileri ile enflasyon oranı arasındaki ilişkinin 

anlaşılması zor bir konu olduğu yönündeki görüşü desteklediğini ancak yine de 

konuyla ilgili olarak ağır basan akademik görüşün; yüksek enflasyonun, düşük hisse 

senedi getirilerine neden olduğunu belirtmiştir. Sharpe (1999), genellikle aylık ve üç 

aylık getirilere yoğunlaşmış araştırmalarda söz konusu bu sonuca varıldığını ve 

enflasyonun hisse senedi getirileri üzerindeki bu negatif etkisinin yıllık veriler 

kullanılarak yapılmış olan çalışmalarda ise zayıfladığını saptamıştır.  

Brealey (1983), hisse senetlerinin yüksek enflasyon dönemlerinde zayıf 

performans göstermelerinin nedenleri olarak, enflasyonun, şirketlerin nakit 

akışlarındaki azalma ve enflasyonist dönemlerde yatırımcıların daha yüksek faiz 
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oranı beklentisi içinde olmaları dolayısıyla menkul kıymetlerden daha yüksek reel 

getiri talep etmeleri olduğunu saptamıştır. 

Geske ve Roll (1983), hisse senedi getirilerinin, hem beklenen hem de 

beklenmeyen enflasyon ile pozitif ilişkili olduğunu gösteren ampirik çalışmaların; 

hem ekonomi teorisi ile hem de ortak bilinen ile çatıştığından dolayı dikkatleri 

üzerine çektiğini belirtmiştir. Geske ve Roll (1983), ampirik sonuçların bu iddiaların 

hiç birini desteklemediğini saptamıştır (Geske ve Roll, 1983: 2). Yazarlar, hisse 

senedi getirileri ile enflasyon arasındaki ilişkiyi şöyle açıklamıştır; hisse senedi 

getirilerinde meydana gelen bir değişimin hükümet harcamalarında da bir değişimi 

haber vereceğini ifade etmiştir. Hisse senedi fiyatlarının düştüğü zaman, hükümet 

bütçesinin açık vereceğini daha sonra, hükümetin para basacağını ve bunun beklenen 

enflasyonu arttıracağını saptamıştır. Böylece hisse senedi fiyatlarının da değişeceğini 

ve bu değişimin beklenen enflasyon oranı ile ters ilişkili olacağını belirtmiştir (Geske 

ve Roll, 1983: 6). 

Nelson (1976), yapmış olduğu araştırmanın amacını savaş sonrası dönemde 

hisse senedi getirileri ve enflasyon oranı arasındaki ilişkiyi incelemek olarak ifade 

etmiştir. Elde edilen sonuçlar, Fisher hipotezini desteklemediği saptanmıştır. Yazar, 

getiriler ile hem beklenen hem de beklenmeyen enflasyon oranındaki değişim 

arasında negatif ilişki olduğunu bulmuştur. 

Hisse senedi fiyatları ve makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi 

inceleyen Yunanistan için inceleyen Diacogiannis et al. (2001) çalışmasında 

Yunanistan ekonomisinin sektörlerini temsilen seçilmiş olan 19 makroekonomik 

faktör kullanmıştır bunlar: Reel sektör değişkenleri: sanayi üretimi, inşaat izinleri, 

işsizlik oranı, endüstriyel saatlik ücret ve hammadde maliyetleri endeksi; dışsal 
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sektör değişkenleri: ihracat, ithalat, cari hesap, sermaye hesabı, ABD doları kuru, 

Alman markı kuru, Đngiliz poundu kuru; maliye sektörü değişkenleri; bütçe açığı 

(fazlası); parasal sektör değişkenleri: enflasyon, M3 para arzı, tüketici kredileri, altın 

rezervleri, ve borç verme oranı; ve son olarak borsa endeksidir. Çalışmada, 1980-

1986 dönemi için hisse senedi getirilerinin enflasyon, üretim maliyeti, cari hesap 

dengesi ve işsizlik tarafından etkilendiği, 1986-1992 döneminde ise enflasyon, 

üretim maliyeti, cari hesap dengesi ve işsizliğe ek olarak bütçe açıklarını etkilediği 

saptanmıştır. 

Titman ve Warga (1989) ise çalışmasında enflasyonun hisse senedi fiyatları 

üzerine etkisini incelemeyi amaçladığı çalışmasında, enflasyon oranı ile hisse senedi 

getirileri arasındaki ilişkinin pozitif yönlü olduğunu bulmuştur (Titman ve Warga, 

1989: 48).  

Muradoglu et al. (2000), yapmış oldukları araştırmada gelişmekte olan 19 

ülkede hisse senedi getirileri ile makroekonomik değişkenler arasındaki dinamik 

ilişkiyi incelemiştir. Makroekonomik değişkenler ve hisse senedi getirileri arasındaki 

neden-sonuç ilişkisinin incelenmesinin gelişmekte olan ülkelerin piyasalarının daha 

iyi anlaşılabilmesi bakımından önemli olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmada, 19 

gelişmekte olan ülkenin 1976’ dan 1997’e kadarki aylık veriler kullanılmıştır. 

Çalışmada hisse senedi fiyatlarını temsilen borsa endekslerinin yerel para birimleri 

cinsinden aylık kapanış değerleri kullanılmıştır.  Her bir ülke için, hisse senedi 

getirileri, döviz kurları, faiz oranları, enflasyon, sanayi üretim endeksi ve S&P 500 

gibi değişkenler çalışmaya dahil edilmiştir. Muradoglu et al. (2000)’ e göre, Arjantin 

ve Brezilya’ da enflasyon oranı ve faiz oranının hisse senedi getirilerinin nedeni iken, 

Pakistan ve Zimbabwe’ de faiz oranı hisse senedi getirilerinin Granger nedenidir. 
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Arjantin, Ürdün ve Zimbabwe’ de ise, yerel hisse senedi getirileri yerel enflasyon 

oranının Granger nedenidir. Arjantin, Kore ve Meksika’ da; hisse senedi getirileri 

faiz oranının Granger nedenidir. Meksika ve Hindistan’ da hisse senedi getirileri 

sanayi üretim eneksinin Granger nedenidir. Meksika’ da hisse senedi getirileri döviz 

kurlarının Granger nedenidir (Muradoglu et al., 2000: 40). 

Maysami ve Koh (2000), Singapur için yaptıkları çalışmada enflasyon ile 

borsa endeksi arasında negatif bir ilişki olduğunu saptamıştır. Maysami et al. (2004), 

çalışmalarında makroekonomik değişkenler ve çeşitli sektör endeksleri arasındaki 

eşbütünleşme ilişkisini incelemişlerdir. Çalışmada kullanılmış olan makroekonomik 

değişkenler; enflasyon, kısa ve uzun vadeli faiz oranları, sanayi üretimi, fiyat 

seviyeleri, döviz kurları ve para arzıdır. Çalışmada Ocak 1989 – Aralık 2001 arası 

verilere yer verilmiştir. Maysami et al. (2004) çalışmasında, enflasyon oranında bir 

artışın sıkı ekonomik politikaların izlenmesine yol açabileceğini, bunun da, sırasıyla, 

nominal risksiz faiz oranlarının artmasına ve bu nedenle değerleme modelindeki 

iskonto oranını artıracağını ifade etmiştir (Maysami et al. 2004: 54).  

 

P = Di / (k -g) 

Dolayısıyla daha yüksek bir iskonto oranının etkisinin, enflasyondan 

kaynaklanan nakit akışlarındaki artışla, etkisizleştirilemeyebileceğini; çünkü nakit 

akışlarının enflasyonla aynı oranda artmayabileceğini belirtmiştir (Maysami et al. 

2004: 54).  

Linter (1975), çalışmasında, hisse senedi getirileri ve enflasyon arasındaki 

negatif ilişkiyi şirketlerin dışsal finansmana olan bağımlılığa göre açıklamaya 

çalışmıştır. Sonuç olarak, Linter (1975), beklenen ve beklenmeyen enflasyon 
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oranlarındaki artış net borçlu olan firmanın özkaynak değerini düşüreceğini 

bulmuştur.  

Mutan ve Çanakçı (2007), makroekonomik gelişmelerin Türk hisse senedi 

piyasası üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda enflasyonun hisse 

senedi getirileri ile negatif yönde bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir (Mutan ve 

Çanakçı: 2007: 32).  

Bodie (1976), çalışmasında, ABD' de hisse senedi fiyatları ile beklenen ve 

beklenmeyen enflasyon arasındaki ilişkiyi incelemiş ve hisse senetlerinin enflasyona 

karşı yatırımcıyı koruyucu özelliği olup olmadığını test etmiştir. Elde ettiği bulgular, 

hisse senedi fiyatlarının, hem beklenen hem de beklenmeyen enflasyonla, 1953 – 

1972 dönemi verileri kullanılarak yapmış olduğu regresyon analizine göre negatif 

yönlü bir ilişki içinde olduğunu göstermiştir. 

Altay (2003), bir ekonominin temel göstergeleri olarak kabul edilen çeşitli 

makroekonomik değişkenleri faktör analizi içinde kullanmıştır. Altay (2003), 

makroekonomik değişkenlerden temel faktörlerin çıkarılmasının ve bu faktörlerin 

fiyatlama modellerinde kullanılması, değişik borsalarda fiyatlama faktörlerinin 

içeriği hakkında değerli bilgi sağlayacağını belirtmiştir (Altay, 2003: 2). Bu 

çalışmada, hem Alman hem de Türk hisse senedi piyasaları ile ekonomik veriler 

kullanılarak ampirik analiz yapılmıştır. Alman ekonomisi gelişmiş, Türkiye 

ekonomisi ise gelişmekte olan bir ülke ekonomisi olarak çalışmada yer almıştır. Bu 

çalışmada (Altay, 2003: 4): 

• Bu ülkelerin faktör yapıları aynı olup olmadığı,  

• Her iki piyasada aynı faktörlerin hisse senedi getirilerini etkileyip 

etkilemediği,  
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• AFT’ nin önerileri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasalar için 

geçerli olup olmadığı,  

• Hangi ekonomik risk faktörlerinin bu ülkelerde ödüllendirildiği 

araştırılmaktadır.  

Almanya için örneklem dönemi olarak Ocak 1988-Haziran 2002, Türkiye için 

Ocak 1993- Haziran 2002 seçilmiştir. Almanya için örneklem dönemi iki alt döneme 

bölünerek incelenmiştir. Bu analizde, Almanya ve Türkiye için makroekonomik veri 

aşağıdaki kritere göre seçilmiştir: (1) değişkenler söz konusu ülkeler için ana 

göstergeler olmalıdırlar, (2) değişkenler her iki ülke ekonomisinde elde edilebilir 

olmalıdır, (3) değişkenlerin aylık serileri mevcut olmalıdır (Altay, 2003: 10-11). 

Almanya ve Türkiye için 8 değişken kullanılmıştır (Altay, 2003: 11): TÜFE, TEFE, 

ithalat, ihracat, döviz kuru, Devlet tahvillerinin ortalama getirisi, sanayi üretim 

endeksi, para piyasaları faiz oranı. Analiz sonucunda, Alman borsası için 

beklenmeyen faiz oranı ve enflasyon oranı katsayılarının pozitif olduğu, ancak Türk 

borsası için çalışmaya dahil edilmiş olan faktörlerden hiç birinin katsayısının anlamlı 

olmadığı görülmüştür.  

Mukherje ve Naka (1995), yapmış olduğu analizin sonucunda; Tokyo Borsası 

hisse senedi fiyatları ile enflasyon arasındaki ilişkinin negatif olduğunu bulmuşlardır. 

Jaffee and Mandelker (1976), yapmış oldukları çalışmada, hisse senetlerinin 

yatırımcıyı enflasyona karşı koruyup korumadığını Ocak 1953 - Aralık 1971 dönemi 

aylık verilerini kullanarak incelemişlerdir. Sonuç olarak, Jaffee ve Mandelker (1976), 

20 senelik araştırma periyodu içinde, getiriler ve bu getiriler ile aynı zamanda oluşan 

enflasyon oranları arasında negatif bir ilişki olduğunu bulmuşlardır.    
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Lee (1992), çalışmada çok değişkenli bir VAR modeli kullanılmıştır. Bu 

çalışma ile savaş sonrası ABD’ de menkul kıymet getirileri, reel ekonomik faaliyet 

düzeyi, faiz oranı ve enflasyon arasındaki nedensellik ilişkisini ve dinamik 

etkileşimini ve hisse senedi getirileri ile enflasyon arasındaki gözlemlenen negatif 

ilişkiyi açıklayan modellerin geçerliliği incelenmiştir. Kullanılmış olan değişkenler; 

reel hisse senedi getirileri, reel faiz oranları, sanayi üretimindeki büyüme ve 

enflasyon oranıdır. Bu çalışmanın örneklem dönemi, Ocak 1974’ ten Aralık 1987’ 

dir. Çalışmada elde edilen sonuçların, Fama (1981) ve Geske ve Roll (1983) ile 

uyumlu olduğu görülmüştür. Lee (1992), yapılan ampirik çalışmada, reel hisse senedi 

getirilerinin enflasyonun varyansının sadece % 2.37’ lik kısmını açıklayabildiğini ve 

hisse senedi getirileri ile para arzı arasında bir nedensellik ilişkisi tespit edememiştir. 

Bu nedenle yazar, hisse senedi getirileri ile enflasyon arasında bir nedensellik 

ilişkisinin bulunamayacağını belirtmiştir. Diğer taraftan, Lee; reel faiz oranlarının 

enflasyonun varyansının %38,78’ ini açıkladığını tespit etmiştir. Yazar, reel faiz 

oranlarının, enflasyonun varyansını açıklamada hisse senedi getirilerinden daha 

tatmin edici olduğunu bulmuştur.  

Poon ve Taylor (1991), Đngiliz borsası ile makroekonomik değişkenler 

arasındaki ilişkiyi inceledikleri araştırmada, enflasyon ile hisse senedi fiyatları 

arasındaki bir ilişkinin olmadığını tespit etmiştir. Dritsaki (2005), Yunanistan Borsa 

Endeksi ile enflasyon arasındaki ilişkinin enflasyondan borsa endeksine doğru tek 

yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu bulmuştur. 

Solnik (1983), çalışmasında, hisse senedi getirileri ve enflasyonist beklentiler 

arasındaki ilişkiyi 1971–1980 döneminde, dokuz ülke için inceleyerek ampirik kanıt 

sağlamıştır. Solnik (1983) araştırmanın amacını, belli başlı borsalar için enflasyonist 
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beklentiler ve finansal varlık fiyatları arasında ilişkinin test edilmesi olarak 

açıklamıştır. Firth (June 1979) aksine, Solnik (1983) çalışmasında belli başlı ülkeler 

için benzer yapısal ilişkilerin varlığını bulmuştur. Solnik (1983),  Fisher 

varsayımının çok güçlü bir şekilde dünyanın belli başlı borsalarında red edilmiş 

olduğunu saptamıştır. 

Gültekin (1983), çalışmasında, hisse senedi getirileri ve enflasyon arasındaki 

ilişkiyi, savaş sonrası dönemde, yirmi altı ülke için araştırmıştır. Gültekin (1983) 

çalışmasında, genelleştirilmiş Fisher hipotezinin geçerliliğini test etmiştir. Gültekin 

(1983), yapmış olduğu analizin sonucuna göre, pek çok ülke için hisse senedi getirisi 

ve enflasyon arasındaki ilişkinin istatiksel olarak anlamlı olmadığını bulmuştur 

(Gültekin, 1983: 53). Analiz için bulunan sonuçların en dikkat çekici özelliğinin, 

nominal hisse senedi getirileri ve enflasyon arasında istatiksel pozitif ilişkinin 

yokluğudur. Özellikle, ilginç olan diğer bir sonuç ise, Almanya ve Đsviçre gibi 

sanayileşmiş ülkeler için hisse senedi getirileri ve enflasyon arasındaki ilişkinin 

anlamlı ve negatif olmasıdır. Avustralya, Kanada, Danimarka, Japonya ve ABD için 

ise negatif regresyon katsayılarına sahip oldukları görülmüş ancak anlamlı olabilecek 

kadar sıfırdan farklı olmadıkları bulunmuştur. Yazar, test sonuçlarının, genellikle, 

Fisher hipotezi ile uyumlu olmadığını ifade etmiştir (Gültekin, 1983: 55). 

James et al. (1985), çalışmasında, hisse senedi getirileri ve enflasyon 

arasındaki nedensellik ilişkisini ABD için araştırmışlardır. Yazarlar, çalışma sonunda 

hisse senedi fiyatları ile beklenen enflasyon arasında negatif yönlü bir ilişki 

saptamışlardır. Reel ekonomik faaliyetin modele eklenmesiyle beklenen enflasyon 

değişkeninin anlamsız hale geldiği bulunmuştur.  
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Graham (1996), finansal ekonomide yer alan şaşırtıcı ilişkilerden birinin 

enflasyon oranı ile hisse senedi getirileri arasındaki negatif ilişki olduğunu 

belirtmiştir. Yazar, sözü edilen negatif ilişkinin hem beklenen hem de beklenmeyen 

enflasyon için geçerli olduğunu belirtmiştir. Graham (1996) çalışmasında, savaş 

sonrasını iki döneme ayırarak enflasyon ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Çalışmada analize konu edilen ilk dönem 1953 ile 1976 arasıdır; bu 

dönemde, reel hisse senedi getirileri ve enflasyon arasında negatif ilişki bulunmuştur. 

Đkinci dönem de ise, 1982 ile 1990 arasıdır; bu dönemde, reel hisse senedi getirileri 

ve enflasyon arasında pozitif ilişki görülmüştür. Graham (1996), Fama' nın hipotezi 

ile uyumlu bir şekilde enflasyon ve hisse senedi arasındaki ilişkinin para politikası ile 

ilişkili olabileceğini de ifade etmiştir (Graham, 1996: 29). 

Cozier ve Rahman (1988), çalışmasında, Kanada' da reel hisse senedi 

getirileri ve enflasyon arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamıştır. Bu amaçla, Cozier 

ve Rahman (1988), Toronto Borsası reel hisse senedi getirileri ve enflasyon 

(gerçekleşen, beklenen ve beklenmeyen) arasındaki korelasyonu incelemişlerdir. Bu 

incelemenin sonucunda Kanada verilerinde enflasyon ve hisse senedi getirileri 

arasında negatif ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak yazarlar bu ilişkinin sahte 

olduğunu ve bir nedensellik ilişkisini ifade etmediğini bulmuşlardır.  

Kaul (1987), çalışmasında, hisse senedi getirisi ve enflasyon arasındaki 

ilişkinin parasal sektördeki denge sürecinden etkilendiğini savunmuştur. Yazar, bu 

ilişkinin, zaman içinde para talebi ve arzı gibi değişkenlerin etkisine bağlı olarak 

sistematik bir biçimde değiştiğini öne sürmüştür. Kaul (1987), yukarıda belirtilmiş 

olan hipotezi test etmek amacıyla dört gelişmiş ülkenin (Kanada, ABD, Đngiltere ve 

Almanya), ikinci dünya savaşı sonrası verilerini analiz etmiştir. Kaul (1987), savaş 
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sonrasında, hisse senedi getirisi ve enflasyon arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla 

yapmış olduğu analizlere göre, hisse senedi getirileri ve enflasyon arasındaki 

ilişkinin üç yönü olduğunu tespit etmiştir. Buna göre; beklenen enflasyon, 

beklenmeyen enflasyon ve beklenen enflasyondaki değişimin, reel hisse senedi 

getirileri ile negatif ilişkili olduğunu bulmuştur (Kaul, 1987: 4).  

Flannery ve Protopapadakis (2002), günlük hisse senedi getirilerini 

kullanarak GARCH yöntemi ile gerçekleşen getirileri ve onların koşullu 

oynaklığının, 17 makro serinin duyurulmasına bağlı olup olmadığını araştırmışlardır. 

Çalışmada kullanılan değişkenler şunlardır; ticaret dengesi, tüketici kredileri, inşaat 

harcamaları, TÜFE, işgücü, işsizlik, yeni ev satışları, yeni konut yapma girişim 

sayısı, sanayi üretimi, M1, M2, kişi başı tüketim miktarı, kişisel gelir, üretici fiyat 

endeksi, reel GSYH, reel GSMH ve perakende satışların miktarıdır. Flannery ve 

Protopapadakis (2002), çalışma sonunda 17 değişkenden sadece 6' sının güçlü risk 

faktörü adayı olduğunu bulmuşlardır. Flannery ve Protopapadakis (2002) 

enflasyonun hisse senedi getirilerini etkileyebildiğini saptamışlardır. 

Ewing (2002), NASDAQ Finansal 100 endeksinin makroekonomik haberlere 

karşı tepkisini incelemeyi amaçladığı araştırmasında, makroekonomik şokların 

finansal sektörün performansını nasıl etkilediğini görmek için etki tepki analizi 

kullanmıştır. Ocak 1988 - Eylül 2000 arası verilerinin kullanılmış olduğu çalışmada 

dört makroekonomik değişken kullanılmıştır:  

• Para politikasının tutumu,  

• Enflasyon oranı,  

• Piyasa riski, ve  

• Reel ekonomik faaliyet.  
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Ewing (2002) ekonomik büyümedeki beklenmeyen değişimlerin getiriler 

üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu; ancak, bu etkinin uzun süreli olmadığı 

bulunmuştur.  

Kasman (2006), çalışmasında, 1986 – 2003 dönemi verilerini kullanarak 

Türkiye’ de makroekonomik değişkenler (enflasyon, sanayi üretim endeksi, para arzı 

(M1), ve döviz kuru) ile hisse senedi fiyatları arasındaki uzun dönemli ilişkiyi 

incelemeyi amaçlamıştır. Yazar, çalışmada eşbütünleşme ilişkisinin tahminde 

Johansen (1988) yöntemini kullanmış, hisse senedi fiyatları ile makroekonomik 

değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin araştırılmasında Granger nedensellik 

testini uygulamıştır. Buna göre, çalışmada yer alan her bir makroekonomik 

değişkenin hisse senedi fiyatlarındaki değişmeye Granger anlamında neden olduğunu 

ortaya koymuştur. Yazar, bu sonucun, Türkiye’ de hisse senedi fiyatlarının, 

enflasyon, sanayi üretim endeksi, para arzı, ve döviz kurunun geçmişteki ve şimdiki 

değerlerinden etkilendiği şeklinde yorumlanabileceğini belirtmiştir (Kasman, 2006: 

96).    

Kasman(2006)’ a göre, hisse senedi fiyatlarının sadece sanayi üretimine 

Granger anlamında neden olmadığı buna karşın, hisse senedi fiyatlarının, enflasyonu, 

para arzını ve döviz kurunu tahmin etme gücüne sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca, 

yazar, çalışmasında yapmış olduğu Johansen (1988) eşbütünleşme testi, hisse senedi 

fiyatları ve makroekonomik değişkenler arasında uzun dönemde tek bir denge 

ilişkisinin var olduğunu ortaya koymuştur. Uzun dönemde, sanayi üretim 

endeksindeki büyüme, hisse senedi fiyatlarını pozitif yönde etkilemektedir. Bulunan 

bu sonucun, daha çok gelişmiş ülkeler için geçerli olduğunu düşündüğü bu ilişkinin 
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Türkiye gibi gelişmekte olan bir piyasa için de geçerli olabileceğini göstermiştir 

(Kasman, 2006: 97). 

Patra ve Poshakwale (2006) yapmış oldukları çalışmada, gelişmekte olan 

Atina Borsası için makroekonomik değişkenler ve hisse senedi getirileri arasındaki 

kısa dönemli dinamik ve uzun dönemli denge ilişkilerini araştırmayı 

amaçlamışlardır. Patra ve Poshakwale (2006)’ nın yapmış olduğu bu çalışmada 

Granger nedensellik testi, hisse senedi getirileri ve makroekonomik değişkenler 

arasındaki kısa dönemli ilişkinin test edilmesinde kullanılmıştır. Enflasyon, para arzı, 

ve işlem hacminden hisse senedi getirilerine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi 

saptanmıştır. Enflasyonda, para arzında ve işlem hacminde meydana gelen bir 

değişim, Atina Borsası’nda hisse senedi getirileri üzerinde kısa vadeli bir etkiye 

sahip olduğu bulunmuştur. Yazarlar, döviz kurları hariç enflasyonun, para arzının ve 

işlem hacminin Atina Borsası’nda hisse senedi fiyatlarındaki değişimin tahmin 

edilmesinde kullanılabileceği sonucuna ulaşmışlardır (Patra ve Poshakwale, 2006: 

1000). 

Pearce ve Roley (1988) yapmış oldukları çalışmada, enflasyon ile hisse 

senedi getirileri arasında bulunan ilişkinin, firmaların enflasyonla ilgili olan ve 

zaman içinde değişebilen özelliklerinden (borç / özsermaye oranları vb.) 

etkilendiklerini bulmuşlardır. Choudry (1999); Arjantin, Şili, Venezuella ve Meksika 

için enflasyonla hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmasında; 

Arjantin ve Şili' de hisse senedi fiyatları ile beklenen enflasyon arasında pozitif bir 

ilişkinin; Meksika ve Venezuella' da ise negatif ilişkinin olduğunu bulmuşlardır.  

Ely ve Robinson, hisse senedi fiyatlarının yatırımcıları enflasyona karşı 

koruyup korumadığını incelemiştir. Bunlara ek olarak yazarlar, enflasyonun parasal 
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veya reel bir şoktan kaynaklanması durumunda hisse senetlerinin söz konusu şoklara 

nasıl karşılık verdiğini analiz etmişlerdir. Yazarlar, enflasyonun ister parasal isterse 

reel bir şoktan kaynaklansın, borsa endeksi ile enflasyon arasında güçlü pozitif yönde 

bir ilişki bulunduğunu saptamıştır. 

Boudouk ve Richardson (1993) yapmış oldukları araştırmada, cari ve 

beklenen enflasyon ile nominal hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi ABD ve 

Đngiltere için incelemişlerdir. Yazarlar, ampirik kanıtların Fisher Hipotezini 

desteklediğini ve hisse senedi getirileri ile enflasyon arasında pozitif yönlü bir ilişki 

olduğunu ileri sürmüşledir. 

2.2. DÖVĐZ KURU 

Döviz kurları, bir para biriminin diğeri cinsinden fiyatı olarak tanımlanmıştır. 

Döviz kurları satın alma gücü cinsinden paranın uluslararası değerini göstermektedir 

(Henning et al. 1979: 218). 

Nieh ve Lee (2001) hisse senedi fiyatları ve döviz kurları arasındaki ilişkinin 

pek çok ekonomistin dikkatini, hem teorik hem de ampirik nedenlerle çektiğini ifade 

etmiştir. Döviz ve hisse senedi piyasalarında ortaya çıkan finansal krizlerin hem ülke 

ekonomileri üzerinde yaratmış oldukları etkileri bakışından hem de uluslararası 

finansal sistemde yol açtığı belirsizlikler nedeniyle ilgi konusu olmuşlardır. Bu 

nedenledir ki, döviz kuru ve hisse senedi fiyatları veya getirileri arasındaki ilişki, 

tasarruf sahipleri, yatırımcılar, diğer finansal piyasa katılımcıları (spekülatörler vb.) 

ve politika yapıcılarının ilgisini çekmiştir. Hükümetler, döviz kurları ile hisse senedi 

fiyatları arasındaki nedensellik ilişkilerinin yönünü belirlemek suretiyle 

uygulayacakları politikaların döviz kuru istikrarını sağlamaya yönelik mi yoksa hisse 
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senedi piyasalarında istikrarı sağlamaya yönelik olup olmayacağına karar verirler. 

Döviz kuru ile hisse senedi fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisinin yönünün 

belirlenmesi, hükümetlerin konu ile ilgili politikalarının nasıl şekillendirilmesi 

gerektiği konusundaki çalışmaları yanında; yatırımcılar açısından önemli bilgiler 

sağlayabilir (Özer, 1999: 61 -62).  

Bunlara ek olarak, para ve sermaye piyasalarında, yabancı sermayeye yönelik 

kontrollerin azaltılması ve esnek kur rejimlerinin uygulanmaya başlanması gibi 

gelişmelerin döviz kurları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkileri inceleme 

konusu yapan araştırmalara olan gereksinimi de arttırmıştır. Ayrıca, uluslararası 

finansal sistemin hızlı bir şekilde değişmesi, döviz kuru ile finansal varlıklar 

arasındaki ilişkileri eskiye oranla daha karmaşık hale getirmiştir (Erbaykal ve 

Okuyan, 2007: 78).  

Döviz kurlarına etki eden değişkenler ne olursa olsun, herhangi bir nedenle, 

döviz kurlarında meydana gelen değişiklik hisse senedi fiyatlarına etkide 

bulunmaktadır (Kanalıcı, 1997: 53). 

Döviz kurları ile hisse senetleri arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır. 

Döviz fiyatlarında sürekli yükselişler meydana geliyorsa tasarruflarını hisse 

senetlerine bağlamış olan yatırımcılar, ellerindeki hisse senetlerini dövize 

yatıracaklardır. Böylece hisse senetlerine olan talep düşecek ve bunun sonucunda 

hisse senedi fiyatları da düşecektir. Döviz fiyatlarındaki artışın durmasından sonra, 

yatırımcılar veya tasarruf sahipleri borsaya yönelmekte ve tekrar hisse senedi 

fiyatlarını arttırmaktadırlar. 

Döviz kurları arasındaki ilişkiyi açıklayan iki farklı yaklaşım bulunmaktadır 

(Demircioğlu, 2002: 25; Erbaykal ve Okuyan, 2007: 78); 
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1. Geleneksel Yaklaşım  

2. Portföy Yaklaşımıdır. 

Geleneksel Yaklaşım: Mao ve Kao (1999)' a göre, döviz kurunda meydana 

gelen artışın, ihracata dayalı büyüme modelini uygulayan ülkelerde, ihracat yapan 

firmaların ihracatlarını arttırmak suretiyle karlılıklarını yükselteceğini; böylece, söz 

konusu firmaların hisse senedi fiyatlarının yükseleceğini ileri sürmüştür. Ekonomisi 

ithalata dayalı ve üretiminde kulladığı ara malları dışardan ithal eden ülkelerde ise, 

döviz kurunun yükselmesi firmaların ithalat yapma imkanlarını sınırlayacak bundan 

dolayı söz konusu firmaların hisse senetlerinin fiyatı düşecektir. Dornbusch ve Fisher 

(1980)’ a göre geleneksel yaklaşım, döviz kurundaki değişmelerin ağırlıklı olarak 

para talebi ve arzı arasındaki dengesizliklerin bir sonucu olduğunu ve döviz 

kurlarında meydana gelen bir değişimin o ülkenin uluslararası rekabet gücünü ve dış 

ticaret dengesini etkilemek suretiyle, ekonomideki reel gelirin ve üretim 

miktarlarının etkileneceğini ifade etmiştir (Erbaykal ve Okuyan, 2007: 78). 

Geleneksel yaklaşıma göre, döviz kuru ile hisse senedi getirileri arasında pozitif  ve 

döviz kurlarından hisse senedi getirilerine doğru bir nedensellik ilişkisi 

bulunmaktadır (Erbaykal ve Okuyan, 2007: 78).  

Portföy Yaklaşımı: bu yaklaşıma göre, hisse senetlerinde meydana gelen 

düşüş, portföy yatırımlarının (sıcak para) borsadan çıkıp misafir ülkeyi hızla terk 

etmesine ve bundan dolayı misafir ülkenin para biriminin değer kaybedmesine neden 

olacağını iddia etmektedir. Söz konusu bu yaklaşım, geleneksel yaklaşımdan farklı 

olarak, nedensellik ilişkisinin negatif yönlü ve hisse senedi fiyatlarından döviz 

kuruna doğru olduğunu belirtmiştir. Örnek olarak, Ajayi et al. (1998) yapmış olduğu 
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çalışmada, gelişmiş olan ülkelerde nedensellik ilişkisinin hisse senetleri fiyatından 

döviz kuruna doğru olduğunu ifade etmiştir.    

Bu yaklaşıma göre, hisse senedi fiyatlarında meydana gelen bir artış, ulusal 

paranın değerini direkt ve dolaylı yollardan arttırarak, yatırımcıları portföylerinde 

bulundurdukları yabancı menkul kıymetleri satıp hisse senedi satın almaya 

yönlendirecektir. Ulusal para talebinde meydana gelen bu artış ve döviz arzı ulusal 

paranın değer kazanmasını sağlayacak, dövizin değerini düşürecektir (Erbaykal ve 

Okuyan, 2007: 78). Bu direkt etkinin yanında dolaylı olarak da döviz kurunun 

üzerinde baskı yaratılacaktır. Buna göre, hisse senedi fiyatlarında meydana gelen 

artış, para talebini dolayısıyla da faiz oranlarını arttıracaktır. Faiz oranlarının 

yükselmesi yabancı portföy yatırımlarını ülkeye çekecektir. Gelen yabancı portföy 

yatırımları ülke içinde döviz satarak ulusal paraya olan talebi arttıracaklardır. Bundan 

dolayı da, döviz kurlarında aşağıya doğru bir baskı oluşturacaktır. Bunun tersi 

durumda, düşen hisse senedi piyasasında yabancı fonlar piyasadan çıkmak için 

ellerinde bulunan yerli para cinsinden stokları dövize çevirecek bu da döviz kurlarını 

yukarı doğru itecektir (Erbaykal ve Okuyan, 2007: 78).    

Literatürde döviz kuru ve hisse senedi fiyatları veya getirileri arasındaki 

ilişkiyi hem ülke bazında hem de firma bazında incelemiş olan ampirik çalışmalara 

örnek olarak şu çalışmalarda gösterilebilir.  Örneğin; Aggarwal (1981), Ayarslan 

(1982), Dropsy ve Nazarian-Ibrahimi (1994), Rogoff (1983), Baillie ve Selover 

(1987), Ghartey (1998) ve Ajayi ve Mougoue (1996), Jorion (1991), Bodnar ve 

Gentry (1993), Bartov ve Bodnar  (1994). 

Popper et al. (1996), yapmış oldukları çalışmada Amerikan ve Japon 

bankacılık sektörünün hisse senetlerinin döviz kuru ile ilişkisini incelemişlerdir.  
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Çalışmada, Amerikan bankacılık sektörünün hisse senetlerinin döviz kurunda 

meydana gelen değişimlere karşı duyarlı olduğunu, Japon bankacılık sektöründe ise 

böyle bir neticeye varamadıklarını ifade etmişlerdir.  

Tabak (2006), çalışmasında, Brezilya' da hisse senedi fiyatları ve döviz 

kurları arasındaki dinamik ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır. Tabak (2006), 01 

Ağustos 1994 ile14 Mayıs 2002' e kadarki BOVESPA endeksi ve döviz kuru 

değişkenlerinin günlük verilerini kullanarak değişkenler arasındaki uzun dönemli 

ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmada uzun dönemli bir ilişki bulamazken, hisse senedi 

fiyatlarından döviz kurlarına doğru Granger nedensellik ilişkisi gözlemlenmiştir.  

Goodheart et al. (2003) çalışmalarında Kore ve Brezilya piyasalarını Ocak 

1995-Ocak 1999 dönemi verilerini kullanarak para politikaları ve döviz kuru 

arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Brezilya ve Kore, çalışma dönemi içinde ortaya 

çıkmış olan benzerliklerinden dolayı seçilmişlerdir. Goodheart et al. (2003), bu 

ülkelerde yaşanmış olan kriz sonrası dönemde (1998-2001), gecelik piyasa faiz 

oranlarında meydana gelen değişikliğin; kriz öncesi (1995-1998) dönemindeki 

yabancı döviz kuru piyasalarından az etkilenmiş olduğunu saptamıştır. Böylece, ne 

Brezilya’ da ne de Kore’ de sıkı para politikalarının piyasalar üzerinde ters bir etki 

yaratmadığını ve bunun döviz kurundaki aşınma ile veya hisse senedi piyasalarındaki 

düşüşle ilişkili olmadığı bulunmuştur. 

Abdullah ve Hayworth (1993), döviz kurunda, gelecekte yapılması beklenen 

değişikliklerin yabancı sermayenin o ülkenin hisse senedi piyasasına bakışını 

etkileyici bir rol oynadığını ifade etmiştir. Buna göre, o ülke parasının değerinin 

düşeceği ile ilgili beklentiler, yabancı yatırımcıların borsaya yapacakları yatırımların 
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düzeyine etkide bulunmak suretiyle hisse senedi fiyatlarını etkilemektedirler 

(Durukan, 1999: 28). 

Mukherje ve Naka (1995), Japonya için yapmış olduğu çalışmada, Tokyo 

Borsası hisse senedi fiyatları ile döviz kuru arasındaki ilişkinin pozitif yönlü 

olduğunu bulmuştur.  

Maysami et al. (2004), Singapur için yapmış olduğu çalışmada; hisse senedi 

getirileri ve döviz kurları arasında pozitif bir ilişki olduğunu bulmuştur. Yazarlar, 

döviz kurlarında meydana gelen değişimin ekonomiye etkisinin uluslar arası ticaret 

dengesinin seviyesine bağlı olduğunu ve bundan dolayı söz konusu etkinin 

boyutunun ihracat ve ithalat sektörlerince tayin edileceğini bulmuşlardır (Maysami et 

al. 2004: 54). Kwon ve Shin (1999), yapmış olduğu testler sonucunda; döviz kuru ve 

hisse senedi fiyatları arasında uzun dönemli bir eş bütünleşme bulmuşlardır. 

Mookerjee ve Yu (1997), Singapur gibi küçük ve açık bir piyasa için 

makroekonomik değişkenler ile borsanın etkinlik derecesini test etmeyi amaçlayan 

çalışmada dört makroekonomik faktör kullanılmıştır. Bunlar; M1 ve M2 para arzı, 

nominal döviz kuru ve toplam yabancı döviz rezervidir.  Ekim 1984 – Nisan 1993 

arası aylık veriler kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, hisse senedi fiyatları 

ile M1, M2 ve toplam yabancı döviz rezervi arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu 

ancak döviz kuru ile hisse senedi fiyatları arasında uzun dönemli bir ilişkinin 

olmadığı saptanmıştır (Mookerjee ve Yu, 1997: 380). Söz konusu dört 

makroekonomik değişkene göre kısa vadede Singapur borsasının etkin olduğu 

bulunmuştur. Buna karşın nedensellik testi farklı sonuçlar vermiştir. Buna göre; 

Singapur borsası M2' e göre etkin bir piyasa değilken; M1' e ve toplam yabancı döviz 

rezervine göre etkin bir piyasadır (Mookerjee ve Yu, 1997: 381). 
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Nieh ve Lee (2001),  döviz kuru ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi 

bütün G – 7 ülkeleri için araştırdığı bu çalışmasında; değişkenler arasında uzun 

dönemli bir denge ilişkisi bulamamıştır.  Bununla birlikte, VECM analizi, bazı 

ülkeler için kısa dönemli bir ilişki bulmuştur. Kanada ve Đngiltere’ de, para 

birimlerindeki değer kaybı bir gün gecikmeyle o ülke borsalarını etkilediği 

bulunmuştur. Aynı şekilde, Đtalyan ve Japon hisse senedi fiyatlarındaki artışın bir gün 

gecikmeyle Đtalya ve Japonya para birimlerinde değer kaybına neden olduğu 

görülmüştür.    

Hatemi- J ve Irandoust (2002) yapmış oldukları çalışmada hisse senedi 

fiyatları ile döviz kurları arasındaki ilişkiyi Đsveç için incelemişlerdir. Elde edilen 

sonuca göre, Đsveç' te hisse senetlerinden döviz kurlarına doğru bir nedensellik 

ilişkisi olduğunu bulmuşlardır. 

Ajayi ve Mougoué (1996), çalışmalarında sekiz gelişmiş ülke için borsa 

endeksleri ve döviz kurları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmada, Nisan 1985 

ile Haziran 1991 arası veriler kullanılmıştır. Sonuç olarak, toplam yerel hisse senedi 

fiyatındaki artışın, yerli para biriminin değeri üzerinde kısa dönemli negatif bir 

etkiye sahip olduğunu saptamışlardır. Başka bir değişle, para birimindeki değer 

kaybı, kısa vadede borsayı negatif etkilemektedir (Ajayi and Mougıué, 1996: 193). 

Maysami ve Koh (2000), Singapur için yapmış oldukları araştırmada, döviz 

kuru ile hisse senedi fiyatları fiyatları arasında negatif bir ilişki bulunduğunu tespit 

etmişlerdir.  

Abdalla ve Murinde (1997), çalışmasında, Hindistan, Kore, Pakistan, ve 

Filipinlerin gelişmekte olan finansal piyasalarında döviz kurları ve hisse senedi 

fiyatları arasındaki etkileşimi araştırmayı amaçlamıştır. Çalışmada 1985:01 – 1994: 
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07 dönemlerine ait veriler kullanılarak nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Yazarlar, 

sonuç olarak;  Hindistan, Pakistan ve Güney Kore' de döviz kurundan hisse 

senetlerine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi saptarken, Filipinler' de ise; hisse 

senedi fiyatlarından döviz kurlarına doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur.  

Bhattacharya ve Mukherje, Hindistan piyasasını incelemek amacıyla yapmış 

oldukları çalışmada, Bombay Stock Exchange Endeksi ve üç makroekonomik 

değişken - döviz kuru, yabancı döviz rezervleri ve ticaret dengesi – arasındaki 

nedensellik ilişkisi, Nisan 1990 - Mart 2001 dönemi aylık verileri kullanılarak 

incelenmiştir. Yapılmış olan nedensellik testine göre, hisse senedi fiyatları ve söz 

konusu üç değişken arasında bir nedensellik ilişkisi, Hindistan borsası için 

saptanamamıştır.   

Granger et al. (2000) yapmış olduğu çalışmada hisse senedi getirileri ile döviz 

kuru arasındaki ilişkiyi Asya ülkeleri için incelemiştir. Buna göre; Endonezya, 

Filipinler, Kore ve Malezya' da döviz kuru ile hisse senedi getirileri arasında çift 

yönlü bir ilişki saptanmış; buna karşın Tayvan' da ise, hisse senetlerinden döviz 

kuruna doğru tek yönlü bir nedensellik bulunmuştur.  

Mansor (1999) çalışmada, Malezya için yedi makroekonomik değişken ve 

hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmada, Ocak 1977 – 

Haziran 1996 dönemi aylık verileri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılmış olan 

değişkenler şunlardır: Kuala Lumpur Birleşik Endeksi, Sanayi üretim endeksi, 

tüketici fiyat endeksi, M1 ve M2, yerel kredi miktarının toplamı, resmi rezervler ve 

döviz kuru. Yapılan analiz sonucunda hisse senedi fiyatları ve üç makroekonomik 

değişken (tüketici fiyatları, kredi toplamı ve resmi rezervler) arasında eşbütünleşme 
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bulunmuştur. Resmi rezervlerin ve döviz kurunun hisse senedi fiyatlarının Granger 

nedeni olduğu bulunmuştur. 

Gan et al. (2006), çalışmasında, Yeni Zellanda Borsa endeksi ve yedi 

makroekonomik değişken arasındaki ilişkiyi Ocak 1990' dan Ocak 2003' e kadarki 

dönem için analiz etmişlerdir. Bu analizde, Yeni Zellada Borsası Endeksi (NZSE 40) 

ve yedi makroekonomik değişken kullanılmıştır. Söz konusu değişkenler şunlardır 

(Gan et al. 2006: 93); 

• Enflasyon Oranı, 

• Döviz Kuru, 

• GSMH, 

• M1 para arzı, 

• Uzun vadeli faiz oranları, 

• Kısa vadeli faiz oranları,  

• Yerel perakende petrol fiyatıdır.  

Çalışmada dört makroekonomik değişkenin (döviz kuru, kısa vadeli faiz 

oranı, yerel perakende petrol fiyatı, ve GSMH) NZSE40' ın getirilerini açıkladıkları 

görülmüştür. Ancak, NZSE 40’ın hiçbir değişkenin Granger nedeni olmadığı 

saptanmıştır. 

2.3. FAĐZ ORANLARI 

Hisse senedi fiyatlarını etkileyen makroekonomik değişkenlerden bir diğeri, 

faiz oranlarıdır. Klasik iktisatçılara göre, faiz oranı reel bir değişken olup onun denge 

seviyesini belirleyen faktörler: tasarruf talebi ve arzıdır. Faiz, tanımı gereği, paranın 
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fiyatı veya tasarrufun fiyatı olarak düşünülebilir. Gözlenen veya nominal faiz oranı 

aşağıdaki denklemde olduğu gibi yazılabilir (Keown et al. 1998: 55): 

 

LPVPIFLSINFkk ++++= *  

k, sabit getirili bir menkul kıymetin gözlenen veya nominal faiz oranını, 

k*, risksiz faiz oranını, 

INF, enflasyon risk primini, 

IFLS, ödeyememe risk primini, 

VP, vade primini, ve 

LP, likitide risk primini temsil etmektedir. 

Faiz oranlarının şirket karları üzerinde iki etkisi vardır: (1) faiz bir gider 

olduğundan dolayı, faiz oranları artarken, ceteris paribus, firmanın karları azalır, (2) 

faiz oranları ekonomik faaliyet düzeyini etkileyerek firma karlarını etkileyebilir. Faiz 

oranlarının, firma karları üzerindeki etkilerinden dolayı hisse senedi fiyatları da 

etkilenmektedir. Eğer faiz oranları çok yükselirse;  yatırımcılar, tahvillerden daha 

fazla getiri elde edebileceklerini düşünerek yatırım yapmış oldukları hisse senetlerini 

satar ve tahvil piyasasına kayarlar. Bu transfer, hisse senetlerinin fiyatlarını düşürür 

(Brigham, 2006: 94).  

Hashemzadeh ve Taylor (1988) faiz oranı ile hisse senedi arasındaki ilişkiyi 

şöyle açıklamıştır: faiz oranlarındaki bir artışın, yatırımcının temettü veya sermaye 

kazancı olarak elde etmeyi beklediği gelecekteki nakit akışlarının bu günkü değerini 

düşüreceğini, diğer yandan, faiz oranlarındaki artışın, tahvil fiyatlarında düşüşü 

beraberinde getireceğinden dolayı, tahvil satın alımlarında bir artışın meydana 

gelebileceğini buna karşın hisse senetlerine olan talepte ise bir azalış meydana 
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geleceğini ifade etmiştir. Çünkü hisse senedi yatırımcısını yatırıma yönelten 

faktörlerin en önemlisi, hisse senedinden beklediği getirinin, faiz oranından yüksek 

olmasıdır. Tahvil gibi sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapan kişilere belli bir 

faiz oranı üzerinden belli bir kazancı sağlar. Ancak hisse senedinin daha önceden 

saptanmış belli bir getirisi yoktur. Böyle bir durumda, hisse senedinden beklenen 

gelir, sabit getirili menkul kıymetlerin sağlayacağı gelirden fazla olmalıdır. Yatırımcı 

bunları göz önünde bulundurarak hangi yatırım aracına yatırım yapacağına karar 

verir ( Korkmaz ve Ceylan, 2006: 499).   

Geske ve Roll (1983) ise, çalışmalarında faiz oranı ve hisse senedi arasındaki 

ilişki zincirini şu şekilde açıklamışlardır: hisse senedi getirilerini etkileyen negatif 

(pozitif) bir şok, daha yüksek (düşük) işsizlik ve daha düşük (yüksek) şirket 

gelirlerinin nedenidir. Bunlar da daha düşük (yüksek) kişisel ve kurumsal vergi 

gelirlerine sebep olurlar. Hükümet, harcamaları ile ilgili olarak kendi gelirlerinde 

hazinenin açığını arttıracak (azaltacak) değişime sebep olacak bir değişiklik 

yapmayacaktır. Hazine, bu duruma borçlanma artışı (azalışı) ile karşılık verecektir. 

Merkez Bankası para arzını büyütecektir (azaltacaktır). Para arzı büyüme oranındaki 

değişim, daha yüksek (düşük) enflasyona neden olacaktır. Buna göre, rasyonel 

yatırımcı, hisse senedi piyasasının nedeni olduğu tesadüfî bir şokun mali ve parasal 

tepki zincirini tetikleyeceğinin farkındadır. Böylece rasyonel yatırımcılar kısa 

dönemli menkul kıymetlerin fiyatlarını hisse senedi getirilerinden gelen sinyallerle 

aynı zamanda değiştirir. Bütçe açığındaki büyüme (azalış), bir reel şok ile 

tetiklenmiştir, bu durumda Merkez Bankasının para arzını devam ettirmesi 

beklenmez. Hazine; sermaye piyasası araçlarını kullanarak piyasadan borçlanma 
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miktarını arttırıp (azaltarak) reel faiz oranlarında bir artışa (düşüşe) neden olur 

(Geske ve Roll, 1983: 29).  

Geske ve Roll (1983)' ün yapmış olduğu çalışmadan da görüldüğü gibi faiz 

oranlarındaki bir artış veya azalış hisse senetlerini etkileyebilmektedir. Çünkü, faiz 

oranları sadece bir makroekonomik gösterge değil; aynı zamanda, hisse senedi 

getirilerinin de bir ikamesidir (Altıntaş, 1988: 177).  

Faiz oranlarının hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi nedeniyle, finans 

literatüründe, faiz oranları ile hisse senedi fiyatları ve getirileri arasındaki ilişkiyi 

incelemiş olan pek çok çalışma bulunmaktadır.  Bu çalışmalardan elde edilen 

sonuçlar, yatırımcıların faiz oranlarını iyi takip etmelerini gerektiğini göstermiştir 

(Kanalıcı, 1997: 49). Hisse senedi değerlendirmesinde en çok kullanılan 

yöntemlerden biri iskontolu nakit akışları modelleridir. Bu modellere göre bir hisse 

senedinin değeri söz konusu hisse senedi elde edilmesi beklenen nakit akışlarının bu 

günkü değeridir. Bu modellerden en çok bilineni sabit büyümeli temettü iskonto 

modelidir. Maysami et al. (2004), çalışmasında, sabit oranda büyüyen kar payı 

iskonto modelini ekonomik faktörlerin hisse senedi getirilerine olan etkisini 

açıklamak amacıyla kullanmıştır. Maysami et al. (2004), yapmış olduğu çalışmanın 

sonunda faiz oranlarının ve hisse senedi getirilerinin arasında negatif bir ilişki 

olduğunu belirtmiştir. 

Chen et al. (1986) ise, hisse senedi fiyatları ile faiz oranları arasındaki ilişkiyi  

iskonto edilmiş beklenen temettüler modelini (veya indirgenmiş nakit akışları 

modelini) kullanarak açıklamaya çalışmışlardır. Sonuç olarak, vade yapısı ve hisse 

senedi getirileri arasında negatif ilişki olduğunu bulmuşlardır. Durukan (1999), 

yapmış olduğu araştırmada, Türkiye gibi gelişmekte olan bir piyasada, ĐMKB, 
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enflasyon, ekonomik faaliyet, faiz oranı, döviz kuru ve para arzı gibi finans 

literatüründe yer alan makroekonomik değişkenler ile hisse senedi fiyatları 

arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada, 1986–1998 dönemi verileri analize konu 

olarak alınmıştır. Çalışmada zaman serileri kullanılmıştır. Durukan (1999), yapmış 

olduğu bu ampirik çalışmaya göre, faiz oranı değişkeninin hisse senedi fiyatlarını 

açıklamada en etkin makroekonomik değişken olduğunu bulmuştur. Söz konusu 

çalışmanın sonuçlarına göre, hisse senetleri fiyatları ile faiz oranı arasındaki ilişki 

negatif yönlüdür. Para arzı ve enflasyon oranı değişkenlerinin hisse senedi fiyatlarını 

belirlemede istatistiksel olarak anlamsız oldukları tespit edilmiştir. Bununla birlikte, 

döviz kurunun hisse senedi fiyat endeksindeki değişimleri açıklama da anlamlı 

olmadığı saptanmıştır. Durukan (1999), ĐMKB–100 endeksindeki değişimleri 

açıklamada, faiz oranı ve sanayi üretim endeksinin yeterli olduğunu dolayısıyla, 

ĐMKB’ nin yarı güçlü etkin piyasa anlamında etkin olmayan, spekülatif ve sığ bir 

borsa olduğu saptamıştır (Durukan, 1999: 39).  

Kraft ve Kraft (1977), 1955 – 1974 yılları arasında hisse senedi fiyatları ile 

hisse senedi fiyatlarına etki eden değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini test 

etmeği amaçlamışlardır (Kraft and Kraft, 1977: 417). Çalışmada kullanılan 

değişkenler; para arzı,  para arzındaki değişimin oranı, birleşik faiz oranı ve riskin bir 

ölçüsü kullanılmıştır. Kraft ve Kraft (1977) çalışmada, para arzının, para arzındaki 

değişimin ve faiz oranlarının, hisse senedi fiyatlarında hareketliliğe neden 

olmadıklarını bulmuşlardır (Kraft ve Kraft, 1977: 422). Bunlara ek olarak, çalışmada, 

hisse senedi fiyatları ile söz konusu makroekonomik değişkenler arasında tek yönlü 

bir nedensellik ilişkisi bulunduğunu ve söz konusu bu ilişkinin yönünün hisse senedi 

fiyatlarından para arzına, para arzındaki yüzdesel değişime ve faiz oranına doğru 
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olduğunu yapmış oldukları testler sonucunda bulmuşlardır (Kraft ve Kraft, 1977: 

422). 

French et al. (1983), çalışmalarında, hisse senedi getirileri ile beklenen ve 

beklenmeyen enflasyon arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışmıştır. Yazarların bu 

çalışmalarında ortaya attıkları “Nominal Daralma Hipotezine” (The Nominal 

Contracting Hypothesis) göre; beklenmeyen enflasyonun menkul kıymetlerin 

nominal değerini etkilediğini, dolayısıyla, nominal menkul kıymetleri, nominal 

borçlarından daha az olan firmaların beklenmeyen enflasyondan fayda 

sağlayabileceklerdir. Bu çerçevede baktığımızda; Flannery ve James (1984),  

çalışmalarında, hisse senedi getirilerinin faiz oranına duyarlılığı ile firmanın nominal 

sözleşmelerinin vade yapıları arasındaki ilişkiyi “Nominal Daralma Hipotezi' ni 

kullanarak açıklamaya çalışmıştır. Çalışmada, hisse senedi getirilerinin faiz oranına 

duyarlılığı firmanın elinde bulundurduğu nominal sözleşmelerinin vade yapılarıyla 

ilgili olup olmadığı ticari bankalar ve benzeri firmalar için araştırılmıştır. Flannery ve 

James (1984), hisse senedi getirileri ve faiz oranındaki değişimin; firmanın nominal 

varlıklarının ve yükümlülüklerinin arasındaki vade farkının büyüklüğü ile pozitif 

ilişkili olduğunu bulmuşlardır (Flannery ve James, 1984: 1141).  

Gjerde ve Saettem (1999), hisse senedi getirileri ve makroekonomik faktörler 

arasındaki ilişki, VAR yöntemi kullanılarak, Norveç için araştırılmıştır. Çalışmada 

kullanılmış olan değişkenler şunlardır:  

a) Yerel finansal değişkenler; hisse senedi getirileri, faiz oranları ve 

enflasyon.  

b) Norveç için önemli olduğu düşünülen uluslar arası faktörler; OECD sanayi 

üretim endeksi, döviz kuru, ve petrol fiyatlarıdır. Elde edilen bulgular ABD ve 
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Japonya için elde edilen bulgular ile uyumludur. Buna göre,  faiz oranlarındaki 

değişim, hisse senedi getirileri ile enflasyonu etkilemektedir (Gjerde ve Saettem, 

1999: 61). Korelasyon katsayılarının önemine dayalı olarak, bu sonuçlar, Norveç 

hisse senedi piyasasının faiz oranlarına negatif tepki verdiği, petrol fiyatlarındaki 

değişime pozitif tepki verdiğini; enflasyonun ise hisse senedi getirileri üzerinde 

negatif etkiye sahip olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, hisse senedi 

getirileri ile yerel sanayi üretimi arasındaki ilişki belirsizdir. Ancak, Norveç sanayi 

üretimi önemli ölçüde Uluslar arası reel ekonomik faaliyetten etkilenmekte ve 

enflasyonun reel faiz oranlarındaki değişimden negatif yönde etkilendiği sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Muradoglu et al. (2000) ise, gelişmekte olan 19 ülkeyi incelemiş olduğu 

araştırmada; Arjantin, Brezilya, Pakistan ve Zimbabve' de faiz oranlarından hisse 

senedi getirilerine doğru Granger nedensellik ilişkisi bulunduğunu tespit etmişlerdir. 

Maysami ve Koh (2000), çalışmalarında, Singapur borsa edeksi ve seçilmiş olan 

makroekonomik değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi ve Singapur ile 

Japonya ve Amerika borsaları arasındaki ilişkiyi de araştırmışlardır. Çalışmada 

kullanılan değişkenler şunlardır: logaritmik Singapur Borsası Endeksi (LSES), 

logaritmik döviz kuru (LER), logaritmik M2 (LM2), logaritmik TÜFE (LCPI), 

logaritmik sanayi üretim endeksi (LIP), logaritmik bankalar arası kredi faiz oranı 

(LSTB), 5 yıl vadeli devlet tahvillerinin logaritması (LLTB), ABD borsa endeksi 

(LUS), Japonya borsa endeksi (LJPN), ve Singapur' un ihracat toplamı (LTDE). 

Sonuç olarak, kısa vadeli faiz oranları ile Singapur borsasının pozitif ilişkili, uzun 

vadeli faiz oranları ile negatif ilişkili olduğu görülmüştür.  
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Mukherjee and Naka (1995), makroekonomik değişkenlerle Tokyo Borsası 

Endeksinin (TSE) arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmada, altı makroekonomik 

değişken kullanmışlardır. Bunlar; döviz kuru, enflasyon, para arzı, reel ekonomik 

faaliyet, uzun dönemli hükümet tahvilleri ve piyasa faiz oranıdır. Ocak 1971 ile 

Aralık 1990 arası 240 aylık gözlem kullanılmış olan çalışmada  hisse senedi getirileri 

ile piyasa faiz oranı arasındaki ilişkinin pozitif olduğunu bulmuşlardır. Fama and 

Scwert (1977), hisse senedi getirileri ve faiz oranları ile enflasyon oranlarının 

değişimi arasında negatif ilişkiyi ortaya koymuşlardır. Sonuç olarak hisse senedi 

getirileri ile faiz oranları arasında negatif ilişkiyi bulmuşlardır. 

Hashemzadeh ve Taylor (1988), ABD için yapmış olduğu çalışmada, para 

arzı, faiz oranları ve hisse senedi fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisini 

incelemişlerdir. Çalışmada haftalık veriler kullanılmıştır. Çalışmanın kapsadığı 

periyot, 2 Ocak 1980 ile 4 Temmuz 1986 yılları arasıdır. Yazarlar, faiz oranlarından 

hisse senedi fiyatlarına doğru bir nedensellik ilişkisi tespit etmişlerdir (Hashemzadeh 

ve Taylor, 1988: 1603).  

Kargı ve Terzi (1997), Türkiye’ de ĐMKB, faiz oranları, enflasyon ve rel 

kesim arasındaki nedensellik ilişkilerinin ve dinamik etkileşimleri VAR yöntemi ile 

belirlemiştir. 1986 – 1996 dönemini kapsayan çalışmada aylık zaman serileri 

kullanılmıştır. Çalışmada yapılan nedensellik testi sonuçlarına göre, Türkiye’de 

araştırma dönemi içinde, ĐMKB Uulusal 100 endeksi ile enflasyon oranı arasında bir 

nedensellik ilişkisinin mevcut olduğu görülmüştür. Buna göre, hem enflasyon ĐMKB 

endeksini etkilemekte hem de ĐMKB endeksi enflasyon üzerinde etkili olmaktadır. 

Faiz oranları ve enflasyon arasında ise, çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin var 

olduğu görülmüştür. Buna göre, Türkiye’ de araştırmanın yapıldığı dönemde faiz 
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oranları enflasyonu etkilemekte, enflasyonda faiz oranlarını etkileyebilmektedir. 

Sanayi üretim endeksi ile diğer faktörler arasında önemli bir ilişkinin bulunmadığı 

tespit edilmiştir. Yazarlar, sanayi üretim endeksinin yalnızca kendisinin geçmişteki 

değerlerinden etkilendiğini ifade etmişlerdir (Kargı ve Terzi, 1997: 32). Kargı ve 

Terzi (1997), çalışmalarında yapmış oldukları etki tepki analizlerine göre, faiz, 

enflasyon ve sanayi üretim endeksi değişkenlerinin ĐMKB üzerindeki etkisi dikkate 

alındığında, ĐMKB’ de meydana gele değişmenin önemli bir bölümünün kendisinden 

ve kısmen de tüketici fiyatları endeksinden ve faizden kaynaklandığını belirtmişlerdir 

(Kargı ve Terzi, 1997: 35).     

Dratsaki (2005), faiz oranları ile Yunanistan borsa endeksi arasında, faiz 

oranlarından Yunanistan borsa endeksine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi 

olduğu görülmüştür. Moosa (1998), yıllık verileri kullanarak yapmış olduğu 

çalışmada, faiz oranı ile hisse senedi fiyatları arasında negatif yönlü bir ilişki 

bulmuştur.   

2.4. PARA ARZI 

Para arzının tanımına baktığımızda konu ile ilgili olarak literatürde farklı 

yaklaşımların bulunduğu görülmektedir (Erdem, 2002: 15). Bu yaklaşımlar aşağıda 

belirtildiği gibidir: Đlk yaklaşım, klasik iktisatçıların yaklaşımıdır. Buna göre, para 

arzı; bozuk para, kağıt para ve bankacılık sisteminin gelişmiş olduğu ülkelerde çeke 

tabi vadesiz ticari ve vadesiz tasarruf mevduatlarının toplamından meydana 

gelmektedir. Klasik iktisatçıların yapmış olduğu bu tanım dar anlamda para arzı 

olarak bilinmektedir. Đkinci yaklaşım, Chicago Ekolü yaklaşımıdır. Buna göre, para 

arzı, nakit para, vadesiz mevduatlar ve vadeli mevduatlar toplamı şeklinde 
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tanımlanabilmektedir. Üçüncü yaklaşım, Gurley ve Shaw yaklaşımıdır, para arzı 

kapsamına, para ve para yerine geçen bütün likit varlıklar (nakit, vadesiz mevduat, 

vadeli mevduat ve menkul kıymetler) alınmaktadır. Para arzı, bu varlıkların ikame 

dereceleri ölçülerek, elde edilen değerlerin toplamı olarak hesaplanmaktadır (Gurley 

ve Shaw, 1960: 82). Sonuncu yaklaşım ise merkez bankası yaklaşımı olarak ifade 

edilmiş olan yaklaşımdır. Bu görüşe göre, para arzı; merkez bankası yetkililerince 

krediyi de kapsayan en geniş biçimde tanımlanmıştır. Kredi kapsamına sadece 

bankaların açmış oldukları krediler değil, tüm mali kuruluşların açmış oldukları 

krediler girmektedir. Bu yaklaşımların dışında diğer bir tanıma göre ise, para arzı, 

bankalarda bulunan ve merkez bankasının doğrudan doğruya kontrol edemediği 

mevduattan oluşmaktadır. Buna göre para arzını aşağıdaki formül ile basitçe ifade 

edebiliriz (Dornbusch ve Fischer, 1998: 402); 

MEVC M +=  

Yani, para arzı eşittir, nakit (dolaşımdaki para “C”) artı mevduattır. Reel 

ekonomik değişkenler, parasal değişkenler ve finansal değişkenler arasındaki ilişki 

bilim insanları tarafından uzun bir süreden beri inceleme konusu edilmiştir (Özçam, 

1997: 31). Ancak, yapılan söz konusu incelemelerin daha çok gelişmiş ülke 

piyasaları için yapılmış olduğu da görülmüştür. Örneğin, Marshall (1992), Darrat 

(1990), Thornton (1993), Moosa (1998), Rogalski ve Vinso (1977), Abdullah ve 

Hayworth (1993) ve Kraft (1977), gelişmiş olan ülkeler için yapılmış bu 

araştırmalarda, hisse senedi fiyatları ile para arzı arasında nedensellik ilişkisi olduğu 

saptanmıştır.  

Tedavüldeki para miktarı hisse senedi piyasasını dolayısıyla da hisse senedi 

fiyatlarını etkilemektedir. Para arzındaki artış fiyatları ve işlem hacmini artırmakta, 
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para arzındaki düşüş ise fiyatları düşürmekte ve işlem hacmini azaltmaktadır. 

Emisyon hacmindeki artış genel fiyatları etkilediği gibi hisse senedi fiyatlarını 

dolayısıyla hisse senedi endeksini yükseltmektedir. Aksine, para arzındaki düşüş 

hisse senedi fiyatlarını dolayısıyla endeksi düşürmektedir  (Durucasu,1997: 131).  

Bu bağlamda, para arzında meydana gelen değişimler hisse senedi 

fiyatlarından önce hareket etmektedir. Başka bir anlatımla, para arzı, hisse senedi 

getirilerinin bir göstergesi olarak kullanılabilmektedir. Emisyon miktarında meydana 

gelen artışlar ise tasarruf ve yatırım amacıyla tutulan para miktarında da bir artışa 

neden olabilmektedır. Söz konusu paranın belli bir kısmının borsaya yönelmesi 

durumunda hisse senedi fiyatları artabilmektedir. Diğer yandan para arzında 

meydana gelen artışlar toplam harcamalar kanalı ile şirketlerin satışlarında ve 

karlarında artışa neden olabilmektedir. Şirketlerin karlarında meydana gelen artış 

hisse senedi fiyatlarının da artmasına neden olabilmektedir (Albeni ve Demir, 

2005:8). 

Para arzı ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki, nakit akışı modeli ile 

tanımlanabilir. Buna göre, para arzı, temettülerin gelişim oranı ile pozitif, indirgenme 

oranı ile de negatif ilişkilidir. Para arzının temettü üzerindeki etkisinin esas noktası 

şirketin cari ve beklenen kazançlarıdır. Para arzındaki herhangi bir azalış, kısa 

dönemli faiz oranlarını arttırır ve bundan dolayı, yatırım harcamalarını ve sermaye 

yatırımlarını düşürmesi beklenir. Bunun sonucunda, firmaların satışları düşecek ve 

böylece kazançları da düşecektir. Bu nedenle, para arzı ve hisse senedi getirileri 

arasındaki ilişkinin pozitif olması beklenir (Özçam, 1997: 32). 

Para arzında meydana gelen bir artış, yukarda belirtilmiş olduğu gibi, faiz 

oranlarını etkilemektedir. Para arzındaki artışın neden olduğu likidite bolluğu, faiz 
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oranlarının düşmesine neden olacaktır. Faiz oranları ve hisse senedi fiyatları arasında 

negatif bir ilişki olduğu için faiz hadlerinin düşmesi, hisse senedi fiyatlarının 

yükselmesine neden olmaktadır (Kanalıcı, 1997: 55).    

Hisse senedi getirileri ve para arzı arasındaki ilişkiyi Kanada için inceleyen 

Darrat (1990), para ve maliye politikalarının hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Çalışmada, hisse senedi fiyatları, para arzı ve bütçe açıkları gibi 

değişkenler kullanılmıştır. Para arzı değişkeni, parasal politikaları; bütçe açıkları ise 

maliye politikalarını temsilen alınmıştır. Yapılan testler sonucunda, Kanada’ da hisse 

senedi fiyatları ile para arzı arasında bir ilişkinin bulunmadığı, buna karşın, hisse 

senedi fiyatları ile bütçe açığı arasında ilişki olduğu görülmüştür. 

Sprinkel (1964), 1918 -1963 dönemi için yapmış olduğu araştırmada, para 

arzının büyüme oranındaki daralmanın dokuz ay boyunca hisse senedi fiyatlarında 

bir düşmeye neden olabileceğini, ve para arzının büyüme oranındaki bir artışın ise iki 

ay boyunca artışa neden olabileceğini ifade etmiştir. Başka bir değişle, Sprinkel 

(1964), parasal büyümenin veya daralmanın hisse senedi piyasalarını 

yönlendirebileceğini ifade etmiştir. Cooper (1974) ve Rozeff (1974, 1975) yapmış 

oldukları çalışmalar sonucunda hisse senedi piyasalarının parasal genişlemedeki 

değişimi önceden tahmin edebildiğini ve ona göre davranabildiğini saptamışlardır. 

Buna göre, hisse senedi piyasalarının para arzındaki genişlemeyi, bir ila üç ay 

önceden tahmin edebildiği yazarlar tarafından saptanmıştır. Ancak, Hashemzadeh ve 

Taylor (1988), çalışmalarında ulaşmış oldukları sonuçlar, hisse senedi fiyatları ve 

para arzı arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu bulmuşlardır (Hashemzadeh 

ve Taylor, 1988: 1608). Dolayısıyla, söz konusu ilişki ile ilgili olarak, ampirik 

bulgular arasında bir uyum olmadığı görülmektedir. 
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Wongbanpo ve Sharma (2002) yapmış oldukları çalışmada, Endonezya, 

Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland için hisse senedi getirileri ve 

makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki incelenmiş ve 1985–1996 dönemi aylık 

verileri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılmış olan değişkenler; hisse senedi fiyat 

endeksleri, GSYĐH, enflasyon, para arzı, faiz oranı ve döviz kurudur. Chen et al. 

(1986) ve Mukherjee ve Naka (1995) çalışmalarında olduğu gibi, hisse senedi 

piyasası endeksleri ve GSYĐH arasında pozitif bir ilişkinin var olduğu varsayılmıştır. 

GSYĐH tarafından temsil edilen reel ekonomik faaliyet, hisse senedi getirilerini 

firmaların karlarını değiştirmek suretiyle etkilemektedir. Buna göre, üretimde 

meydana gelen bir artış gelecekte beklenen nakit akışlarının artmasına ve bundan 

dolayı hisse senedi fiyatlarının artmasına yol açacaktır. Hisse senedi fiyatları ile 

enflasyon arasındaki karşılıklı ilişki (interrelationship), Fama ve Schwert (1977), 

Fama (1981), ve Chen et al. (1986)' un çalışmalarında elde etmiş oldukları sonuç 

gibi, negatif olarak varsayılmıştır. Bu nedenle, rekabetçi bir piyasada, yükselen 

enflasyon firmaların üretim maliyetlerini arttırmakta, gelecekteki nakit akışlarının 

düşmesine yol açmakta, ve firmaların gelirlerini ve karlarını düşürmektedir. Buna 

karşın, Wongbangpo ve Sharma (2002), hisse senetlerinin enflasyona karşı koruma 

sağladığını, dolayısıyla, enflasyon ve hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkinin pozitif 

olabileceğini ifade etmişlerdir. Para arzında meydana gelen değişiklik, portföy 

ikamesindeki veya enflasyonist beklentilerdeki değişimden dolayı, hisse senedi 

fiyatları üzerinde pozitif veya negatif etkide bulunabilir.  

Wongbango ve Sharma (2002) çalışmasında, GSYĐH ile ölçülen üretimdeki 

büyüme ile çalışmaya dahil edilen ülkelerin hisse senedi fiyatları arasında pozitif bir 

ilişki olduğu görülmüştür. Faiz oranları ve hisse senedi fiyatları arasında varsayılmış 
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olan negatif ilişki  Filipinler, Singapur ve Tayland için gözlemlenmiştir. Endonezya 

ve Filipinler' deki yüksek enflasyon hisse senedi fiyatları ile para arzı arasındaki 

negatif ilişkiyi etkilerken, Malezya, Singapur ve Tayland' daki para tabanındaki 

büyümenin hisse senedi fiyatların pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Dünya 

ihraçcı piyasalar içindeki rekabet, Malezya, Endonezya, ve Filipinlerde döviz kuru ve 

hisse senedi fiyatları arasında gözlenen pozitif ilişki ile Singapur ve Tayland’ daki 

varlık fiyatlarının ters yöndeki ilişkinin nedenini açıklamaktadır. Sonuç olarak, 

yazarlar mal ve para piyasası değişkenlerinin Endonezya, Malezya, Singapur, 

Tayland ve Filipinler gibi gelişmekte olan ülkeler için hisse senedi fiyatlarının temel 

belirleyicileri olduğunu gözlemlemişlerdir. 

Lee (1997) yapmış olduğu çalışmada, Asya kaplanları olarak bilinen Hong 

Kong, Singapur, Güney Kore, Tayvan gibi Pasifik havzası ülkelerdeki borsaların 

etkinliğini para ve maliye politikaları ile ilgili olarak incelemiştir. Üç aylık verilerin 

kullanılmış olduğu çalışmada, hisse senedi fiyatı, para arzı, ve bütçe açığı (yada 

fazlası) gibi değişkenler kullanılmıştır. Hong Kong ve Singapur için 1983:1-1995:2, 

Kore için 1980:1-1995:2, Tayvan için ise 1982:2-1995:2 dönemi verileri 

kullanılmıştır. Çalışmada VAR analizi ve Granger testi istihdam edilmiştir. Para arzı 

ve bütçe açığı dört ülke için hisse senedi fiyatlarının Granger nedenidir. Buna göre, 

söz konusu ülkelerde bütçe açığı ve para arzı, hisse senedi fiyatlarındaki değişimi 

anlamlı bir şekilde açıklamaktadır. Dolayısıyla, çalışmaya dahil edilmiş olan Asya 

kaplanlarının hisse senedi piyasaları hem para hem de maliye politikaları ile ilgili 

olarak etkin olmadığı saptanmıştır.      

Ibrahim ve Aziz (2003), Malezya için yapmış oldukları çalışmada, Kuala 

Lumpur borsası (KLCI) hisse senedi fiyatları ve makroekonomik faktörler arasındaki 
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ilişkiyi incelemiş ve hisse senedi fiyatlarının çalışmaya dahil edilmiş olan 

makroekonomik faktörlerle ilgili etkin olmadığını bulmuşlardır. Yazarlar yapmış 

oldukları analizde reel ekonomik faaliyet (reel sanayi üretim endeksi), fiyat seviyesi, 

para arzı ve döviz kuru değişkenlerinin aylık olmak üzere 1977-1998 dönemi 

verilerini araştırmaya dahil etmişlerdir. VECM analiz yöntemi kullanılmıştır.  

Çalışma sonunda yazarlar, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu 

görmüşlerdir. Hisse senedi fiyatları ve sanayi üretim endeksi arasında pozitif bir 

ilişki görülmüştür. M2 para arzı ve KLCI hisse senedi getirileri arasında uzun 

dönemli negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Buna karşın, KLCI ve enflasyon arasındaki 

ilişki pozitif olarak gerçekleşmiştir. Son olarak, döviz kuru ve hisse senedi fiyatları 

arasında negatif ilişki bulunmuştur. Ibrahim ve Aziz (2003), hisse senedi fiyatları ve 

makroekonomik değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı, Malezya hisse 

senedi piyasasının zayıf etkin piyasa olduğunu gösterdiğini ifade etmiştir. 

Çıtak (2003) yapmış olduğu çalışmada, makroekonomik politikalar ile 

Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndaki hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Çalışmada, para arzı, bütçe açığı ve hisse senedi fiyatları değişken 

olarak kullanılmış ve ilişkiyi test etmek için VAR modeli bağlamında Granger 

nedensellik testi uygulanmıştır. Yapılan testler sonucunda, bütçe dengesi değişkenin 

geçmiş değerleri, ĐMKB 100 endeksi hisse senedi fiyatlarının bugünkü değerini 

etkilediği bulunmuştur. Yazar, bütçe dengesi ile ilgili geçmiş verilerin, zamanında 

hisse senedi fiyatlarına yansımamış olduğunu, dolayısıyla da, ĐMKB 100 endeksi’ 

nin maliye politikası açısından bilgi etkin olmadığı görülmüştür. Aynı şekilde, para 

arzının geçmiş verilerinin ĐMKB 100 endeksinin bugünkü değerini etkilemediği 

tespit edilmiştir. Buna göre, geçmiş para arzı bilgileri zamanında hisse senedi 



 87 

fiyatlarına yansımış olduğu ve bu nedenle de ĐMKB 100 endeksinin para politikası 

açısından bilgi etkin olduğu saptanmıştır. 

2.5. REEL EKONOMĐK FAALĐYET 

Finans teorisinde, bir şirketin değerinin dolayısıyla da özsermaye değerinin 

ana göstergesi; beklenen getiri oranı, sermaye maliyetinden yüksek olan yatırım 

tutarıdır. Buna göre, söz konusu yatırım fırsatlarını değerlendiren, başka bir anlatımla 

reel yatırımlarını arttıran, şirketlerin reel getirilerinin de artacağından şirketlerin 

hisse senedi getirilerinin de artması beklenir.       

Bir ekonomide reel gelir arttıkça, o ekonomide yaşayan bireylerin gelirlerinde 

de bir artış meydana gelecektir. Gelirlerinde artış olan bireyler ihtiyaçlarını tatmin 

etmek amacıyla mal ve hizmet talebinde bulunacaklardır. Böylece, toplam talepte 

meydana gelen artış, firmaların satışlarını dolayısıyla da karlarını arttıracaktır. 

Firmaların durumlarını yakından takip eden yatırımcılar, söz konusu firmaların hisse 

senetlerine yatırım yaparak hisse senetlerine olan talebi arttıracaklardır. Bunun 

sonucunda hisse senedinin fiyatı yükselecektir.  

Literatürde, hisse senedi getirileri ile reel faaliyet arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmalara giderek daha fazla rastlanmaya başlanmıştır. Konuyla ilgili yapılan 

ampirik analizlere göre, finansal sistemin gelişmesi ile ekonomik büyüme birbiriyle 

aynıdır ve sermaye piyasasından elde edilebilecek olan kazançlarla ekonomik 

büyüme arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır (Çakar, 2005: 3).  

Fama (1981), çalışmasında, hisse senedi getirileriyle reel ekonomik faaliyet, 

para arzı ve enflasyon arasındaki ilişkiyi ABD için 1954 -1976 döneminde yıllık 

verileri kullanarak incelemiştir. Bu çalışmanın sonucu olarak, yazar, hisse senedi 
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getirileri ile reel ekonomik faaliyet arasında anlamlı pozitif bir ilişki olduğunu 

bulmuştur. Habibullah ve Baharumshah (1996), Malezya için yapmış olduğu 

çalışmada GSYĐH ile hisse senedi getirileri arasında bir ilişki saptayamamıştır. Kaul 

(1986), savaş sonrası dönem için ABD, Kanada, Almanya ve Đngiltere için yapmış 

olduğu çalışmasında, hisse senedi getirileri ve reel ekonomik faaliyet arasındaki 

ilişkinin pozitif olduğunu göstermiştir. Ayrıca, Kaul (1986), enflasyona dayalı para 

talebi modelinin, savaş sonrası tahminlerine göre, her ülkede, enflasyon ile; cari ve 

gelecek reel ekonomik faaliyet değişkenleri arasındaki ilişkinin negatif olduğunu 

göstermiştir. Mukherje ve Naka (1995) yapım oldukları çalışmada Japonya’ da 

sanayi üretim endeksi ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin pozitif olduğunu 

bulmuşlardır. Muradoglu et al. (2000), on dokuz gelişmekte olan ülke için hisse 

senedi getirileri ile çeşitli makroekonomik faktörlerin arasındaki ilişkiyi incelemiş 

olduğu çalışmada, Meksika ve Hindistan’ da hisse senedi getirilerinin sanayi üretim 

endeksinin Granger nedeni olduğunu bulmuşlardır. 

Kwon ve Shin (1999), Kore' de reel ekonomik faaliyetin borsa getirilerini 

açıklayıp açıklayamadığını eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testini 

kullanarak analiz etmeyi amaçlamıştır. Ocak 1980 ile Aralık 1992 dönemi aylık 

verilerinin kullanıldığı çalışmada Kore Birleşik Endeksi ve Küçük Ölçekli Fiyat 

Endeksi, dış ticaret dengesi, döviz kuru, sanayi üretimi ve M1 gibi değişkenler 

kullanılmıştır. Kore borsasında hisse senedi getirileri ile diğer makroekonomik 

değişkenler arasında bir eş bütünleşme ilişkisi bulunamamıştır. Ancak, döviz kuru, 

dış ticaret dengesi, sanayi üretimi ve para arzı ile hisse denedi fiyatları arasında uzun 

dönemli eş bütünleşme ilişkisi olduğu bulunmuştur. 
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Poon ve Taylor ( 1991), yapmış oldukları çalışmanın amacını; Chen et al. 

(1986) yapmış oldukları çalışmanın sonuçlarını yeniden değerlendirmek ve bunların 

Đngiliz borsasına uygulanabilirliğini araştırmak olarak belirtmişlerdir. Çalışmada, 

Ocak 1965 ile Aralık 1984 dönemi aylık verileri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan 

değişkenler şunlardır:  

• Sanayi üretim endeksinin aylık ve yıllık büyüme oranı 

• Enflasyonun tahmin edilemeyen parçası ve beklenen enflasyondaki 

değişim,  

• Risk primi,  

• Vade yapısı, ve 

• Piyasa endeksinin getirisidir. 

Poon ve Taylor (1991) çalışmalarında, Chen et al. (1986)’ nın uygulamış 

olduğu testleri kullanmışlar ve sonuç olarak çalışmada kullanılan makroekonomik 

değişkenlerin Đngiliz piyasasında hisse senedi fiyatlarına etki etmediği sonucuna 

ulaşmışlardır. Elde edilen bu sonuçtan dolayı, Poon ve Taylor (1991), Chen et al. 

(1986)’ nın kullanmış olduğu değişkenlerin dışındaki diğer değişkenlerin daha etkin 

olabileceğini ya da Chen, et al. (1986)’ nın kullanmış oldukları yöntemin fiyatlama 

ilişkisini belirlemede yeterli olmadığını ifade etmişlerdir (Poon ve Taylor, 1991: 

620).   

Schwert (1990), 1889 -1988 dönemi verileri kullanarak ABD için yapmış 

olduğu araştırmada, sanayi üretimi ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Yazar, sanayi üretim endeksi ile hisse senedi getirileri arasında pozitif 

bir ilişkinin varlığını saptamıştır. 
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Tainer (1993)' e göre sanayi üretim endeksi, ekonomik genişleme zamanında 

artmakta ve ekonomik daralma zamanında ise azalmaktadır. Lee (1992), hisse senedi 

fiyatları ile enflasyon, reel ekonomik faaliyet, faiz oranları arasındaki ilişkiyi 1947 -

1987 dönemindeki aylık veriler kullanarak ABD için yapmış ve çalışmada hisse 

senedi fiyatları ile sanayi üretim endeksi arasında pozitif yönlü bir ilişki bulmuştur. 

Maysami et al. (2004), çalışmalarında sanayi üretimi ve hisse senedi getirileri 

arasında pozitif ilişki olduğunu kabul etmişlerdir. Lee (1992), yapmış olduğu 

çalışmada, reel hisse senedi getirileri ve sanayi üretimindeki büyüme arasında, reel 

sanayi üretimi sanayi üretiminin varyansının % 10,61’ ini açıkladığını görmüştür. 

Ayrıca, hisse senedi piyasaları reel ekonomik faaliyetdeki değişime neden olduğu ve 

hisse senedi getirileri ve reel ekonomik faaliyet arasındaki ilişkinin pozitif olduğu 

görüşleri ile uyumlu sonuç elde edilmiştir. 

Thornton (1983) hisse senedi getirileri ile reel ekonomik faaliyet ve para arzı 

arasındaki ilişkiyi 1963 – 1990 arası üçer aylık verileri kullanarak Đngiltere için 

incelemiştir. Yazar, hisse senedi getirileri ile reel ekonomik faaliyet arasında pozitif 

yönlü bir ilişki saptamıştır. Dritsaki - Bargoita ve Dritsaki (2005), finansal piyasaları 

Đngiltere’ ye, ABD’ye ve Japonya’ ya kıyasla az gelişmiş olan küçük ve açık bir 

Yunanistan Ekonomisindeki Yunanistan Borsa Endeksi (GEN) ile makroekonomik 

değişkenlerden; 

• Enflasyon,  

• Faiz oranları ve  

• Sanayi üretimi arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmayı 

amaçlamıştır.  
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Dritsaki – Bargoita ve Dritsaki (2005), Yunanistan’ da borsa ve 

makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiye, aşağıdaki soruları sorarak 

odaklanmışlardır (Dritsaki - Bargoita ve Dritsaki, 2005: 39): 

• GEN, sanayi üretiminin nedeni midir? 

• Faiz oranları, GEN’ inin nedeni midir? 

• Enflasyon, sanayi üretiminin nedeni midir? 

• Sanayi üretimi enflasyonun nedeni midir? 

•  Enflasyon faiz oranlarının nedeni midir? 

• GEN enflasyonun nedeni midir? 

• Sanayi üretimi faiz oranlarının nedeni midir? 

• GEN faiz oranlarının nedeni midir? 

• Sanayi üretimi GEN’ inin nedeni midir? 

• Faiz oranları enflasyonun nedeni midir? 

• Enflasyon GEN’ inin nedeni midir? 

• Faiz oranları sanayi üretiminin nedeni midir? 

Eylül 1988 - Haziran 2003 arasındaki aylık verilerin kullanıldığı çalışmada 

yerel ekonominin, hem gerçek hem de finansal koşullarını betimleyebilecek 

makroekonomik göstergeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;  

• Logaritmik Sanayi Üretim Endeksi, 

• Aylık enflasyon oranı, 

• Bir sene vadeli Ulusal Yunanistan Bankası bono faiz oranları, 

• Yunanistan Borsası Endeksi.  

Dritsaki - Bargoita ve Dritsaki (2005), yapmış olduğu çalışmada kullandığı 

Granger nedensellik testinin sonucuna göre, Yunanistan Borsa Endeksi ile sanayi 
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üretim endeksi arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi vardır. Sanayi üretimi ile 

enflasyon arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Nedensellik 

ilişkisinin yönü ise enflasyondan sanayi üretim endeksine doğru olduğu saptanmıştır. 

Faiz oranları ile sanayi üretimi arasında ise, faiz oranlarından sanayi üretimine doğru 

tek yönlü bir nedensellik ilişkisi görülmüştür. Faiz oranları ve enflasyon oranları 

arasında ise çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu görülmüştür (Dritsaki - 

Bargoita ve Dritsaki, 2005: 45). 

Choi et al. (1999), yapmış oldukları çalışmada reel ekonomik faaliyet ile 

hisse senedi fiyatları arasındaki eşbütünleşme ilişkisini 1953 – 1996 döneminde aylık 

verileri kullanarak G7 ülkeleri için araştırmıştır. Yazarlar, hisse senedi fiyatları ile 

reel ekonomik faaliyetin eş bütünleşmiş olduğu sonucuna ulaşmışlardır.   

Mukherjee ve Naka (1995) yapmış oldukları çalışmalarında, Japon borsası ile 

hisse senedi getirileri ile çeşitli makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi 

eşbütünleşme analizlerini kullanarak araştırmışlardır. Reel ekonomik faaliyet ile 

hisse senedi getirileri arasında pozitif bir ilişki olduğunu saptamışlardır. 

2.6. PETROL FĐYATLARI 

Bilindiği üzere petrol fiyatları hem ulusal ülkeler bazında hem de dünya 

ekonomilerine yön veren önemli ekonomik göstergelerden biridir. Çalışmamızda, 

hisse senedi getirileri ile ham petrol fiyatları arasındaki ilişkinin negatif olduğu 

tahmin edilmiştir. Çünkü enerji fiyatlarının yükselmesi ile birlikte üretim ve girdi 

maliyetleri genel olarak yükselmesi sonucunda firmaların karlarında ve nakit 

akışlarında azalmalara neden olabilmektedir. 
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Petrol fiyatları üzerine yapılan pek çok çalışma hisse senedi endeksleri ve 

bireysel hisse senetleri üzerine yoğunlaşmıştır (Jones et al., 2004: 24). Gelişmekte 

olan ülkelerde hisse senedi fiyatları ile ekonomik faaliyet arasındaki ilişkiyi 

incelemeyi amaçlayan Gay (2008), araştırmasında Box-Jenkins ARIMA modellerini 

kullanarak Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin için döviz kuru ve petrol fiyatları ile 

hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada, hisse senedi 

endekslerinin, döviz kurunun ve petrol fiyatlarının 1999:3 ile 2006:6 dönemini 

kapsayan aylık verileri kullanılmıştır. 

Gay (2008), hisse senedi fiyatları ile döviz kuru arasındaki ilişkinin negatif 

olduğunu varsaymıştır. Yapılan ampirik analiz sonucunda, döviz kuru ve hisse senedi 

fiyatları arasında pozitif ilişkinin Brezilya, Çin ve Hindistan için geçerli olduğu 

saptanmıştır. Söz konusu ilişkinin Rusya için negatif olduğu görülmüştür. Diğer bir 

ilgi çekici sonuçta hisse senedi fiyatları ile petrol fiyatları arasındaki ilişkinin 

araştırılmasında elde edilmiştir. Çünkü, doğası gereği hisse senedi fiyatları ile petrol 

fiyatları arasındaki ilişkinin negatif olması beklenir. Ancak söz konusu bu ilişki 

Brezilya, Hindistan, Rusya ve Çin için geçerli olmadığı görülmüştür.   

Kaul ve Seyhun (1990) yapmış oldukları çalışmada, petrol fiyatlarının New 

York Borsasına işlem gören hisse senetlerinin getirileri üzerindeki etkilerini 1949-

1984 dönemi için incelemişlerdir. Yapılan analiz sonucunda, petrol fiyatlarının 

katsayısının negatif ve anlamlı olduğu görülmüştür. 

Sadorsky (1999), ABD için yapmış olduğu çalışmada, 1947–1996 dönemi 

aylık verileri kullanarak, S & P 500 endeksi getirileri ile sanayi üretimi, reel petrol 

fiyatları ve kısa vadeli faiz oranları arasındaki ilişkiyi VAR yöntemi ile incelemiştir. 
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Yazar yapmış olduğu analizin sonucunda, petrol fiyatlarındaki oynaklığın hisse 

senedi piyasası endeksini etkilediğini bulmuştur.  

Basher ve Sadorsky (2006) yapmış oldukları çalışmada, 21 gelişmekte olan 

ülke için, petrol fiyatlarındaki değişimin hisse senedi getirilerine etkisini incelemiştir. 

Çalışmaya dahil edilen ülkelerin çoğu için petrol fiyatlarının hisse senedi fiyatlarını 

%10 anlamlılık düzeyinde pozitif etkilediği bulunmuştur.  

2.7. STANDARD AND POORS 500 ENDEKSĐ 

Küreselleşme ile birlikte ülkeler arasında artan entegrasyon bu ülkelerin 

finansal piyasaları ile gelişmiş ülkelerin hisse senedi piyasaları arasındaki 

bağımlılığın artmasına neden olmuştur (Siddiqui, 2009: 19; Jeyanthi ve Pandian, 

2008: 35). Jeyanthi ve Pandian (2008) dünya sermaye piyasaları arasındaki 

entegrasyonu hızlandıran nedenler arasında özellikle sermaye akışları üzerine 

konulan kısıtların kaldırılması ve döviz kontrollünün gevşetilmesi gösterilmiştir. 

Buna göre finansal entegrasyon ile birlikte sermaye akışları az getirili piyasalardan 

yüksek getirili piyasalara akmaya başlamıştır. Bu sermaye hareketi getirilerin 

eşitlenmesini sağlamıştır. Kişilerin ve özellikle de çok uluslu şirketlerin finansman 

ve yatırım kararları piyasaların entegrasyon derecesi tarafından etkilenmiştir.  

Literatüre baktığımızda konuyla ilgili yapılan çalışmalarda hisse senedi 

piyasaları arasındaki etkileşimin veya bağımlılığın arttığını ortaya koymuşlardır 

(Glezakos et al., 2007: 25). Garbade ve Silber (1979) çalışmasında dominant ve uydu 

piyasalar arasındaki ilişkiyi açıklamıştır. Buna göre, A piyasasındaki ve B 

piyasasındaki fiyatlar arasındaki düzeltmenin veya ilişkinin aşağıdaki iki yoldan biri 

şeklinde oluşabileceğini belirtmişlerdir. (1) Aradaki düzeltme simetrik olabilir, 
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örneğin, A piyasasındaki fiyatlar B piyasasındaki fiyatlara doğru ne kadar hızlı bir 

biçimde hareket ederse B piyasasındaki fiyatlar da A piyasasındaki fiyatlara doğru o 

kadar bir hızla hareket eder. (2) Fiyatlar arasındaki düzeltme bazen de tek yönlü 

olabilmektedir. Buna göre, B piyasasındaki fiyatlar genellikle (her zaman), piyasalar 

arasındaki iletişimin hızına bağlı gecikmeyle A piyasasındaki fiyatlara göre hareket 

ederler. (2)’ deki ilişki bir dominant – uydu piyasa ilişkisini göstermektedir. Piyasa A 

dominant ve piyasa B ise uydu piyasadır.  

Literatürde ABD piyasasının dominant piyasa olarak ifade edildiği buna 

karşın gelişmekte olan piyasaların ise uydu piyasa rolünü üstlenmiş olduğu 

görülmüştür. Hisse senedi piyasaları arasında artan bağımlılık finans literatürünün 

önemli konularından biri olmuştur.  

Yapılmış çalışmalar gelişmiş ülke hisse senedi piyasaları arasında uluslararası 

bağımlılığın artmış olduğunu göstermiştir. Gelişmekte olan hisse senedi piyasaları ile 

ilgili çalışmalar da benzer sonuçları ortaya koymuştur (Majid et al. 2008: 202). 

Bundan dolayı uzun dönemde uluslararası portföy çeşitlendirmesinden sağlanan 

yararların azalabileceği de çalışmalarda belirtilmiştir. Buna göre dünya çapında hisse 

senedi piyasaları arasındaki bağımlılıktaki artış küresel yatırımcıların varlıklarını 

tahsis etme kararlarını etkileyebilmektedir (Siddiqui, 2009: 19). Buna ek olarak 

ulusal piyasalar arasında artan bağımlılığın zamanla uluslararası finansal 

istikrarsızlıkların bu mekanizma sayesinde yerel finansal piyasalarda istikrarsızlığa 

da neden olabileceği saptanmıştır (Majid et al. 2008: 202).   

Rose ve Marquis (2006) yapmış olduğu çalışmada bütünleşen finansal 

piyasalar sayesinde, Amerikan piyasalarında meydana gelen hareketlerin yabancı 

piyasalardaki hareketleri etkilemesine, diğer yandan, yabancı piyasalarda meydana 
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gelen hareketlerinde Amerikan piyasalarını etkilemesine olanak sağladığını 

bulmuştur (Rose ve Marquise, 2006: 11).  

Gelişmekte olan ülkelerin sermaye piyasalarında yapmış oldukları reformlar 

veya serbestleşme çalışmaları bu ülkelerin küresel finansal sistemle bütünleşmelerine 

yardımcı olmuştur. Böylece söz konusu piyasalar küresel finansal sistemin bir 

parçası olmalarından dolayı diğer piyasalardan etkilenmektedirler.     

Gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi getirileri ile küresel piyasaların 

bütünleşmesinin göstergesi olarak Standard and Poors 500 endeksi kullanılmıştır. 

Standard and Poors 500 endeksi, ABD’ deki en büyük 500 firmanın hisse 

senetlerinden oluşan değer ağırlıklı bir endeksidir. Standard and Poors 500, ABD 

hisse senedi piyasalarını Dow Jones’ a göre daha fazla temsil etmektedir (Madura, 

2008: 247).  

Eun ve Shim (1989) hisse senedi piyasalarındaki hareketlerin uluslar arası 

mekanizmasını incelemeyi amaçladıkları çalışmalarında uluslararası hisse senedi 

piyasalarındaki hareketlerin dikkatlice incelenmesi durumunda ulusal hisse senedi 

piyasaları arasında önemli derecede bağımlılığın var olduğunu ve uluslar arası hisse 

senedi piyasalarında tahmin edilemeyen gelişmelerin yerel hisse senedi piyasalarını 

etkileyen önemli birer “haber” olarak görüldüğünü saptamışlardır (Eun ve Shim, 

1989: 242). Çalışmada cevapları aranan sorular şunlardır: bir hisse senedi 

piyasasındaki hareketliliğin ne kadarlık bir kısmının diğer piyasalardaki yenilikler 

tarafından açıklanabileceğini, ABD hisse senedi piyasaları diğer piyasaları 

etkiliyebiliyor mu ve bir piyasadaki fiyat hareketleri diğer piyasaları nasıl hızlı bir 

biçimde etkiliyebiliyor? Yazarlar bu soruların cevaplarını verebilmek amacıyla 

dokuz piyasanın 1980 – 1985 arası günlük verilerini kullanarak günlük hisse senedi 
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getirilerini kullanmıştır. Çalışmaya dahil edilen dokuz ülke şunlardır: Avustralya, 

Kanada, Fransa, Almanya, Hong Kong, Japonya, Đsviçre, Đngiltere ve Amerika. 

Sonuç olarak, ulusal piyasalar arasında önemli derecede bağımlılık olduğu 

saptanmıştır. Yapılan etki – tepki analizine göre sıfırıncı günde Kanada piyasasının 

ABD piyasasında oluşan şokun etkisi 0.67, birinci günde 0.21 ve ikinci günde 0.04 

olarak gerçekleşmiştir. Buna ek olarak, ABD piyasasının dünyada en fazla  etki eden 

piyasa olduğu bulunmuştur. Çalışmaya dahil edilen hiçbir ulusal piyasa ABD 

piyasasının diğer piyasaları etkileyebilme kabiliyeti kadar diğer piyasaları 

etkileyememiştir. Yazarlar bunun nedeni olarak da ABD’ nin dünya ekonomisi 

içindeki dominant rolünden kaynaklandığını belirtmişlerdir.    

Glezakos et al.(2007) yapmış olduğu çalışmalarında, 2000–2006 döneminde 

Yunan Borsası ile ABD Dow Jones, Đngiltere FTSE-100, Fransa Cac-40, Almanya 

Dax 30 Performance, Đtalya Milan Comit General, Đspanya Madrid se General, 

Hollanda Aex Index, Belçika Bel 20, Japonya Nikkei 225 borsaları arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir.  

Yazarlar, ABD piyasasının dünya çapında en güçlü finansal piyasa olduğunu, 

Japon piyasasının dünya çapında en güçlü piyasalardan biri olduğunu ve Asya 

kıtasının lideri olduğunu, Đngiltere, Fransa ve Almanya piyasalarının Avrupanın en 

güçlü piyasaları olduğunu, Đtalyan ve Đspanyol piyasalarının Akdeniz bölgesinin en 

dinamik piyasaları olduğunu, Hollanda ve Belçika piyasalarının ise dinamik birer 

piyasaya sahip olduklarını belirtmişlerdir. Ampirik analiz sonuçlarına göre, New 

York borsasının dominant rolu teyit edilmiştir. Avrupa’da ise Alman borsasının diğer 

borsaları etkilemede güçlü olduğu ancak kendisinin diğerlerinden etkilenmediği 

dolayısıyla dominant olduğu, Yunan borsasının öncelikle ABD ile Almanya 
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borsalarından etkilendiği ve daha az olmakla birlikte Đspanya ve Belçika 

borsalarından da etkilendiği eş bütünleşme testi sonçlarına göre saptanmıştır.          

Jeon ve Jang (2004) ABD ve Kore’ de hisse senedi fiyatları arasındaki 

bağımlılığı günlük verileri kullanarak 1996 – 2001 dönemi için araştırmışlardır. 

Çalışmada ABD hisse senedi piyasasının Kore hisse senedi piyasasına öncülük ettiği 

dolayısıyla Kore hisse senedi fiyatlarının ABD borsası hisse senedi fiyatlarını takip 

ettiği saptanmıştır.    

Siddiqui (2009) yapmış olduğu çalışmada 1999 – 2008 dönemi için aşağıda 

belirtilen Asya ülkeleri hisse senedi piyasaları ile ABD hisse senedi piyasaları 

arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamıştır. Bu çalışmada kullanılan Asya kıtası ve 

ABD hisse senedi endeksleri şunlardır; Çin: Şangay Borsası Endeksi, Hong Kong: 

Hang Seng Endeksi, Hindistan: Bombay Stock Exchange 30, Endonezya: Jkarta 

Borsası Endeksi, Malezya: KLSE Endeksi, Japonya: Nikkei 225, Singapur: Straist 

Time Endeksi, Kore: Seul Borsası Endeksi, Tayvan: Tayvan Borsası Endeksi, Đsrail: 

Tel Aviv 100 Endeksi ve ABD: Dow Jones Endeksi ve Standard & Poors 500 

Endeksidir. Çalışma sonunda piyasalar arasında bağımlılığın var olduğu ancak 

yönünün tam olarak saptanamadığı görülmüştür. Bunlara ek olarak elde edilen ilginç 

diğer bir sonuç da, çalışmaya dahil edilen her iki ABD hisse senedi piyasasının 

dominant olmadığının bulunmuş olmasıdır.    

Ibrahim (2003), gelişen bir piyasa olan Malezya’ nın küresel finans 

piyasalarıyla bütünleşmesini (Amerika ve Japonya) ve hisse senedi fiyatları ile 

makroekonomik değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkiyi bir bütün içinde analiz 

etmeyi amaçladığı çalışmasında kullandığı değişkenler şunlardır (Ibrahim, 2003: 24): 

• Malezya için Kuala Lumpur Borsası Birleşik Endeksi, 
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• ABD için Standarts and Poors 500 Endeksi, 

• Japonya için Nikkei 225 Endeksi, 

• M1 para arzı, 

• Tüketici Fiyat Endeksi, 

• Sanayi Üretim Endeksi, ve  

• Döviz kuru. 

Çalışmada, Ocak 1977’ den Ağustos 1998 dönemi aylık verileri kullanmıştır. 

Yapılan analiz sonuçları şöyledir; Malezya’ da enflasyon ve Kuala Lumpur Birleşik 

Endeksi arasında pozitif, döviz kuru ve Kuala Lumpur Birleşik Endeksi arasında ise 

negatif ilişki bulunmuştur. Đkinci olarak, Malezya hisse senedi fiyatları ile ABD hisse 

senetleri fiyatlarının negatif ama Japon hisse senedi fiyatları ile pozitif ilişkili olduğu 

saptanmıştır. Ibrahim (2003), bu sonucun Malezya borsası ile ABD borsası arasında 

bir rekabetin olduğunu, diğer yandan Japon borsası ile Malezya borsasının bir birinin 

tamamlayıcısı olduğunu göstermesi bakımından önemini vurgulamıştır (Ibrahim, 

2003: 27). Üçüncü olarak, Standart and Poors 500 endeksindeki bir değişimin 1 aylık 

gecikme ile KLCI’ nin varyansına %14,7’ lik bir katkı sağladığı, buna karşın Nikkei 

225 endeksinin ise 1 aylık gecikme ile Kuala Lumpur Birleşik Endeksinin varyansına 

% 2,48’ lik bir katkı sağlayabildiği görülmüştür (Ibrahim, 2003: 29). Dördüncü 

olarak, para arzı ve enflasyonun, Kuala Lumpur Birleşik Endeksindeki değişim ile 

pozitif ve çift yönlü bir nedensellik ilişkileri bulunmuştur (Ibrahim, 2003: 31). 

Neaime (2002) Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri (MENA) ve Körfez 

Đşbirliği Konseyi ülkeleri olan Mısır, Ürdün, Fas, Türkiye, Bahreyn, Kuveyt ve Suudi 

Arabistan için 1990 ile 2000 dönemi haftalık kapanış verilerini kullanarak yapmış 
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olduğu analizde MENA üyesi ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri ve Đngiltere’ den 

gelen şoklara karşı yüksek hassasiyet gösterdiklerini saptamıştır.    

Majid et al. (2008) gelişmekte olan ülkelerden Malezya, Tayland, Endonezya, 

Filipinler ve Singapur arasındaki entegrasyonu ölçmeyi amaçlamakla birlikte diğer 

yandan bu ülkelerin ABD (Standard and Poors 500 endeksi) ve Japonya (Tokyo 

Fiyat Endeksi) ile bağımlılıklarını da araştırmayı amaçlamıştır. 1988 ile 2006 arası 

günlük verilerin kullanılmış olduğu çalışma sonucunda, Malezya, Tayland, 

Endonezya, Filipinler ve Singapur’ un ya kendi aralarında yüksek bir ilişkiye sahip 

oldukları veya ABD ile Japonya’ dan etkilendikleri saptanmıştır. Buna göre, 

Endonezya’ nın hem ABD hem de Japon piyasasından bağımsız olduğu, Malezya’ 

nın Japon piyasasına ABD piyasasından daha fazla bağımlı olduğu, Tayland 

piyasasının ABD piyasasından bağımsız ancak Japon piyasasına bağımlı olduğu, 

Filipinler piyasasının ise Japon piyasasına göre ABD piyasasından daha fazla 

etkilendiği saptanmıştır.      

Muradoğlu et al. (2000) yapmış oldukları çalışmada, Standard and Poors 500 

endeksini piyasa liberalizasyonunun derecesinin kontrolü ve dünya piyasası 

portföyünün temsilcisi olarak kullanmıştır. Yapılan nedensellik testi sonucuna göre, 

çalışmaya dahil edilmiş olan on dokuz gelişmekte olan ülkeden sadece Kolombiya, 

Meksika ve Portekiz borsalarının hisse senedi getirilerinin Standard and Poors 

endeksinin getirilerini takip ettiği görülmüştür.  

Dickinson (2000) yapmış olduğu çalışmasında, ABD (New York) ve Avrupa 

Borsalarını (Londra, Paris, Frankfurt) ele almıştır. Dickinson (2000) borsaların 

birbirleri ile olan bağlantılarını araştırmak için bir model geliştirmiştir. Çalışma 
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sonunda, yazar, söz konusu borsa endeksleri arasında uzun dönemli bir ilişkinin hem 

tahvil piyasasında hem de hisse senedi piyasalarında var olduğunu kanıtlamıştır. 

Pesonen (1999), bu çalışmasında, 8 Ocak 1997 – 26 Şubat 1998 döneminde 

Rusya ve yedi Asya ülkesi (Tayland, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Filipinler, 

Hong Kong, Japonya ) hisse senedi fiyatları arasında bulunan muhtemel ilişkiyi 

incelemeyi amaçlamıştır. ABD ve Biritanya borsaları da bu çalışmaya dahil 

edilmiştir. Pesonen (1999), bu ilişkilerin test edilmesi amacıyla Granger nedensellik 

testini uygulamıştır. Çalışmada yapılan testler, Asyalı gelişmekte olan ülkelerde 

meydana gelen borsa ile ilgili gelişmelerden Rus hisse senedi fiyatlarının etkilendiği 

ile ilgili olarak güvenilir kanıtlar sunamamıştır. Başka bir değişle, Rus hisse senedi 

fiyatları Asya hisse senedi fiyatları tarafından çalışma dönemi süresince tahmin 

edilemediği görülmüştür. Diğer taraftan, Rus hisse senedi fiyatlarının Japon ve ABD 

hisse senedi fiyatlarını takip ettiği saptanmıştır. Buna karşın Masih ve Masih (1997)’ 

nin yapmış olduğu çalışmada ABD piyasalarının Asya' da yeni sanayileşmekte olan 

ülkelerin borsalarında meydana gelen dalgalanmaları etkileyebildiği görülmüştür. 

Gilmore ve Macmanus (2002) yapmış olduğu çalışmada, Çek Cumhuriyeti, 

Macaristan, Polonya ve ABD borsaları arasındaki uzun dönemli ilişkiyi 1995-2001 

dönemine ait haftalık verileri kullanarak incelemiştir. Yazarların yapmış oldukları 

analizlere göre, söz konusu ülkeler arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmamıştır. 

Yukarıda yer verilmiş olan literatür taramasından görülebileceği üzere 

gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler için hisse senedi getirileri ve 

makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemiş olan çalışmalarda farklı 

yöntemler ve genelinde zaman serileri analizi kullanılmıştır. Bu çalışmanın 

amaçlarından bazıları şunlardır; çalışmada incelenmiş olan gelişmekte olan ülke için, 
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hisse senedi getirileri ve söz konusu makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki ile 

ilgili olan bilgi tabanını genişletmek ve bunu yaparken geçmişte yapılmış olan 

çalışmaların aksine panel veri analizini kullanmaktır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GELĐŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐLERĐ VE 

MAKROEKONOMĐK DEĞĐŞKENLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN PANEL 

VERĐ ĐLE ĐNCELENMESĐ 

Çalışmanın bu bölümünde 1999 Q1–2006 Q4 dönemi verilerini kullanarak 

gelişmekte olan ülkelerden verilerine ulaşılabilen 11 ülke için hisse senedi getirileri 

ile literatürde hisse senedi getirilerini açıkladığı saptanmış makroekonomik 

değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek üzere yapılan dengeli panel veri analizine 

ve sonuçlarına yer verilmiştir. 

Bölümde ilk olarak analizde kullanılan veri kaynaklarına yer verilmiştir. 

Đkinci olarak, makroekonomik değişkenlerin tanımlarına ve hisse senedi getirileri ile 

çalışmaya dahil edilmiş olan değişkenlerin arasındaki ilişki ile ilgili beklentilere yer 

verilmiştir. Üçüncü olarak, araştırma yöntemine, panel veri analizine,  havuzlanmış 

en küçük kareler modeline, sabit etkiler modeline ve tesadüfi etkiler modeline ilişkin 

teorik bilgilere yer verilmiştir. Son olarak da uygulamaya yer verilmiştir. Uygulama 

kısmında panel veri setine ait betimleyici istatistiklere, karşılıklı korelasyon 

matrisine, panel veri analizine ve elde edilen nihai modele yer verilmiştir. 

3.1. VERĐ KAYNAKLARI   

Çalışmada kullanılan veriler 11 ülke için 1999  – 2006 dönemi üçer aylık 

zaman serilerinden elde edilmiştir. Hisse senedi getirileri, Datastream veri 

tabanından her ülke için borsa endeksleri esas alınarak oluşturulmuştur. 

Değişkenlere ait verilerden döviz kuru, faiz oranları ve Standart and Poors 

500 composit endeksi verileri datastream veri tabanından elde edilmişlerdir. 
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Enflasyon oranı ve para arzı değişkenlerine ait veriler de Uluslararası Finansal 

Đstatistik (IFS)  veri tabanından elde edilmiştir. Ülkelerin GSYĐH’ leri ve petrol 

fiyatları Global Financial Data veri tabanından elde edilmiştir. Tablo 37’ de 

araştırmaya dahil edilen ülkelerin borsa endeksleri verilmiştir.     

Tablo 37. Araştırmaya Dahil Edilen Ülkeler Ve Borsa Endeksleri 

 ENDEKS ADI 

Arjantin Merval Fiyat Endeksi 

Brezilya Bovespa Fiyat Endeksi 

Endonezya Jakarta Bor. Birleşik Fiyat Endeksi 

Macaristan Budapest Fiyat Endeksi 

Malezya Kuala Lumpur Comp.-Fiyat Endeksi 

Meksika Mexico Ipc (Bolsa)-Fiyat Endeksi 

Polonya Warsaw General Index-Fiyat Endeksi 

Rusya Russian Micex Index-Fiyat Endeksi 

Şili Chile General Fiyat Endeksi 

Türkiye IMKB 100-Fiyat Endeksi 

Ürdün Amman Borsası Fiyat Endeksi 
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Tablo 38. Çalışmada Kullanılan Makroekonomik Değişkenler 

ÜLKE ADI BAĞIMSIZ DEĞĐŞKENLER 

 
PARA ARZI 

S &P 500  
GETĐRĐSĐ 

ENFLASYON FAĐZ DÖVĐZ GSYĐH PETROL 

ARJANTĐN 
M1 % 

DEĞĐŞĐM 
SP 500 CPI % DEĞĐŞĐM DEPOSIT RATE 

Döviz (USD) % 
DEĞĐŞĐM 

GSYĐH % 
DEĞĐŞĐM 

BRENT 
FĐYATINDAKĐ % 

DEĞĐŞĐM 

BREZĐLYA 
M1 % 

DEĞĐŞĐM 
SP 500 CPI % DEĞĐŞĐM TIME DEPOSITS 

Döviz (USD) % 
DEĞĐŞĐM 

GSYĐH % 
DEĞĐŞĐM 

BRENT 
FĐYATINDAKĐ % 

DEĞĐŞĐM 

ENDONEZYA 
M1 % 

DEĞĐŞĐM 
SP 500 CPI % DEĞĐŞĐM 

3-MONTH 
DEPOSITS 

Döviz (USD) % 
DEĞĐŞĐM 

GSYĐH % 
DEĞĐŞĐM 

BRENT 
FĐYATINDAKĐ % 

DEĞĐŞĐM 

MACARĐSTAN 
M1 % 

DEĞĐŞĐM 
SP 500 CPI % DEĞĐŞĐM DEPOSIT RATE 

Döviz (USD) % 
DEĞĐŞĐM 

GSYĐH % 
DEĞĐŞĐM 

BRENT 
FĐYATINDAKĐ % 

DEĞĐŞĐM 

MALEZYA 
M1 % 

DEĞĐŞĐM 
SP 500 CPI % DEĞĐŞĐM FIXED DEPOSIT 

Döviz (USD) % 
DEĞĐŞĐM 

GSYĐH % 
DEĞĐŞĐM 

BRENT 
FĐYATINDAKĐ % 

DEĞĐŞĐM 

MEKSĐKA 
M1 % 

DEĞĐŞĐM 
SP 500 CPI % DEĞĐŞĐM 

TIME DEPOSIT 
RATE 

Döviz (USD) % 
DEĞĐŞĐM 

GSYĐH % 
DEĞĐŞĐM 

BRENT 
FĐYATINDAKĐ % 

DEĞĐŞĐM 

POLONYA 
M1 % 

DEĞĐŞĐM 
SP 500 CPI % DEĞĐŞĐM DEPOSIT ATE 

Döviz (USD) % 
DEĞĐŞĐM 

GSYĐH % 
DEĞĐŞĐM 

BRENT 
FĐYATINDAKĐ % 

DEĞĐŞĐM 

RUSYA 
M1 % 

DEĞĐŞĐM 
SP 500 CPI % DEĞĐŞĐM DEPOSIT RATE 

Döviz (USD) % 
DEĞĐŞĐM 

GSYĐH % 
DEĞĐŞĐM 

BRENT 
FĐYATINDAKĐ % 

DEĞĐŞĐM 

ŞĐLĐ 
M1 % 

DEĞĐŞĐM 
SP 500 CPI % DEĞĐŞĐM DEPOSIT RATE 

Döviz (USD) % 
DEĞĐŞĐM 

GSYĐH % 
DEĞĐŞĐM 

BRENT 
FĐYATINDAKĐ % 

DEĞĐŞĐM 

TÜRKĐYE 
M1 % 

DEĞĐŞĐM 
SP 500 CPI % DEĞĐŞĐM TĐME DEPOSĐT 

Döviz (USD) % 
DEĞĐŞĐM 

GSYĐH % 
DEĞĐŞĐM 

BRENT 
FĐYATINDAKĐ % 

DEĞĐŞĐM 

ÜRDÜN 
M1 % 

DEĞĐŞĐM 
SP 500 CPI % DEĞĐŞĐM DEPOSIT RATE 

Döviz (USD) % 
DEĞĐŞĐM 

GSYĐH % 
DEĞĐŞĐM 

BRENT 
FĐYATINDAKĐ % 

DEĞĐŞĐM 
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3.2. ÇALIŞMAYA DAHĐL EDĐLEN MAKROEKONOMĐK 

DEĞĐŞKENLER VE BEKLENTĐLER 

Gelişmekte olan ülkelerde hisse senedi getirileri ile makroekonomik 

değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek üzere kurulan modelde, açıklayıcı değişken 

olan hisse senedi getirileri, ülkelerin borsa endeksleri esas alınarak aşağıdaki gibi 

hesaplanması sonucunda elde edilmiştir. 

1

12

P

PP
GET

−
=               

Çalışmada 7 adet makroekonomik değişken kullanılmıştır. Çalışmada 

kullanılan bağımsız değişkenler ile hisse senedi getirileri arasındaki beklenen 

ilişkilerin yönü aşağıdaki gibidir; 

• Para Arzı 

 Para arzı değişkeninin göstergesi olarak M1 para arzındaki yüzde değişim ele 

alınmıştır. Literatürde hisse senedi getirileri ile para arzı arasında pozitif bir ilişki 

beklenmektedir. 

• Standart and Poor’s 500 

Standart and Poor’ s 500 endeksinin getirisi ülkelerin dünya piyasaları ile 

entegrasyonunun ölçülmesi amacıyla çalışmaya dahil edilmiştir.  

• Enflasyon 

Çalışmada yer alan ülkeler için enflasyon değişkenini temsil etmek üzere 

tüketici fiyat endeksindeki yüzde değişim alınmıştır. Literatürde konu ile ilgili olarak 

yapılmış pek çok çalışma sabit getirili menkul kıymet fiyatlarının enflasyondan güçlü 

bir biçimde etkilendiğini tespit etmişlerdir. Ancak hisse senedi getirilerine 

enflasyonun etkisi tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Literatürde 
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enflasyonun hisse senedi getirileri üzerine etkisi ile ilgili olarak farklı görüşler 

mevcuttur. Bu görüşlerden ilkine göre hisse senedi getirileri enflasyona karşı iyi bir 

koruyucudur. Yani, hisse senedi getirileri ile enflasyon arasında negatif bir ilişki 

vardır. Diğer bir görüş ise hisse senedi getirileri ile enflasyon arasındaki ilişkinin 

pozitif yönlü olduğunu savunmaktadır.        

• Faiz Oranı 

Ülkeler için kullanılan faiz oranı göstergeleri Tablo 38’ de verilmiştir. Faiz 

oranı hisse senedi getirilerini etkileyen önemli bir değişkendir. Faiz oranı ile hisse 

senedi getirileri arasındaki ilişkinin negatif olması beklenmektedir. 

• Döviz Kuru 

Çalışmamıza dahil edilen ülkeler için ABD dolarının ulusal para birimi 

cinsinden değerindeki yüzde değişim, döviz kuru göstergesi olarak kullanılmıştır. 

Döviz kuru ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin ters yönlü olması 

beklenmektedir. 

• Reel Ekonomik Faaliyet 

Ülkelerdeki reel ekonomik faaliyetin ölçüsü olarak GSYĐH’ nin yüzde 

değişimi kullanılmıştır. Hisse senedi getirileri ile reel ekonomik faaliyetin arasındaki 

ilişkinin pozitif olması beklenmektedir.  

• Petrol Fiyatları 

Petrol fiyatlarındaki değişim ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki 

literatürde pek çok araştırmanın konusunu oluşturmuştur. Petrol fiyatları ile hisse 

senedi getirileri arasındaki ilişkinin negatif yönlü olması beklenmektedir. 
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3.3. ARAŞTIRMA YÖNTEMĐ VE MODEL 

Bu çalışmada dengeli panel veri analizi yapılmıştır. Dengeli panel veri 

analizinde her ülke için eşit sayıda veri bulunmaktadır. Dolayısıyla her ülke için 

eksik veya farklı veri kullanılmamıştır.   

Çalışmamızda yapılan panel veri analizi sonucunda, hisse senedi getirileri ile 

yukarıda sözü edilen bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin saptanması 

amaçlanmıştır. 

Modelin bağımlı değişkeni olan hisse senedi getirileri GET, ülkelerin borsa 

endekslerinin 1999–2006 dönemindeki üçer aylık zaman serilerinden elde edilmiştir. 

Modele hisse senedi getirileri ile ilgili olduğu düşünülen ve literatürde kullanılmış 

olan yedi adet açıklayıcı değişken kullanılmıştır. Bunlardan, M1: para arzındaki 

yüzde değişimi, FAĐZ: faiz oranlarını, GDP: reel ekonomik faaliyetteki değişimi, 

DOV: döviz kurundaki değişimi, PET: petrol fiyatlarındaki değişimi, ENF: tüketici 

fiyat endiksindeki yüzde değişimi ve SP: Standard and Poor’s 500 endeksinin 

getirisini ifade etmektedir. Veriler 1999 Q1- 2006 Q4 dönemleri arasındaki 32 üçer 

aylık dönemde 11 ülke için oluşturulmuş 352 gözlem ile çalışılmıştır.  

Bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasındaki ilişkinin saptanması 

amacıyla oluşturulacak modelin özet biçimi aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

)SP500,PET,DOV,GDP,FAIZ,ENF,F(M1GET ititititititit=  

Bu modelde Ni ..,.........2,1=  ülke sayısını, Tt ..,.........3,2,1=  zaman 

dönemlerini göstermektedir. N x T ise veri setindeki toplam gözlem sayısını 

vermektedir. 
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3.3.1. Panel Veri  

3.3.1.1. Tanım 

Panel veri analizinde zaman serisi ve yatay kesit verileri bir arada 

bulunmaktadır. Bir panel veri regresyonunun bilindik zaman-serileri veya yatay kesit 

regresyonlarından farkı değişkenlerinde çift indisin bulunmasıdır (Baltagi, 2005: 11). 

Örneğin: 

itit xy ,  

TtNi ,.........1,......,1 ==  

ititit uxy ++= βα             (1)   

Panel veri uygulamalarının büyük çoğunluğunda kullanılan tek faktörlü 

modellerin hata terimi aşağıdaki gibidir (Baltagi, 2005: 10): 

 

                                          itiit vu += µ            (2) 

 

iµ  gözlemlenemeyen bireysel etkiyi ifade etmektedir. itv geriye kalan hata 

terimini ifade etmektedir. Modeldeki sabit terim,α , birimden birime değişmektedir. 

Buna bireysel heterojenity denilmektedir. Panel veride hata terimlerinin hem bireyler 

içinde hem de bireyler arası eşvaryansa sahip oldukları kabul edilir. 

Panel veri seti serilerin yatay kesit ve zaman boyutunu içermektedir. Bu 

nedenle panel veri analiz yöntemi her iki yöntemin yararlarını ve kısıtlarını 

bünyesinde taşımaktadır. Panel veri analizinin yararları aşağıda verilmiştir (Baltagi, 

2005: 5-8). 
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• Panel veri analizi grupların (şirketlerin, bölgelerin ve ülkelerin) 

homojen olmayabileceğini yani heterojen olabileceklerini de göz önüne almakta ve 

alternatif model önerileri sunmaktadır. Yatay kesit ve zaman serisi modellerinin 

aksine panel veri yönteminde yer alan modeller bireylerin bireysel farklılıkları ve 

değişkenlerin özel etkileri kontrol altındadır. 

• Panel veri analizi, araştırmacılara daha fazla bilgi sunabilen veri, 

değişkenler arasında daha az çoklu bağlantı, daha büyük bir serbestlik derecesi ve 

daha büyük bir etkinlik sunmaktadır. 

• Panel veri analizinde kullanılan zaman boyutu yeterince uzun ise 

uyum hızlarına göre sektörler, şirketler ve ülkeler çalışma alanlarına göre zaman 

içerisindeki göreli değişimleri daha iyi gözlemlenmektedir. 

• Panel veri analizi ile yatay kesit ve zaman serilerinden daha karmaşık 

ilişkilerin ekonometrik modellemesinin yapılmasına olanak vermektedir. 

• Panel veri analizlerinin genelde bireysel verileri kullanması verilerin 

toplulaştırılması sonucunda görülebilecek bilgi kayıplarının ve sapmalarla ilgili 

sorunların görülmesini engellemektedir. 

Panel veri kullanımının bazı avantajları olduğu kadar bazı kısıtları da vardır: 

• Panel verinin zaman boyutunu içermesi korelasyon sorununa ve 

dolayısıyla tahmin edicilerin sapmalı ve tahminlerin tutarsız olmasına neden 

olabilmektedir. 

• Panel verinin yatay kesit boyutunun çok büyük olması buna karşın 

zaman kesitinin ise çok kısa kalması halinde sabit etkiler modelinin etkinliği 

azalmaktadır. 
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Panel veri analizinde birden fazla değişkene dayalı denklem, en küçük kareler 

ile tahmin edilmektedir. Değişken grupları arasında ve zaman dönemleri arasında 

istatistiksel bilgiler de elde edilebilmektedir. Söz konusu bilgilerin ortaya 

konulmasında iki model kullanılabilmektedir. Bunlardan ilki, bireysel etkilerin Xi’ 

ler ile bağlantılı olduğunu varsayan Sabit Etkiler Modeli veya Kukla Değişkenli En 

Küçük Kareler Modelidir. Đkincisi ise, bireysel etkilerin Xi’ ler ile bağlantılı 

olmadığını kabul eden Tesadüfi Etkiler Modeli’dir (Greene, 2003: 287-299).  

3.3.1.2. Havuzlanmış En Küçük Kareler Modeli 

Havuzlanmış en küçük kareler modelinin sunmuş olduğu tahmin sonuçlarının 

dayandığı varsayımlarından biri yatay kesit ( N ) veri matrisleri arasında farkın 

olmadığına dair kabullenmedir. Diğer bir değişle, söz konusu model bütün yatay 

kesitler ( ülkeler için ortak bir sabit) için bir ortak sabit terim tahmin etmektedir 

(Asteriou, 2006: 369). 

Havuzlanmış en küçük kareler denklemi ile gösterilebilen modelde her bir 

yatay kesite (ülkeye veya gruba) ait belirli etkileri yansıtan kukla değişkenler 

olmadan bütün ülkelerin verileri bir havuzda toplanmakta ve bağımsız değişkenlerin 

bağımlı değişken üzerindeki etkileri araştırılmaktadır (Yalçın, 2005: 44).  

3.3.1.3. Sabit Etkiler Modeli 

Sabit etkiler modelinde, gözlemlenemeyen bireysel etki ( iµ ) sabit parametre 

olduğu kabul edilerek tahmin yapılır ve geriye alan hata terimi itv ’den bağımsızdır. 

itx ’ nin bütün i’ ler ve t için itv ’den bağımsız olduğu kabul edilir. Baltagi (2005) 
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çalışmalarda belirli bir N sayıda şirkete veya N sayıda ülkeye odaklanılıyorsa sabit 

etkiler modelinin uygun bir model olduğunu belirtmiştir.  

Sabit etkiler modelinde birimlerin davranışlarındaki farklılıklar sabit 

terimdeki farklılıklarla ortaya konulur. Bu modelde eğim katsayıları sabit olduğu 

kabul edilir. Modelde sabit terim grup-spesifik sabit terim olarak adlandırılır. Greene 

(2003) burada geçen sabit nitelemesi katsayının birimlere göre değişebileceğini 

ancak zamana göre sabit olduğunu ifade etmektedir. Sabit Etkiler Modelinde 

görülmeyen bireysel etkilerin modelde yer alan açıklayıcı değişkenler ile ilişkili 

olduğu kabul edilmektedir (Greene, 2003: 285). Bundan dolayı birimler arasındaki 

farklılıklar regresyon fonksiyonunda parametrik olarak modellenir.  

Sabit etkiler modelinin geçerliliğini değerlendirmeden önce etkin tahmin 

modelinin en küçük kareler modeli mi yoksa sabit etkiler modeli mi olduğuna karar 

vermek amacı ile F-test yapılması gereklidir (Asteriou, 2006: 370; Baltagi, 2005: 

13).  Bu teste Chow Testi denilmektedir (Baltagi, 2005: 13). 

Chow testine göre boş hipotez H0 ve alternatif hipotez H1 aşağıdaki gibidir 

(Asteriou, 2006: 370; Baltagi, 2005: 56): 
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F-istatistiği aşağıdaki gibi hesaplanmıştır (Baltagi, 2005: 13); 

( ) ( )
( ) ( )

),1(~
/1

1_/
2

22

kNNTNF
kNNTR

NRR
F

FE

OLSFE −−−
−−−

−
=  

 



 113 

2
FER , sabit etkiler modelinin belirleme katsayısı ve 2

OLSR  en küçük kareler 

modelinin belirleme katsayısıdır.    

Boş hipotez, etkin modelin En Küçük Kareler (OLS) olduğunu ifade 

etmektedir. Eğer hesaplanan F-istatistiği Tablo değerinin üstünde yer alırsa, kukla 

değişkenlerine ait katsayılarının farklı olduğu sonucuna ulaşılır ve boş hipotez 

reddedilir. Ve geçerli tahmin yöntemi olarak OLS yerine kukla değişkenli model 

kullanılır.  

OLS modelindeki sabit kesişim katsayısı kukla değişkenli sabit etkiler 

modelinde farklı değerler almakla birlikte, bu modelin ana amacı, gruplara ait bu 

farklı sabit katsayıların tahmin edilmesidir. OLS modelindeki temel varsayım 

gruplara ait sabit kesişim katsayılarının değişmemesi iken kukla değişkenli sabit 

etkiler modelinde farklı olması olarak ifade edilebilir (Yalçın, 2005: 45). 

3.3.1.4. Rassal Etkiler Modeli 

Sabit etkiler modelinde çok fazla değişken bulunmakta ve serbestlik 

derecesini kaybı, iµ ’ nin tesadüfi olduğu kabul edilmesi halinde, önlenebilmektedir. 

Rassal etkiler modelinde iµ  itv ’den bağımsızdır. Bunlara ek olarak, xit bütün i ve t’ 

ler için iµ  ve itv bağımsızdır (Baltagi, 2005: 14). 

Rassal Etkiler Modelinde eğer bireysel etkiler modelde yer alan açıklayıcı 

değişkenler ile ilgili değilse birimlere özgü sabit terimlerin birimlere göre tesadüfi 

olarak dağıldığının farz edilmesi ve ona göre modellemenin yapılması uygun 

olmaktadır (Greene, 2003: 293). 

Rassal Etkiler Modelinde yer alan, iα ’ ler, sabit etkiler modelinden farklı 

olarak sabit olmadıkları gibi bağımsız tesadüfi değişkenler oldukları kabul 
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edilmektedirler. Rassal Etkiler Modelinin varsayımlarını aşağıdaki gibi yazılabilir 

(Özer ve Biçerli, 2003-2004: 73): 

1. Bireye özgü hata terimi de panel hata terimi de normal dağılıma 

sahiptir. 

2. Bireysel hata terimleri ne kendi aralarında ne de panel hata terimi ile 

ilişkili değildir. 

Yapılan tahminlerde rassal etkiler modelinin mi yoksa OLS modelinin mi 

kullanılacağı, modeldeki gruplar arasında değişen varyans testi ile 

belirlenebilmektedir. Bu nedenle Breusch- Pagan Lagrange Multiplier Test istatistiği 

kullanılmaktadır (Yalçın, 2005: 46). 

Boş hipotez grupların varyanslarının eşit olduğunu göstermektedir.  
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LM test istatistiğine göre boş hipotezin kabul edilmesi durumunda OLS 

modeli Rassal Etkiler Modeline tercih edilmektedir. Alternatif hipotezin kabul 

edilmesi durumunda Rassal Etkiler Modeli OLS modeline tercih edilmektedir. 

Panel veri analizinde model seçiminde karşılaşılan önemli sorunlardan biri 

gruplara ait etkilerin sabit mi yoksa tesadüfi mi algılanmasıdır. Bu amaçla Hausman 

model seçme test istatistiği kullanılmaktadır.  

3.4. UYGULAMA 

Gelişmekte olan ülkelerde 1999–2006 döneminde hisse senedi getirileri ile 

makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlayan bu çalışmada 

yukarıda temel özellikleri verilmiş olan panel veri regresyon modelleri kullanılmıştır. 
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Baltagi (2005), panel veri analizinde, panel veri setinin sağlaması gereken en 

önemli varsayımlardan birincisinin sabit varyans varsayımı olduğunu ifade etmiştir. 

Yukarıda yer alan (1) ve (2) nolu eşitliklerde gösterilen panel veri modeli hata 

terimlerinin zamandaki değişime ve bireylerdeki değişime karşı sabit varyansa sahip 

oldukları kabul edilmiştir. Bu varsayım panel veri analizi için sınırlayıcıdır. 

Dolayısıyla, değişen varyans probleminin varlığı durumunda yapılmış olan tahmin 

etkin değildir (Baltagi, 2005: 79). 

Sabit varyans varsayımının ihlal edilip edilmediğinin saptanması amacıyla 

Bartlett istatistiği hesaplanmıştır. Buna göre değişen varyans sorunu olmadığını ifade 

eden boş hipotez ret edilmemiştir. Dolayısıyla kullanılan panel veri setinde değişen 

varyans sorunu saptanmamıştır. 
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Panel veri analizinde, panel veri setinin sağlaması gereken bir diğer varsayım 

ise içsel bağlantının yokluğu varsayımıdır. Otokorelasyon sorunun varlığını 

incelemek amacıyla Durbin – Watson test istatistiğinden faydalanılmıştır. Tahmin 

edilen panel veri modelinin Durbin-Watson test istatistiği 2,51 değerini almıştır. Bu 

değeri Durbin – Watson testi karar tablosunda negatif otokorelasyon bölgesine 

düştüğü görülmüştür. Dolayısıyla panel veri setimizde otokorelasyon problemi 

saptanmıştır. 

Değişen varyans ve / veya otokorelasyon problemlerinin var olabileceği 

şüphesinin duyulması ya da tespiti durumunda Arellano’ nun Güçlü Hataları 

(Arellano’s Robust Errors) kullanılması önerilmiştir. Tahmin edilen modellerde 

Arellano’ nun standart hataları kullanılarak tahmin edilmiştir. Böylece yukarıda 
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belirtilmiş olan varsayımların ihlal edilmesinden dolayı oluşabilecek problemler 

giderilmiştir. 

Panel veri kullanılarak yapılan analiz iki tahmin içermektedir. Bunlardan ilki, 

en küçük kareler yöntemi ikincisi ise sabit etkiler modelidir. Analizlerde E-Views 5.1 

paket programı ve Microsoft Ofis Excel kullanılmıştır. 

Analize geçmeden önce çalışmada kullanılan panel veri seti ile ilgili olarak 

betimleyici istatistiklere yer verilmiştir. 

3.4.1. Betimleyici Đstatistikler 

Panel veri analizinde kullanılan 11 ülkenin tamamına ait 8 yıllık verilerin 

temel istatistikleri Tablo 39’ da verilmiştir.  

Tablo 39: Değişkenlere Ait Temel Đstatistikleri (1999–2006 ve 11 Ülke) 

 Ülke Sayısı Gözlem Ortalama Medyan Standart Sapma 

GET 11 352 6,6 5,4 21,5 

DOV 11 352 1,4 0,0 10,67 

ENF 11 352 9,9 5,4 15,48 

FAĐZ 11 352 1,1 6,8 14,20 

GDP 11 352 2,4 3,0 10,12 

SP 11 352 1,3 1,8 8,61 

PETROL 11 352 6,8 4,0 17,10 

M1 11 352 5,1 4,4 8,8 

 

Tablo 39’da makroekonomik değişkenlerin ortalamaları, medyanları ve 

standart sapmaları verilmiştir. Ülkelerin hisse senedi getirilerinin ortalaması % 6,6’ 

dır. Medyan değeri ortalama değerinden daha düşük gerçekleşmiştir. Bunun nedeni 

bazı ülkelerin hisse senedi getirilerinin diğer ülkelerinkinden daha düşük 

gerçekleşmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Çalışmada ele alınan makroekonomik 

değişkenlerden enflasyon oranının ortalaması % 9,9’ dır. Medyan değeri ise daha 
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düşük gerçekleşmiştir. Bunun nedeni de çalışmaya dahil edilen ülkelerin bazılarında 

diğerlerine göre daha düşük olmasından kaynaklanabilmektedir. Tablo 39 incelendiği 

zaman benzer yorumların diğer değişkenler için yapılabilmesi mümkündür. Tablo 

40’ da çalışmaya dahil edilen 11 gelişmekte olan ülkenin hisse senedi getirilerinin 

tanımlayıcı istatistiklerini içermektedir.   

       Tablo 40. Üçer Aylık Getirilerin Tanımlayıcı Đstatistikleri (1999–2006)    

 Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma 
Arjantin -4.98 5.058.058 4.308.552 2.332.277 
Brezilya -3.50 4.706.716 6.228.106 2.115.952 
Endonezya -3.19 1.204.545 7.274.627 2.878.759 
Macaristan -2.17 5.494.000 6.469.996 1.588.432 
Malezya -1.77 7.778.455 4.063.765 1.604.108 
Meksika -2.27 4.125.409 7.019.064 1.619.729 
Polonya -2.06 3.117.754 5.859.025 1.501.198 
Rusya -3.08 8.492.569 1.377.690 2.556.426 
Şili -1.19 2.518.195 3.977.534 1.012.350 
Türkiye -5.05 1.468.200 9.232.028 3.786.160 
Ürdün -1.40 4.155.430 4.392.546 1.305.035 

 

Tablo 40’ta görüldüğü gibi çalşmaya dahil edilen ülkelerin hisse senedi 

getirilerinin ortalaması % 1,38 ile % 9,23 arasında değişmektedir. Çalışmaya dahil 

edilen ülkelerin araştırma döneminde hisse senedi ortalama getirilerini birbirleri ile 

karşılaştırdığımızda en yüksek getirinin Türkiye’ ye ait olduğu buna karşın Rusya’ 

nın en düşük getirili ülke olduğu görülmektedir. Türkiye en yüksek hisse senedi 

getirisine sahip olmasına karşın % 3,79 ile de en yüksek volatiliteye sahip ülke 

konumundadır.         
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Panel veri seti ile ilgili modelimizde kullanılan bağımsız değişkenler 

arasındaki karşılıklı korelasyon katsayıları aşağıdaki Tablo 41’ de verilmiştir. 

Tablo 41. Karşılıklı Korelasyon Matrisi 

 DOV ENF FAIZ GDP M1 PET SP 

DOV 1.000000 0.198247 0.278614 -0.623049 0.156633 0.110838 0.101691 

ENF 0.198247 1.000000 0.671362 -0.057113 0.227336 0.079050 0.064028 

FAIZ 0.278614 0.671362 1.000000 -0.096022 0.160600 0.040909 -0.004300 

GDP -0.623049 -0.057113 -0.096022 1.000000 0.069196 -0.196435 -0.205222 

M1 0.156633 0.227336 0.160600 0.069196 1.000000 -0.157262 -0.249461 

PET 0.110838 0.079050 0.040909 -0.196435 -0.157262 1.000000 0.272760 

SP 0.101691 0.064028 -0.004300 -0.205222 -0.249461 0.272760 1.000000 

 

Değişkenler arasındaki karşılıklı korelasyonu gösteren tablo 41, modelin 

çoklu doğrusallık problemi taşıyıp taşımadığının saptanması amacı ile de 

hesaplanmıştır. Modelin bağımsız değişkenlerin tamamı veya bir kısmı arasında tam 

veya tama yakın bir ilişkinin olması olarak tanımlanan çoklu doğrusallığın bulunması 

istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle değişkenler arasında düşük korelasyon daha 

makbuldür. Karşılıklı korelasyon tablosunda yer alan değerler (+1) ile (-1) arasında 

değer almaktadırlar ve katsayının önündeki işaret değişkenler arasındaki ilişkinin 

yönünü ifade etmektedir. Tablo 41’den görüldüğü gibi değişkenler arasında çoklu 

doğrusallık saptanmamıştır.    

3.4.2. Analiz Sonuçları 

Panel veri analizi iki tahmin içermektedir. Bunlar; havuzlanmış en küçük 

kareler modeli ve kukla değişkenli en küçük kareler modelidir (sabit etkiler modeli). 

Etkin tahmin modelinin en küçük kareler modeli mi yoksa sabit etkiler modeli mi 
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olduğuna karar vermek amacı ile chow testinin yapılması gereklidir (Asteriou, 2006; 

Baltagi, 2005). Bu testte (3) boş hipotez altında etkin tahmin edici model olarak 

havuzlanmış en küçük kareler iken alternatif hipotez altında etkin tahmin edici ise 

sabit etkiler modelidir. Chow testi sonucunda boş hipotezin kabul edildiği 

görülmüştür. Havuzlanmış en küçük kareler modeli etkin tahmin edici modeldir. 

3.4.2.1. Nihai Model: Havuzlanmış En Küçük Kareler Modeli (OLS) 

Tahmini 

Gelişmekte olan ülkelerde hisse senedi getirileri ile makroekonomik faktörler 

arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlayan çalışmamızda kullanılan Chow testi 

sonucunda havuzlanmış en küçük kareler modelinin (OLS) etkin tahmin edici model 

olduğu saptanmıştır. Havuzlanmış OLS tahmininde her bir yatay kesite (ülkeye) ait 

belirli etkileri yansıtan kukla değişkenler olmadan bütün ülkelerin verileri bir 

havuzda toplanmakta ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkileri 

araştırılmaktadır. Bu amaçla, havuzlanmış OLS tahmin sonuçları Tablo 42’de 

gösterilmiştir. Tablo 42’ den görüldüğü gibi, petrol fiyatlarındaki yüzde değişimin 

göstergesi olan PET değişkeni hariç diğer değişkenlerin katsayı işaretlerinin 

beklentiler ile uyumlu olduğu görülmüştür.           

            Tablo 42. Havuzlanmış En Küçük Kareler Modeli Tahmin Sonuçları 

     
     Değişken Katsayı Std. Hata t-Đstatistik Olasılık   
     
     DOV -0.536920 0.202299 -2.654089 0.0083 

ENF 0.412370 0.103712 3.976093 0.0001 
FAIZ -0.197262 0.126081 -1.564565 0.1186 
GDP 0.208284 0.307669 0.676975 0.4989 
SP 0.705173 0.214452 3.288256 0.0011 

PET 0.052417 0.054261 0.966017 0.3347 
M1 0.123788 0.120394 1.028185 0.3046 
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C 3.168050 1.251681 2.531036 0.0118 
     
     R-Kare 0.218635     Bağımlı Değ. Ortalaması 6.600195 

Düzeltilmiş R-Kare 0.202735     Bağımlı Değ. S. Sapma 21.56070 
Tahminin S. Hatası 19.25149     Akaike Bilgi Kriteri 8.775519 
Artıkların Kareleri Top. 127493.2     Schwarz Kriteri 8.863329 
Log Olabilirlik -1536.491     F-istatistiği 13.75071 
Durbin-Watson istat. 2.511937     Olasılık(F-istatistiği) 0.000000 

     
      

Bunlara ek olarak, döviz kurundaki yüzde değişimin göstergesi olan DOV’ un 

% 1 anlamlılık düzeyinde istatiksel olarak anlamlı olduğu ve DOV’ da meydana 

gelen % 1’ lik artışın bağımlı değişken olan hisse senedi getirilerinde % 0, 53’ lük bir 

azalışa neden olduğu görülmüştür. Hisse senedi getirileri ile döviz kurundaki ters 

yönlü ve istatiksel olarak anlamlı ilişki, hisse senetlerinde meydana gelebilecek bir 

düşüşün portföy yatırımlarının borsadan çıkıp misafir ülkeyi hızla terk etmesine ve 

bundan dolayı da misafir ülkenin para biriminin değer kaybetmesi ile 

açıklanabileceği gibi döviz fiyatlarındaki sürekli yükselişlerin meydana gelmesi 

tasarruflarını hisse senetlerine bağlamış olan yatırımcılar, ellerindeki hisse senetlerini 

satıp dövize yönelmelerine neden olacaktır. Böylesi bir durum da hisse senetlerine 

olan talebin azalmakta ve bunun sonucunda hisse senedi getirileri düşmesi ile de 

açıklanabilir.  

 

Tablo 43’ te hisse senedi getirileri ile döviz kurunu incelemiş olan çalışmalara 

ve elde edilen sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 43. Gelişmekte Olan Ülkelerde Hisse Senedi Getirileri ve Döviz Kuru  

DÖVĐZ 
KURU YAZAR ÜLKE ADI DÖNEMĐ 

KULLANILAN 
YÖNTEM 

BAĞIMLI 
DEĞĐŞKEN 

VAR YOK 

Tabak (2006) Brezilya 1994-2002 
Zaman Serileri 

Analizi 
Hisse 

Senedi 
X  
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Getirileri 

Gen et al. (2006) 
Yeni 

Zellanda 
1990-2003 

Zaman Serileri 
Analizi 

Hisse 
Senedi 

Getirileri 
X  

Kasman (2006) Türkiye 1986-2003 
Zaman Serileri 

Analizi 

Hisse 
Senedi 

Getirileri 
X  

Patra ve Poshakwale (2006) Yunanistan 1990-1999 
Zaman Serileri 

Analizi 

Hisse 
Senedi 

Getirileri 
 X 

Đbrahim (2003) Malezya 1977-1998 
Zaman Serileri 

Analizi 

Hisse 
Senedi 

Getirileri 
X  

Muradoğlu et al. (2000) Brezilya 1976-1977 
Zaman Serileri 

Analizi 

Hisse 
Senedi 

Getirileri 
X  

Muradoğlu et al. (2000) Kolombiya 1976-1977 
Zaman Serileri 

Analizi 

Hisse 
Senedi 

Getirileri 
X  

Muradoğlu et al. (2000) Meksika 1976-1977 
Zaman Serileri 

Analizi 

Hisse 
Senedi 

Getirileri 
X  

Muradoğlu et al. (2000) Nijerya 1976-1977 
Zaman Serileri 

Analizi 

Hisse 
Senedi 

Getirileri 
X  

Kwon ve Shin (1999) Kore 1980-1992 
Zaman Serileri 

Analizi 

Hisse 
Senedi 

Getirileri 
X  

Mookejee ve Yu (1997) Singapur 1984-1993 
Zaman Serisi 

Analizi 

Hisse 
Senedi 

Getirileri 
 X 

Abdalla ve Murinde (1997) 
Hindistan, 

Pakistan 
Güney Kore 

1985-1994 
ZamanSerileri 

Analizi 

Hisse 
Senedi 

Getirileri 
X  

  

Enflasyonun göstergesi olan ENF’ in % 1 anlamlılık düzeyinde istatiksel 

olarak anlamlı olduğu ve ENF’ te meydana gelen % 1’ lik artışın hisse senedi 

getirilerinde % 0,41’ lik bir artışa neden lduğu görülmüştür. Hisse senedi getirileri ile 

enflasyon arasındaki istatiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü ilişki, hisse 

senetlerinin enflasyona karşı dirençli varlıklar olduğunu savunan görüşü 

desteklemiştir. Bu görüşe göre, enflasyon oranında meydana gelen artış şirketlerin 

satıkları mal ve hizmetlerin parasal değerinde bir artışa neden olur, satılan mal ve 
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hizmetlerin fiyatlarındaki artış, şirketlerin satış ve karlarının artmasına ve dağıtılan 

temettülerde artışa neden olması ile açıklanabilir. Tablo 44’te literatürde hisse senedi 

getirileri ile enflasyon arasındaki ilişkiyi incelemiş olan çalışmalara ve elde edilen 

sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 44. Gelişmekte Olan Ülkelerde Hisse Senedi Getirileri Đle Enflasyon 

ENFLASYON 
YAZAR ÜLKE ADI 

DÖNEMĐ 
  

KULLANILAN 
YÖNTEM 

  

BAĞIMLI 
DEĞĐŞKEN 

  
VAR 
  

YOK 
  

Mutan ve Çanakçı 
(2007) 

Türkiye 2000-2007 
Zaman 

Serileri Analizi 

Hisse 
Senedi 

Getirileri 
X  

Kasman (2006) Türkiye 1986-2003 
Zaman 

Serileri Analizi 

Hisse 
Senedi 

Getirileri 
X  

Patra ve 
Poshakwale (2006) Yunanistan 1990-1999 

Zaman 
Serileri Analizi 

Hisse 
Senedi  

Getirileri 
X  

Dritsaki Bargoita 
ve Dritsaki (2005) Yunanistan 1988-2003 

Zaman 
Serileri Analizi 

Hisse 
Senedi 

Getirileri 
 X 

Đbrahim (2003) Malezya 1977-1998 
Zaman 

Serileri Analizi 

Hisse 
Senedi 

Getirileri 
X  

Muradoğlu et al. 
(2000) Arjantin 1976-1977 

Zaman 
Serileri Analizi 

Hisse 
Senedi 

Getirileri 
X  

 

Tablo 42’ den görüldüğü gibi, Standard and poor’s 500 endeksi getirisini 

temsil eden SP’ nin % 1 anlamlılık düzeyinde istatiksel olarak anlamlı olduğu ve SP’ 

de meydana gelen % 1 bir artışın hisse senedi getirilerinde % 0,70’ lik bir artışa 

neden olduğu görülmüştür. Gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasaları ile 

gelişmiş ülkelerin hisse senedi piyasaları arasındaki iletişimin hızına bağlı 

gecikmeyle gelişmiş hisse senedi piyasasındaki gelişmelere göre hareket ettiğini 

göstermiştir. Küreselleşme ile birlikte artan entegrasyon, sermaye akışları üzerine 

konulan kısıtların kaldrılması ve döviz kontrollünün gevşetilmesi, gelişmiş ülke hisse 

senedi piyasaları ile gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasaları arasındaki 
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bağlılığın artmasına neden olmuştur. Tablo 45’ te hisse senedi getirileri ile standard 

and poors 500 endeksi arasındaki ilişkiyi incelemiş çalışmaları ve elde edilen 

sonuçları göstermiştir.    

Tablo 45. Gelişmekte Olan Ülkelerin Hisse Senedi Getirileri ve Standard and Poor’s 
500 Getirisi 

STANDAR
D AND 

POORS 500 
GETĐRĐ 

YAZAR ÜLKE ADI DÖNEMĐ 
KULLANILAN 

YÖNTEM 
BAĞIMLI 

DEĞĐŞKEN 

VAR YOK 

Đbrahim (2003) Malezya 
1977-
1998 

Zaman 
Serileri Analizi 

Hisse 
Senedi 

Getirileri 
X  

Kolombiya 
1976-
1977 

Zaman 
Serileri Analizi 

Hisse 
Senedi 

Getirileri 
X  

Meksika 
1976-
1977 

Zaman 
Serileri Analizi 

Hisse 
Senedi 

Getirileri 
X  Muradoğlu et al. (2000) 

Portekiz 
1976-
1977 

Zaman 
Serileri Analizi 

Hisse 
Senedi 

Getirileri 
X  

 

Buna karşın, faiz oranının göstergesi FAIZ değişkeni, reel ekonomik 

faaliyetin göstergesi GDP değişkeni, para arzının göstergesi M1, ve petrol 

fiyatlarındaki yüzde değişimin göstergesi PET değişkeni istatiksel olarak anlamlı 

olmadıkları saptanmıştır.  

Hisse senedi getirileri ile negatif ilişkili olması beklenen petrol fiyatlarındaki 

değişimin Gay (2008)’ in çalışmasında saptamış olduğu gibi katsayı işaretinin pozitif 

işarete sahip olması ilgi çekici bir nokta olarak görülmüştür. Hisse senedi getirileri 

ile petrol fiyatları arasındaki ilişkinin negatif ilişkili olması beklenmektedir. 

Literatürde söz konusu ilişkiyi gelişmiş ülkeler için incelemiş çalışmalar hisse senedi 

getirileri ile petrol fiyatları arasında negatif ilişki saptamışlardır. Gelişmekte olan 

ülkeler için hisse senedi getirileri ile petrol fiyatları arasındaki ilişkiyi incelemiş 



 124 

çalışmalar hisse senedi getirileri ile petrol fiyatları arasında pozitif bir ilişki 

saptamışlardır. Gelişmiş ülkelerden farklı olarak pozitif yönlü bir ilişkinin varlığı, 

gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı ekonomik büyümeye, yüksek üretim miktarına ve 

çeşitlendirilmemiş enerji kaynakları nedeniyl petrole olan talebin artması ile 

açıklanabileceği düşünülmüştür. Dolayısıyla gelişmekte olan ükelerde ekonomik 

büyüme ile birlikte petrol talebi artmakta, şirketleri karları ve nakit akışları da 

arttığınan hisse senedi getirilerininde artmasına neden olmuştur. 

Gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik değişkenlerin hisse senedi 

getirilerini açıklama gücünü ölçmek amacıyla modelin açıklama katsayısına 

bakıldığında, bu değerin 0,22 olduğu görülmüştür.  

 

 
 

 

 
 

3.4.2.2. Sabit Etkiler Modeli  

Sabit etkiler modeli, gruplara veya ülkelere kukla vererek, sabit etkileri 

dikkate almaya çalışmaktadır. Tablo 46’da tahmin edilen nihai sabit etkiler modeli 

robust standart hatalar ile yer almıştır;   

           Tablo 46. Sabit Etkiler Modeli Tahmin Sonuçları 

     
     Değişken Katsayı Std. Hata t-Đstatistiği Olasılık   
     
     DOV -0.533843 0.209686 -2.545917 0.0113 
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ENF 0.447368 0.153254 2.919122 0.0037 
FAIZ -0.288814 0.216217 -1.335756 0.1825 
GDP 0.212051 0.317761 0.667328 0.5050 
M1 0.119572 0.138034 0.866253 0.3870 

PET 0.071840 0.056896 1.262655 0.2076 
SP 0.691269 0.204394 3.382049 0.0008 
C 3.786890 2.382906 1.589190 0.1130 
     
      Etki Özelliği   
     
     Kukla Değişkenli En Küçük Kareler  
     
     

R-Kare 0.223829     Bağımlı Değ. Ortalaması 6.600195 
Düzeltilmiş R-Kare 0.184324     Bağımlı Değ. S. Sapma 21.56070 
Tahminin S. Hatası 19.47251     Akaike Bilgi Kriteri 8.825667 
Artıkların Kareleri Top. 126645.6     Schwarz Kriteri 9.023239 
Log Olabilirlik -1535.317     F-istatistiği 5.665745 
Durbin-Watson istat. 2.519939     Olasılık(F-istatistiği) 0.000000 

     
     

 

Sabit etkiler yöntemi ile tahmin edilen modelimizde bağımsız değişkenlere ait 

tahmin katsayılarının işaretlerinin DOV, ENF,  GDP, M1 ve SP için beklentilerle 

uygundur. Tablo 46’ da sabit etkiler modelinin tahmin sonuçaları verilmiştir. tablo 

46’ da görüldüğü gibi, döviz kurundaki yüzde değişimin göstergesi olan DOV 

değişkeninin katsayı işareti negatif yönlü olup % 1 anlamlılık düzeyinde istatiksel 

olarak anlamlıdır. DOV’ da meydana gelen % 1’ lik artışın bağımlı değişken olan 

hisse senedi getirilerinde % 0,53’ lük bir azalışa neden olduğu görülmüştür. 

Enflasyonun göstergesi ENF’ in katsayı işaretinin geleneksel görüş ile tutarlı olarak 

pozitiftir. ENF’ in % 1 anlamlılık düzeyinde istatiksel olarak anlamlı olduğu ve ENF’ 

te meydana gelen % 1’ lik bir artışın hisse senedi fiyatlarında % 0,44’ lük artışa bir 

artışa neden olduğu görülmüştür. Standard and poor’s 500 endeksi getirisin temsil 

eden SP’ nin % 1 anlamlılık düzeyinde istatiksel olarak anlamlı olduğu ve SP’ de 

meydana gelen % 1’ lik bir artışın hisse senedi getirilerinde % 0,69’ luk bir artışa 

neden olduğu görülmüştür.    
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SONUÇ VE DEĞERLENDĐRME 

Gelişmekte olan ülkelerin geleceğin merkez ülkeleri olma yolunda 

ilerlemeleri, bu ülkelerin hisse senedi piyasalarının gelişmiş ülkelerin hisse senedi 

piyasalarından daha yüksek ortalama getiri sunmaları ve gelişmiş hisse senedi 

piyasalarının getirileri ile düşük bağlantıya sahip olmaları dikkatlerin gelişmekte olan 

ülkelere ve onların hisse senedi piyasalarına yönelmesine neden olmuştur. 

Bir hisse senedinin fiyatı, o hisse senedinin gelecekte sağlayacağı nakit 

akışlarının iskonto edilmiş değeridir. Beklenen nakit akışlarında ve ıskonto 

oranlarında oluşabilecek bir değişiklik hisse senedi fiyatını etkiler. Iskonto oranı ve 

beklenen nakit akışları, enflasyon ve faiz oranı gibi makroekonomik değişkenlerin 

fonksiyonudur. Bundan dolayıdır ki hisse senedi Getirilerinın makroekonomik 

değişkenlerden etkilenmesi beklenmektedir. Dolayısıyla ekonomik koşullar yatırım 

kararlarını etkilemektedir.  

Hisse senetlerine yatırım yapmak isteyen rasyonel yatırımcılar, hisse senedi 

getirilerini etkileyebilecek değişkenleri takip etmelidir. Hisse senetleri hem 

sistematik hem de sistematik olmayan birçok değişken tarafından 

etkilenebilmektedir. Bu değişkenlerin hangileri olduğunun tespit edilmesi ve hisse 

senedi getirilerini etkileyebilme olanaklarının saptanması, sermayenin bütçelenmesi 

ve etkin portföylerin oluşturulması bakımından önemlidir. 

Makroekonomik değişkenlerden faydalanılarak daha iyi tahminlerin 

yapılması yatırımcıların yatırım kararlarını olumlu yönde etkileyebilecek ve sermaye 

piyasalarının gelişmesine katkı sağlayabilecektir.        

Bu nedenle, gelişmekte olan ülkelerde hisse senedi getirileri ile enflasyon, 

faiz, para arzı, reel ekonomik faaliyet, döviz kuru, petrol fiyatları ile Standard and 
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Poors 500 endeksinin getirisi gibi değişkenler arasındaki ilişki çalışmamızın amacını 

oluşturmuştur. Konuyla ilgili olarak yapılan literatür çalışmasının özeti ek 1’ de 

verilmiştir. 

1999’ un ilk çeyreği ile 2006’ nın son çeyreği arasındaki dönemi kapsayan 

çalışmada, verilerine ulaşılabilen 11 gelişmekte olan ülke araştırmamıza dahil 

edilmiştir. Bu ülkeler sırasıyla, Ürdün, Arjantin, Brezilya, Macaristan, Şili, 

Endonezya, Meksika, Rusya, Malezya, Polonya ve Türkiye’ dir. 

Bu konu ile ilgili olarak literatürde yapılmış olan çalışmalarda zaman serileri 

analizleri kullanıldığı görülmüştür. Çalışmamızda hisse senedi getirileri ile yukarıda 

belirtilmiş olan makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki dengeli panel veri 

analizi ile saptanmaya çalışılmıştır. Yapılan panel veri analizinde, tablo 42’de 

görüldüğü gibi, tahmin edilen havuzlanmış en küçük kaeler modeline göre, 

çalışmaya dahil edilen gelişmekte olan ülkelerde hisse senedi getirileri ile faiz oranı, 

reel ekonomik faaliyetin göstergesi GDP, para arzındaki yüzde değişimin göstergesi 

M1 ve petrol fiyatlarındaki yüzde değişimin göstergesi olan PET arasında istatiksel 

olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Buna karşın, hisse senedi getirileri ile döviz 

kuru, enflasyon oranı ve standard and poor 500 endeksi getirileri arasında anlamlı bir 

ilişkinin varlığı saptanmıştır. 

Çalışmada ekonomik teori ve ortak akıla uygun olarak enflasyon ve hisse 

senedi getirileri arasında pozitif ilişki saptanmıştır. Ampirik sonuçlar, hisse senedi 

getirileri ile enflasyon oranı arasındaki ilişkinin % 1 anlamlılık düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir. Hisse senedi getirileri ile enflasyon 

oranı arasındaki pozitif ilişki hisse senetlerinin yatırımcıyı enflasyona karşı 

koruduğunu savunan görüşü desteklemektedir. Buna göre, enflasyon, nominal 
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oranları kendisi kadar arttırdığından dolayı, hisse senedi getirilerinin nominal oranı 

da artmış olacaktır. Enflasyon, şirketlerin satışlarını, dolayısıyla da dağıtılan kar 

paylarının artmasına neden olmaktadır. Böylece hisse senedi getirilerinin artmasına 

neden olmaktadır. Diğer yandan enflasyon sebebi ile değeri artan aktiflerin reel 

değeri korunmuş olduğundan satın alma gücü riski sebebiyle hisse senetlerine 

yatırım yapmış olanların zararları azaltılmaktadır. Yatırımcılar enflasyon oranlarının 

yükseldiği dönemlerde hisse senetlerine yatırım yapmak suretiyle tasarruflarının 

enflasyon karşısında değer kaybetmesini sağlayabilirler.   

Hisse senedi getirileri ile döviz kuru arasında istatiksel olarak anlamlı ve 

beklentilerle uyumlu negatif bir ilişki saptanmıştır. Hisse senedi getirileri ile döviz 

kuru arasındaki ters yönlü ve istatiksel olarak anlamlı ilişkinin varlığı ilk olarak 

kanun yapıcılara ve ilgili otoritelere hisse senedi piyasasındaki krizlerin döviz 

kurunun kontrol edilmesi suretiyle önlenebileceğini önermektedir. Đkinci olarak, 

gelişmekte olan ülkeler bu türlü bir ilişkiyi kendi ülkelerindeki yabancı portföy 

yatırımları için bir uyarıcı olarak kullanabileceğini göstermektedir. Üçüncü olarak, 

ilgili kurumlar, hisse senetleri piyasasını dengelemek için yerel ekonomik 

politikalarını belirleyebileceklerini göstermiştir. Dördüncü olarak, rasyonel 

yatırımcılar bir piyasadaki bilgiyi kullanarak diğer piyasanın davranışını 

öngörebileceğini göstermiştir. Son olarak da gelişmekte olan ülkelerde etkin hisse 

senedi piyasalarının varlığı, istikrarlı bir döviz kuru politikasının izlenmesine 

yardımcı olabileceğini göstermektedir.  

Gelişmekte olan ülkelerde sermaye hareketlerine konulan kısıtlamaların 

kaldırılması veya liberalizasyonu sonucunda, küresel bazda ülkeler arasında 

etkileşim artmıştır. Ülkeler arasında artan etkileşimin sonucunda Majid et al (2008), 
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Siddiqui (2009), Eun ve Shim (1989), Nor ve Ergun (2009), Jeon ve Jang (2004) 

yapmış oldukları çalışmalarda saptamış oldukları gibi hisse senedi piyasaları arasında 

bağımlılıkta artmıştır. Gelişmekte olan ülke piyasaları ile dünya piyasaları arasındaki 

ilişkiyi göstermesi amacıyla çalışmaya dahil edilen Standard and Poors 500 

endeksinin göstergesi SP’ nin katsayısının beklentilere uyumlu olarak pozitif ve 

istatiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Elde edilen bu sonuç, uydu piyasalar 

olarak tabir edilen gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi getirilerinin dünya 

piyasaları ile etkileşim içinde olduğunu ve dominant hisse senedi piyasası olarak 

tabir edilen ABD hisse senedi piyasası ile yüksek bir korelasyona sahip olduğunu 

göstermiştir.  
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ÖZET 

Çalışmada, gelişmekte olan ülkelerde hisse senedi getirileri ile 

makroekonomik değişkenler arasındaki arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenler, enflasyon, faiz oranı, döviz kuru, 

reel ekonomik faaliyet, para arzı, petrol fiyatları ve standard and poor 500 hisse 

senedi endeksi getirisidir. Hisse senedi getirileri ile söz konusu makroekonomik 

değişkenler arasındaki ilişki Panel Veri Analizi ile incelenmiştir. Panel Veri 

Analizinde 1999 – 2006 dönemi üçer aylık verileri kullanılarak yapılmıştır. Çalışma 

sonucunda, çalışmaya dahil edilen gelişmekte olan ülkelerde hisse senedi getirileri ile 

faiz oranı, reel ekonomik faaliyetnin göstergesi GDP, para arzındaki yüzde değişimin 

göstergesi M1 ve petrol fiyatlarındaki yüzde değişimin göstergesi olan PET arasında 

istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Buna karşın, hisse senedi getirileri 

ile döviz kuru, enflasyon oranı ve standard and poor 500 endeksi getirileri arasında 

anlamlı bir ilişkinin varlığı saptanmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Hisse Senedi Getirileri, Makroekonomik Faktörler, 

Gelişmekte Olan Piyasalar, Panel Veri  
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate the relationship between stock 

returns and the macroeconomic variables of inflation rate, M1 money supply, foreign 

exchange rate, real economic activity, interest rate, oil price and standard and poors 

500 return in emerging markets. The relationship between stock returns and the 

above mentioned macroeconomic variables are tested using Panel Data Analysis. 

Panel Data Analysis from 1999 to 2006 period using quarterly data were made. As a 

result of the Panel Data Analysis, the relationship between stock returns and the 

macroeconomic variables of interest rate, real economic activity, M1 money supply 

and oil price was found insignificant. The relation between stock returns and foriegn 

exchange, inflation and standard and poors 500 was found significant.    

 

Key Words: Stock Returns, Macroeconomic Variables, Emerging Markets, 

Panel Data. 


