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ÖZ
Volatilite endeksi, finansal piyasalarda stresin arttığına işaret eden ve
yatırımcılar tarafından takip edilen önemli bir indikatördür. Bu çalışmanın
amacı, 16.03.2011-16.12.2020 döneminde, CBOE Volatilite Endeksi ve CBOE
Gelişmekte Olan Piyasalar ETF Volatilite Endeksi’nin BIST100 hisse senedi
endeksi ve USD/TRY kuru üzerindeki etkisinin varlığının araştırılmasıdır.
Analizde, serilerin durağanlığının test edilmesi amacıyla geleneksel ADF
birimkök testi ve Im ve diğ. (2014) tarafından geliştirilen RALS (Residual
Augmented Least Squares) ADF birimkök testi kullanılmaktadır. İzleyen
aşamada ise, volatilite endekslerinin hisse senedi endeksi ve döviz kuru
üzerindeki kısa dönemli etkisinin varlığının test edilmesi amacıyla, Enders
ve Jones (2016) tarafından geliştirilen Fourier nedensellik testinden
yararlanılmaktadır. Analiz sonuçları, volatilite endekslerinin BIST100 endeksi
ve USD/TRY döviz kuru üzerinde kısa dönemde etkiye sahip olduğuna işaret
etmektedir.
Anahtar Sözcükler: volatilite, hisse senedi endeksi, döviz kuru,
COVID-19
ABSTRACT
The volatility index is one of the major indicators which points to increased
stress in financial markets and is followed by investors. The objective of this
study is to examine the impact of the CBOE Volatility Index and CBOE
Emerging Markets ETF Volatility Index on the BIST100 stock market index
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and USD/TRY parity in the period of 16.03.2011-16.12.2020. In the analysis,
the traditional ADF unit root test and the RALS (Residual Augmented Least
Squares) unit root test proposed by Im et al. (2014) is employed to test the
stationary of the variables. In the following stage, the Fourier causality test
developed by Enders and Jones (2016) is used to test the causality relationship
from volatility indexes to stock market index and foreign exchange rate. Our
findings support the evidence of the short-term impact of volatility indexes on
the BIST100 stock market index and USD/TRY rate.
Keywords: volatility, stock market index, foreign exchange rate,
COVID-19
1. GİRİŞ
Finansal piyasaların etkin bir şekilde işlediğine dair önemli bir gösterge
olan volatilite, finansal riskin, stresin ve belirsizliğin bir barometresi rolünü
üstlenmekte ve dolayısıyla, bireysel yatırımcılar, fon yöneticileri, şirket
yöneticileri, düzenleyici-denetleyici kurumlar ve politika yapıcılar açısından
büyük önem arz etmektedir. (Baek ve diğ., 2020; Zaremba ve diğ. 2020). 2019
yılının son çeyreğinde Çin’de ortaya çıkan ve çok kısa bir zaman diliminde
küresel bir salgın haline gelen COVID-19 salgını, Kasım 2020 itibariyle,
58 milyonun üzerinde insanın enfekte olmasına ve 1,4 milyonun üzerinde
insanın ölümüne yol açmıştır (World Health Organization, 2020). Salgının
yayılmasını önleyebilmek için ülkeler, sosyal izolasyon, restoran, kafe
vb. işletmelerin kapatılması, uluslararası seyahat yasaklarının getirilmesi,
okul ve üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi gibi birtakım kısıtlamalara
başvurmuşlardır. Vaka sayısındaki belirgin artış ve ölüm sayılarının artması ile
birlikte alınan bu önlemler, volatilitenin belirgin şekilde artmasıyla, gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkeler finansal piyasalarında şiddetli dalgalanmalara yol
açmıştır. A.B.D’de Mart 2020 döneminde volatilite seviyesi, 2008-09 Global
Finansal Kriz döneminde görülen seviyeleri aşmış; Nisan ayında gerileme
eğilimine girmesine rağmen, pandemi öncesi seviyesinin üzerinde kalmaya
devam etmiştir. Bu doğrultuda, Mart 2020’de, CBOE Volatilite Endeksi
(VIX)’nin 80 seviyesine yükselmesine paralel olarak, S&P, Nasdaq ve diğer
dünya endekslerinde şiddetli düşüşler yaşandığı görülmektedir (Federal
Reserve Bank of St. Louis, 2020). Dolayısıyla son dönemde, COVID-19
pandemisi ile finansal piyasalarda yaşanan volatilite arasında güçlü bir ilişki
olduğuna işaret eden çalışmaların sayısı artmaktadır (Baker ve diğ., 2020;
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Zaremba ve diğ., 2020; Onali, 2020; Haroon ve Rizvi, 2020, Albulescu, 2020,
Lopatta, 2020).
Kowalewski ve Śpiewanowski (2020), Bash ve Alsaifi (2019), Chen ve
diğ. (2009), Ichev ve Marinč (2018) hisse senedi fiyatlarının, doğal afetler,
politik olaylar ve salgınlar gibi olumsuz gelişmelere sert düşüşlerle karşılık
verdiğine işaret etmektedir. Benzer şekilde, COVID-19 salgınına hisse senedi
endekslerinin tepkisini inceleyen Baker ve diğ. (2020), COVID-19 salgınının
hisse senedi piyasalarındaki güçlü etkilere sahip olmasının nedenlerinden
birinin, bu salgının kamu sağlığını büyük ölçüde tehdit etmesi olduğunu
belirtmiştir. Buna göre, örneğin 1918 yılında görülen İspanyol Gribi,
günümüzde yaşanan salgından çok farklı sosyal, politik ve ekonomik bir
yapıya sahiptir. Günümüzde, COVID-19 salgınına ilişkin bilgiler çok daha
zengindir ve hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Ayrıca, uluslararası ticaretteki
entegrasyon, İspanyol Gribi’nin yaşandığı yüzyıla göre çok daha güçlüdür.
Aynı zamanda, salgınla mücadelede alınan önlemler çok daha geniş ölçektedir
ve güçlü etkilere sahiptir. Tüm bu faktörler, COVID-19 salgınının etkilerinin
ekonomiler ve finansal piyasalar için çok daha güçlü ve yıkıcı olması sonucunu
beraberinde getirmektedir.
COVID-19 salgını, gelecek dönemde ekonomik büyümeye ilişkin göreceli
beklentileri değiştirdiği için, hisse senedi piyasalarına benzer şekilde, döviz
kurları üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir. Salgın nedeniyle oluşsan
yüksek belirsizlik nedeniyle, gelişmekte olan ülke ekonomilerinden yoğun
sermaye çıkışları yaşanmakta ve olumsuz sermaye akımları, döviz kurları
üzerinde baskı oluşturmaktadır. Salgın, bir ülkeyi etkilediği zaman, ekonomik
aktivitede beklenen daralma nedeniyle, ekonomik büyüme beklentilerinde
kötümserlik hakim olacaktır. Diğer yandan, bir ülkede salgının kontrol edilme
yeteneği arttıkça ve vaka sayılarında düşüş gözlemleniyorsa, ekonomik
aktivitenin canlanacağı konusunda oluşacak iyimserlik, ulusal para biriminin
değerini olumlu etkileyecektir (CME Group, 2020). Mart 2020 döneminde,
COVID-19 salgınının küresel ölçekte şiddetini arttırması sonucunda finansal
piyasalarda yaşanan türbülans, döviz kurlarındaki volatilitenin belirgin şekilde
artmasına yol açmıştır. Bu süreçte, net yatırımcı konumunda olan ülkelerin
para birimleri, Japon yeni ve Euro gibi, dolar karşısında değer kazanırken,
Türkiye ve Brezilya gibi net borçlu ülkelerin para birimleri dolar karşısında
zayıflamıştır. Dolar endeksinin iki haftalık zaman dilimi içerisinde %8
oranında yükselmesiyle, yabancı kurumlar, A.B.D Merkez Bankası Federal
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Reserve (FED) dolar likiditesi swap kanallarını kullanarak, dolar likiditesi
sağlamaya çalışmışlardır (Cetorelli ve diğ., 2020; Bahaj ve Reis, 2020; Liao
ve Zhang, 2020).

Kaynak: OECD (2020).
Şekil 1. Gelişmekte olan ülke ekonomileri döviz kurları; Ocak-Mayıs 2020

COVID-19 salgını, tüm dünya ülkelerini etkileyen şiddetli bir krize
dönüşmüş; Brezilya reali (BRL), Meksika pesosu (MXN), Rusya rublesi
(RUB), Güney Afrika randı (ZAR), Endonezya rupisi (IDR) ve Türk lirası
(TRY)’nin içerisinde olduğu majör gelişmekte olan ülke ekonomilerinin para
birimlerinin Mart-Mayıs döneminde şiddetli şekilde değer kaybetmesine
yol açmıştır. COVID-19 vakalarının aşırı seviyede arttığı ülkelerin para
birimlerinde önemli değer kayıpları görülmüştür. Şekil 1’de, söz konusu
ülkelerin para birimlerindeki değer kaybı görünmektedir (OECD, 2020).
Türkiye, net borçlu ülke pozisyonundadır ve Türk lirasında, salgının şiddetini
arttırmasına paralel olarak, belirgin değer kayıpları yaşanmıştır. 2019 yıl
sonu itibariyle, USD/TRY kuru 5,96 seviyesinde iken, 2020 yılı Mart-Mayıs
döneminde, USD/TRY kuru 7 liranın üzerine çıkmıştır. Aynı zamanda,
finansal piyasalarda belirsizliğin ve volatilitenin artmasıyla, dünya borsalarına
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paralel olarak, Türkiye hisse senedi endekslerinde belirgin bir satış trendi
görülmüştür. 2019 yıl sonu itibariyle, BİST100 ve BİST Mali Endeks değeri,
sırasıyla, 1.147,54 ve 1.359,77 seviyesinde iken, Mart-Mayıs döneminde,
sırasıyla, 855,77 ve 974,38 seviyelerine gerilemiştir (Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası, 2020).
Bu çalışmada, COVID-19 salgını nedeniyle artan volatilitenin Türkiye
finansal piyasalar üzerinde kısa dönemdeki etkisinin varlığı araştırılmaktadır.
Bu doğrultuda, çalışmada, finansal piyasalarda volatiliteyi temsilen CBOE
Volatilite Endeksi (VIX) ve CBOE Gelişmekte Olan Piyasalar ETF Volatilite
Endeksi (VIXEM) kullanılmaktadır. Yatırımcıların kısa dönemli piyasa
riskinin artığına işaret eden beklentilerini yansıtan volatilite endeksi, finansal
stres döneminde artarken, yatırımcılar ihtiyatlı davranmakta ve hisse senedi
pozisyonlarını azaltma eğiliminde olmaktadır. Volatilite endeksinin aşırı
yükselmesi, yatırımcıların korku ve panik düzeyinin arttığına işaret etmekte
iken, endeksteki belirgin düşüşler, yatırımcılar açısından aşırı iyimserliği
ve hisse senedi fiyatlarının yukarı yöndeki hareketlerine işaret eden boğa
piyasasının varlığını beraberinde getirecektir. Analizde, finansal piyasaları
temsilen, BIST100, ve USD/TRY kuru kullanılmaktadır. Analizde kullanılan
veriler, Federal Reserve Bank of St. Louis ve TCMB elektronik veri dağıtım
sisteminden alınmış olup; 16.03.2011-16.12.2020 dönemini kapsamaktadır.
Akademik literatür incelendiğinde, özellikle 2020 yılının ikinci yarısında,
COVID-19 salgınının finansal piyasalar üzerindeki etkilerini inceleyen
çalışmalarının sayısının hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir. Diğer yandan,
bu çalışmaların önemli bir kısmı, A.B.D endeksleri üzerine yoğunlaşmaktadır.
Türkiye’de, söz konusu pandeminin, hisse senedi endeksi ve döviz kurlarına
olan kısa dönemli etkisinin test edilmesi açısından, çalışmanın araştırmacılara
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, ampirik analizde, geleneksel ADF
birimkök testine ek olarak serilerin kalıntılarında normal dağılmayan bilginin
varlığını dikkate alan ve Im ve diğ. (2014) tarafından geliştirilen RALS
ADF birimkök testi ve değişkenler arasındaki ilişkilerde var olan yapısal
kırılmaları dikkate alan ve Enders ve Jones (2016) tarafından geliştirilen
Fourier nedensellik testi kullanılmakta; böylelikle, testlerin gücü arttırılmaya
çalışılmaktadır.
Çalışma şu şekilde ilerlemektedir: 2. bölümde COVID-19 salgınının
finansal piyasalarda etkilerini araştıran güncel çalışmalara yer verilmesinin
ardından, 3. bölümde, söz konusu salgın nedeniyle ortaya çıkan volatilitenin,
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Türkiye finansal piyasalarındaki kısa dönemli etkisinin varlığını test etmek
amacıyla ampirik bir analiz yapılmakta ve analiz sonuçları paylaşılmaktadır.
4. bölümde ise, konuya ilişkin genel bir değerlendirme yapılmakta ve öneriler
geliştirilmektedir.
2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
COVID-19 pandemisinin ekonomik ve finansal etkilerini araştıran
çalışmaların sayısında 2020 yılı ikinci çeyreğinden hızlı bir artış yaşanmıştır.
Bu doğrultuda, Ashraf (2020), Alfaro ve diğ. (2020), Baker ve diğ. (2020),
Liu ve diğ. (2020), Zhang ve diğ. (2020), salgının hisse senedi piyasalarının
performansını olumsuz etkilediğine işaret etmiştir. Liu ve diğ. (2020),
Covid-19 pandemisinin Japonya, Kore, Singapur, A.B.D, Almanya, İtalya
ve Birleşik Krallık’ın içerisinde yer aldığı 21 ülkenin hisse senedi endeksleri
üzerindeki kısa dönemli etkisini araştırmış; tüm ülke endekslerinin salgından
olumsuz etkilenmesine rağmen; Asya ülkelerinin diğer ülkelere göre çok
daha eksi getirilerle karşılaştığını belirtmiştir. Hisse senedi getirilerinin aşırı
dalgalanmasında, geleceğe yönelik fiyatlara ilişkin yatırımcıların olumsuz
beklentilerinin ve belirsizlik endişelerinin önemli bir rol üstlendiğini
vurgulamıştır. Finansal piyasalarda stresin ve belirsizliğin arttığına ilişkin
olarak dikkatle takip edilen volatilite endeksi, COVID-19 salgının küresel
anlamda şiddetini arttırmasıyla belirgin şekilde artmıştır.

Kaynak: Altig ve diğ. (2020).
Şekil 2. Volatilite endeksi (1 ay ve 24 ay), 2000-2020
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Altig ve diğ. (2020), tahmin edilen volatilitenin Şubat 2020 sonu itibariyle
hızlı bir şekilde arttığını, Mart 2020 ortasında zirveye ulaştığını ve Mart sonu
itibariyle gerilemeye başladığını belirtmiştir. Yukarıdaki şekilde, 1 ay ve 24 ay
için volatilite endeks değerleri yer almaktadır. 24 aylık değerin yukarı hareketi
1 aylık değere göre belirgin şekilde küçük olmasına rağmen, her iki serinin,
2008 Ekim dönemindeki hareketine benzer şekilde, 2020 Mart döneminde
benzer şekilde hareket ettiği görülmektedir.
Baker ve diğ. (2020), Liu ve diğ. (2020), Zhang ve diğ. (2020) tarafından
yapılan çalışmaların COVID-19 pandemisinin hisse senedi piyasalarındaki
kısa dönemde etkilerine odaklandığına işaret eden Just ve Echaust (2020),
A.B.D hisse senedi piyasası getirileri (S&P 500) ile hisse senedi piyasasına
ilişkin üç temel gösterge; beklenen volatilite, beklenen korelasyon ve piyasa
likiditesi arasındaki ilişkileri ve yapısal kırılmaları analiz etmiştir. Analiz
sonuçları, hisse senedi getirileri ile volatilite ve korelasyon arasında güçlü
bir bağımlılık olduğunu göstermektedir. COVID-19 vaka ve ölüm sayılarının
A.B.D hisse senedi piyasası (Dow Jones ve S&P 500 endeksleri) üzerindeki
etkisini araştıran Onali (2020), Nisan 2019-Nisan 2020 döneminde, vaka ve
ölüm sayılarındaki değişimin, hisse senedi piyasası getirilerinde etkiye sahip
olmadığına; diğer yandan Şubat 2020 sonunda VIX indeksinin hisse senedi
piyasası getirilerindeki negatif etkisinin büyüklüğüne işaret etmiştir. Benzer
şekilde, Yilmazkuday (2020), COVID-19 pandemisinin etkilerinin S&P 500
üzerindeki etkisini, 2020:01-2020:08 dönemi günlük verilerinden yararlanarak
araştırmış; A.B.D’de COVID-19 vakalarındaki %1’lik bir artışın, ilerleyen
günde %0,01 oranında ve ilerleyen ayda %0,03 oranında bir düşüşe yol açtığı
sonucunu bulmuştur. Ayrıca, COVID-19 pandemisinin olumsuz etkilerinin en
şiddetli hissedildiği dönemin Mart-2020 dönemi olduğuna işaret etmiştir.
Şekil 3, sırasıyla, Çin, Hong-Kong, Tayvan, Singapur, Japonya, Güney
Kore, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya, A.B.D ve Avustralya
hisse senedi endekslerinde, 2020:01 ve 2020:06 döneminde yaşanan kümülatif
kayıpları göstermektedir. Cao ve diğ. (2020), COVID-19 pandemisine söz
konusu borsa endekslerinin reaksiyonunu ölçmeye çalışmış; COVID-19
pandemisinin lokal yayılma şiddetine bağlı olarak hisse senedi endekslerinin
gerilediğini, A.B.D, Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya’nın salgına en sert tepki
veren ülkeler olduğu sonucunu bulmuştur. COVID-19 pandemisinin, Avrupa
hisse senedi piyasaları üzerindeki etkilerine odaklanan Li ve diğ. (2020),
Baker ve diğ. (2020) tarafından geliştirilen IDEMV (Infectious Disease EMV
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Tracker) ve VIX endeksinin, pandemi döneminde, Fransa, Birleşik Krallık ve
Almanya hisse senedi piyasalarındaki volatiliteyi tahmin etme gücünü ölçmeye
çalışmıştır. Buna göre, IDEMV göstergesinin Fransa ve Birleşik Krallık hisse
senedi piyasalarındaki dalgalanmanın güçlü bir tahmincisi olduğunu ve VIX
endeksinin de üç ülke piyasası için önemli bir belirleyici güce sahip olduğunu
bulmuştur. Hang Seng ve Shanghai endekslerinde yer alan hisse senetlerinin
COVID-19 pandemisi dönemindeki fiyat değişimlerine odaklanan Al-Awadhi
ve diğ. (2020), hisse senedi getirilerinin vaka sayısındaki ve ölüm sayısındaki
artıştan negatif şekilde etkilendiğini bulmuştur. COVID-19 pandemisinin
yayılmasını önlemeye yönelik yapılan devlet müdahalelerinin hisse senedi
piyasasındaki volatiliteyi etkileyip etkilemediği sorusunun cevabını arayan
Zaremba ve diğ. (2020), 67 ülkeye ait verileri kapsayan analizlerinde, sıkı
politika uygulamalarının uluslararası piyasalarda getirilerdeki volatiliteyi
arttırdığı sonucuna ulaşmıştır.

Kaynak: Cao ve diğ. (2020).
Şekil 3. Dünya hisse senedi piyasalarında yaşanan kümülatif
kayıplar; 2020:01-2020:06
COVID-19 pandemisi, dünya borsaları ile benzer şekilde, özellikle
vakaların görülmeye başlandığı ve hızla arttığı Mart-Nisan döneminde, Türkiye
hisse senedi piyasalarında önemli değer kayıplarına ve döviz kurlarında aşırı
dalgalanmalara yol açmıştır. Bu duruma paralel olarak, COVID-19 salgınının
Türkiye makroekonomik görünümü ve finansal piyasaları üzerindeki etkilerini
araştıran çalışmaların sayısının arttığı görülmektedir. COVID-19 salgınının,
hisse senetleri, döviz kurları ve faiz oranlarının yanı sıra, bir ülkenin riskliliğine
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ilişkin dikkatle takip edilen önemli bir gösterge olan CDS (credit default
swap) primleri üzerinde de olumsuz bir fiyatlamaya yol açtığını belirten
Demirhan (2020), A.B.D, Çin, İtalya ve Türkiye için hisse senedi endeksleri
ve CDS primlerini karşılaştırmalı olarak incelemiş ve COVID-19 salgınının
Türkiye finansal piyasaları üzerindeki etkisini görebilmek için 5 yıl vadeli
CDS primleri ve BİST100 endeksindeki volatiliteyi araştırmıştır. Buna göre,
her iki gösterge için volatilitenin, salgın öncesi döneme göre belirgin şekilde
arttığı ve CDS primlerinin ve hisse senedi endeksinin benzer bir davranışa
sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır.
COVID-19 salgını, gelişmekte olan ülkelerden yoğun sermaye çıkışlarına
neden olmuştur. Yüksek dış borcu, diğer yandan azalan döviz rezervleri, para
politikasının kredibilitesi konusundaki endişelerle birleşince, diğer gelişmekte
olan ülkelere benzer şekilde, Türkiye ekonomik performansı, salgından
çok olumsuz etkilenmiştir. Çakmaklı ve diğ. (2020), COVID-19 salgınının
arz ve talep kanalları ile ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini araştırmış,
COVID-19 salgınının maliyetinin Türkiye GSYİH’sının %4,5’una tekabül
ettiğine işaret etmiş; ekonominin kapanması ve sermaye çıkışları neticesinde
GSYİH’da yaşanan bu düşüşün nasıl finanse edilebileceği sorusunun cevabını
aramış ve döviz cinsinden borç ödemelerinin GSYİH’nın %23’üne denk
geldiği göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin ciddi bir finansal stres
altına girebileceğini vurgulamıştır. Çetin (2020), hisse senetlerinin fiyat
performanslarına ilişkin BİST-100 endeksi ve genel ekonomik faaliyete ilişkin
olarak satın alma yöneticileri endeksi verilerinden yararlanarak, 23 Mart-24
Nisan 2020 dönemi için, COVID-19 salgını ile alınan kısıtlama kararlarının
ve para ve maliye politikası uygulamalarının, ekonomi ve hisse senedi
piyasasındaki etkilerini analiz etmiştir. Elde ettiği sonuçlar, salgın nedeniyle
alınan önlemlerin, para politikası kararlarının ve mali genişlemenin ekonomik
faaliyet ve hisse senedi piyasası üzerinde etkiye sahip olduğuna işaret etmiştir.
Bir diğer çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören sektör endekslerinin
Haziran 2019 ve Temmuz 2020 dönemlerindeki oynaklık seviyelerine
odaklanan Özkan (2020), söz konusu dönemde en şiddetli oynaklık artışının
spor şirketlerinin hisse senetlerinde yaşandığını, diğer yandan, sigorta
şirketlerinin senetlerinin ise minimum oynaklığa sahip olduğunu belirtmiştir.
Ayrıca, Mart 2020 dönemindeki şiddetli değer kayıplarından sonra, tüm
sektör endekslerinde oynaklık değerlerinin normal seviyelerine yaklaştığına
ve dolayısıyla, salgının Türkiye hisse senedi piyasasındaki oynaklığa etkisinin
kaybolduğunu vurgulamıştır.
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3. VOLATİLİTE ENDEKSİNİN FİNANSAL PİYASALAR
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN AMPİRİK ANALİZİ
Bu çalışmada, Türkiye için, 16.03.2011-16.12.2020 döneminde,
volatilitenin finansal piyasalar üzerindeki etkisinin varlığı araştırılmaktadır.
Bu doğrultuda, CBOE Volatilite Endeksi (VIX) ve CBOE Gelişmekte Olan
Piyasalar ETF Volatilite Endeksi (VIXEM)’nin BIST100 endeksi ve USD/TRY
kuru üzerindeki etkisi test edilmektedir. Öncelikle, Im ve diğ. (2014) tarafından
geliştirilen RALS (Residuals Augmented Least Squares) ADF birim kök testi
kullanılarak, serilerin durağanlığı test edilmektedir. Analizde, geleneksel ADF
testinin yanı sıra, RALS ADF birimkök testi kullanılarak, geleneksel ADF
testine göre testin gücü arttırılmaya çalışılmaktadır. Elde edilen değerlerin,
Im ve diğ. (2014)’ün çalışmasında yer alan kritik değerlerden büyük olması,
değişkenlerimizin durağan olduğunu göstermektedir. Diğer yandan, ulaşılan
değerler, belirtilen çalışmada yer alan değerlerden küçükse, değişkenlerimiz
birim köklüdür. İzleyen aşamada, volatilite endekslerinden BİST 100 ve
USD/TRY kuruna olan nedensellik ilişkisi Enders ve Jones (2016) tarafından
geliştirilen Fourier nedensellik testi kullanılarak araştırılmaktadır.
3.1 VERİ VE YÖNTEM
Analizde, CBOE Volatilite Endeksi (VIX) ve CBOE Gelişmekte Olan
Piyasalar ETF Volatilite Endeksi (VIXEM) bağımlı değişkenler olarak,
BIST100, USD/TRY kuru ise bağımsız değişkenler olarak kullanılmaktadır.
Tablo 1’de, ampirik analizde kullanılan değişkenlere ilişkin bilgi verilmekte
olup; volatilite endekslerine ilişkin veriler St. Louis FED, BİST100 ve USD/
TRY kuruna ilişkin veriler ise TCMB elektronik veri dağıtım sisteminden
sağlanmıştır. VIXEM veri setine, 16.03.2011 tarihinden itibaren ulaşılabildiği
için, analizde, 16.03.2011 tarihi başlangıç noktası olarak alınmaktadır.
Bununla beraber, 16.03.2011-16.12.2020 dönemi örneklem sayısı, analizin
etkinliği açısından oldukça yeterli görünmektedir.
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Tablo 1. Uygulamada Kullanılan Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler
Değişkenler

Kısaltma

Kaynak

Bağımlı değişken

CBOE Volatilite endeksi

VIX

St. Louis FED

Bağımlı değişken

EM ETF Volatilite endeksi

VIXEM

St. Louis FED

Bağımsız değişken

Hisse senedi endeksi

BIST100

TCMB EVDS

Bağımsız değişken

Döviz kuru

USD/TRY

TCMB EVDS

Şekil 4. VIX, VIXEM, BIST100 ve USD/TRY değişkenlerine ait
grafikler
Şekil 4’de, 2020 yılı Mart-Nisan döneminde, volatilite endekslerinde
yaşanan şiddetli yükseliş; hisse senedi endeksinde yaşanan belirgin gerileme
ve aynı zamanda döviz kurunda Türk lirası aleyhine yaşanan değerlenme
açıkça görülmektedir.
Analizde öncelikle, değişkenlerin durağanlığı RALS ADF birimkök
testi kullanılarak araştırılmaktadır. Geleneksel birimkök testlerinde
genellikle, normal dağılmayan kalıntıların gözardı edildiği görülmektedir.
Bu durumun temel sebeplerinden biri, normal dağılmayan kalıntıların
dikkate alınmamasının, geleneksel birimkök testlerinde sınırlı dağılımı
etkilememesidir. Im ve diğ. (2014), geleneksel birimkök testlerinin göreceli
olarak gücünün düşük kaldığını vurgulayarak, normal dağılmayan kalıntılara
ait bilgiyi analizlerine dahil ederek, yeni bir birimkök testi önermektedir. Bu
şekilde, testin gücü arttırılmaya çalışılarak, test sonuçlarının anlamlılığının
artması amaçlanmaktadır. Im ve diğ. (2014), bu bilginin kullanılmasının, açık
bir şekilde birimkök testinin sonuçlarının gücünü arttırdığına işaret etmiş
ve bu bilginin analizlerinde nasıl kullanılabileceğini araştırmıştır. Finansal
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zaman serilerinin genellikle doğrusal dağılmadıkları bilinmektedir. Spesifik
bir doğrusal olmayan form bilindiği zaman, genellikle doğrusal olmayan
testlere başvurulmaktadır. Bununla beraber, uygun doğrusal olmayan modelin
tespit edilmesinde güçlükle karşılaşılabilmektedir. Birimkök testlerinde
kalıntıların normal dağılması istenmekle birlikte, bu testte böyle bir gereklilik
yoktur. Kalıntıların normal dağılmaması durumunda, Im ve diğ. (2014),
kalıntıların yüksek momentlerini kullanarak, daha güçlü birimkök sonuçları
elde etmektedir. Bu doğrultuda, RALS (Residual augmented least squares)
tekniğine dayalı olarak iki aşamalı bir test uygulamaktadır. Geliştirdikleri
RALS birimkök testinin önemli bir avantajı, doğrusal olmayan tahmin
tekniklerine ihtiyaç duyulmamasıdır. Çünkü, en küçük karelerin tahmin
edilmesine dayalı olarak, doğrusal bir sistemde test yürütülmektedir.
Simülasyon sonuçları, RALS testinin standart ADF testine göre çok daha güçlü
sonuçlar türettiğini göstermektedir. Özetlemek gerekirse, RALS metoduna
dayalı birimkök testleri, doğrusal olmayan moment koşullarını basit bir
yaklaşımla kullanmaktadır. Test gücünün artmasıyla, regresyon hata varyansı
standart ADF testindeki regresyon hata varyansından daha düşük olmaktadır.
Kalıntıların varyansının küçülmesi ile testin gücü ve tahmincinin gücü
artmaktadır 17. Analizin ikinci aşamasında, Enders ve Jones (2016) tarafından
geliştirilen Fourier nedensellik testi uygulanarak, değişkenler arasında bir
nedensellik ilişkisinin olup olmadığı araştırılmaktadır. Değişkenler arasındaki
bağlantılar, yapısal kırılmalara maruz kaldığı ve aynı zamanda lineer
spesifikasyonlar bu ilişkileri yakalamakta çoğu zaman yetersiz kaldığı için,
ekonometrik analizlerin karmaşık hale geldiği görülmektedir. Enders ve Jones
(2016), esnek Fourier formu kullanarak, VAR sistemi içerisinde var olan
yumuşak kırılmaları yakalamaya çalışmakta ve Granger nedensellik testlerini
kullanarak kısa dönemli dinamikler üzerine yoğunlaşmaktadır.

17 Detaylı RALSADF metodolojisi için bakınız Im ve diğ. (2014): 10.2 ve 10.3 (ss. 317-323).
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𝑒𝑒̂ ] , 𝑡𝑡 = 1,2, , , , , 𝑇𝑇,
(5)
1
[𝑒𝑒̂!! −
𝑤𝑤
= [𝑒𝑒̂
− 𝑚𝑚
𝑚𝑚'' ,, 𝑒𝑒̂𝑒𝑒̂!! −
− 𝑚𝑚
𝑚𝑚)) −
− 3𝑚𝑚
3𝑚𝑚'!
(5)
1!! =
'! 𝑒𝑒̂!! ] , 𝑡𝑡 = 1,2, , , , , 𝑇𝑇,
Im[𝑒𝑒̂
ve
diğ.
RALS
ADF
test istatistiğinin
olasılık
dağılımını
aşağıdaki
' (2014)
)RALS ADF
´
Im
diğ.
istatistiğinin
olasılık
aşağıdaki
şekilde türetmektedir:
𝑤𝑤
=
𝑚𝑚' , 𝑒𝑒̂(2014)
− 𝑚𝑚)ADF
− 3𝑚𝑚test
, , 𝑇𝑇, dağılımını
1! ve
'! 𝑒𝑒̂istatistiğinin
! ] , 𝑡𝑡 = 1,2, , ,olasılık
! −
!RALS
Im
ve
diğ.
(2014)
test
dağılımını aşağıdaki şekilde türetmektedir: (5)
şekilde
Im
ve diğ.
diğ. türetmektedir:
(2014) RALS
RALS ADF
ADF test
test istatistiğinin
istatistiğinin olasılık
olasılık dağılımını
dağılımını aşağıdaki
aşağıdaki şekilde
şekilde türetmektedir:
türetmektedir:
Im
ve
(2014)
Im ve diğ. (2014) RALS'ADF test istatistiğinin olasılık dağılımını aşağıdaki şekilde türetmektedir:
𝑡𝑡*,, ⇒ ρD𝐹𝐹, + ?1 − ρ' 𝑍𝑍,
(6)
𝑡𝑡*,, ⇒ ρD𝐹𝐹, + ?1 − ρ 𝑍𝑍,
(6)
'
'
𝑡𝑡𝑡𝑡*,,
⇒
ρD𝐹𝐹
+
?1
−
ρ
𝑍𝑍,
(6)
,
(6)
*,, ⇒ ρD𝐹𝐹, + ?1 − ρ 𝑍𝑍,
𝑡𝑡*,, ⇒ ρD𝐹𝐹, + ?1 − ρ' 𝑍𝑍,
(6)
Öncelikle, ADF birimkök testinden elde ettiğimiz kalıntıların normal dağılıp dağılmadığını kontrol
Öncelikle,
ADF
birimkök
testinden
elde
ettiğimiz
kalıntıların
normal
dağılıp
dağılmadığını
kontrol
Öncelikle,
ADF birimkök
testinden
eldekalıntıların
ettiğimiz normal
kalıntıların
normal
dağılıpkontrol
Öncelikle,
ADF
testinden
ettiğimiz
dağılıp
dağılmadığını
etmek amacıyla
Jarque-Bera
testini elde
uygularız.
Tablo
3, Jarque-Bera
sonuçlarını
göstermektedir.
Öncelikle,
ADF birimkök
birimkök
testinden
elde
ettiğimiz
kalıntıların
normaltest
dağılıp
dağılmadığını
kontrol
etmek amacıyla Jarque-Bera
testini amacıyla
uygularız. Tablo
3, Jarque-Bera
test
sonuçlarınıTablo
göstermektedir.
dağılmadığını
kontrol
etmek
Jarque-Bera
testini
uygularız.
3,
Öncelikle,
ADF
birimkök
testinden
elde
ettiğimiz
kalıntıların
normal
dağılıp
dağılmadığını
kontrol
etmek
amacıyla
Jarque-Bera
testini uygularız.
uygularız.
Tablo 3,
3, Jarque-Bera
Jarque-Bera
test sonuçlarını
sonuçlarını
göstermektedir.
Buna göre,
tüm serilerin
kalıntılarının
normal dağılmadığı
görülmektedir.
İkinci aşamada,
RALS
ADF
etmek
amacıyla
Jarque-Bera
testini
Tablo
test
göstermektedir.
Buna göre, tümtest
serilerin
kalıntılarının
normal dağılmadığı
görülmektedir.
İkinci aşamada,
RALS ADF
Jarque-Bera
sonuçlarını
göstermektedir.
Buna
göre,
tüm
serilerin
kalıntılarının
etmek
amacıyla
Jarque-Bera
testini
uygularız.
Tablo
3,
Jarque-Bera
test
sonuçlarını
göstermektedir.
Buna
göre,
tüm
serilerin
kalıntılarının
normal
dağılmadığı
görülmektedir.
İkinci
aşamada,
RALS
ADF
birimkök
uygularız.
RALS ADFnormal
testi, kalıntıların
normal
dağılmadığı
durumlarda,
birimkök
Buna
göre,testini
tüm serilerin
kalıntılarının
dağılmadığı
görülmektedir.
İkinci
aşamada,ADF
RALS
ADF
birimkök dağılmadığı
testini uygularız.
RALS ADF testi,İkinci
kalıntıların
normalRALS
dağılmadığı
durumlarda,
ADF
birimkök
normal
görülmektedir.
aşamada,
ADF
birimkök
testini
Buna
göre,
tüm
serilerin
kalıntılarının
normal
dağılmadığı
görülmektedir.
İkinci
aşamada,
RALS
ADF
birimkök
testini
uygularız.
RALS
ADF
testi,
kalıntıların
normal
dağılmadığı
durumlarda,
ADF
birimkök
testine göre
daha
güçlü sonuçlar
olanak normal
sağlamaktadır.
birimkök
testini
uygularız.
RALS elde
ADFetmemize
testi, kalıntıların
dağılmadığı durumlarda, ADF birimkök
testine göre daha
güçlü
sonuçlar
eldekalıntıların
etmemize olanak
sağlamaktadır.
uygularız.
RALS
ADF
testi,
normal
dağılmadığı
durumlarda,
ADF
birimkök
testini
uygularız.
RALS
ADF
testi,
kalıntıların
normal
dağılmadığı
durumlarda,
ADF
birimkök
testine
elde
olanak
testine göre
göre daha
daha güçlü
güçlü sonuçlar
sonuçlar Tablo
elde etmemize
etmemize
olanak sağlamaktadır.
sağlamaktadır.
2. Jarque-Bera
sonuçları
birimkök
göre
dahaTablo
güçlü
eldetest
etmemize
2.sonuçlar
Jarque-Bera
test
sonuçlarıolanak sağlamaktadır.
testine göretestine
daha güçlü
sonuçlar
elde etmemize
olanak
sağlamaktadır.
Seriler
Düzey
Olasılık
Tablo
2.
Jarque-Bera
test
sonuçları
Tablo
2.
Jarque-Bera
test
sonuçları
Seriler
Düzey
Olasılık
VIX
10.036.24
0.000000***
Tablo 2. Jarque-Bera
test sonuçları
Seriler
Düzey
Olasılık
Seriler
Düzey
Olasılık
VIX
10.036.24
0.000000***
VIXEM
3.927.72
0.000000***
Seriler
Düzey
Olasılık
VIX
10.036.24
0.000000***
VIX
10.036.24
0.000000***
VIXEM
3.927.72
0.000000***
BIST100
13.57332
0.001129**
VIXEM
3.927.72
0.000000***
VIX
10.036.24
0.000000***
VIXEM
3.927.72
0.000000***
BIST100
13.57332
0.001129**
USD/TRY
20.34740
BIST100
13.57332
0.001129**
VIXEM
3.927.72
0.000000***
BIST100
13.57332
0.001129**
USD/TRY
20.34740
0.000000***
Not:
*** ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyini
ifade etmektedir. 0.000000***
USD/TRY
20.34740
BIST100
13.57332
0.001129**
USD/TRY
20.34740ifade etmektedir. 0.000000***
Not:
*** ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyini
Not:
***
ifade
Not:
*** ve
ve **
** sırasıyla
sırasıyla %1
%1 ve
ve %5
%5 anlamlılık
anlamlılık düzeyini
düzeyini
ifade etmektedir.
etmektedir. 0.000000***
USD/TRY
20.34740
Not: *** ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.
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Serilere ilişkin RALS ADF ve ADF birimkök test sonuçları Tablo 3’te
sunulmaktadır.
göre,
ve test
sabit
ve trendli
genel
sonuçlarıBuna
dikkate
Serilere ilişkin RALSBuna
ADF ve
ADFsabit
birimkök
sonuçları
Tablo 3’te
sunulmaktadır.
göre, sabit
Serilere ilişkin RALS ADF ve ADF birimkök test sonuçları Tablo 3’te sunulmaktadır. Buna göre, sabit
alındığında,
test
istatistiği
değerlerinin
RALS
ADF
testi
kritik
değerlerinden
ve sabit ve trendli genel sonuçları dikkate alındığında, test istatistiği değerlerinin RALS ADF testi kritik
ve sabit ve trendli genel sonuçları dikkate alındığında, test istatistiği değerlerinin RALS ADF testi kritik
büyük olduğu;
dolayısıyla,
serilerin
olduğu
görülmektedir.
ADF
değerlerinden
büyük olduğu;
dolayısıyla,
serilerindurağan
durağan olduğu
görülmektedir.
ADF test istatistikleri
değerlerinden büyük olduğu; dolayısıyla, serilerin durağan olduğu görülmektedir. ADF test istatistikleri
test istatistikleri
kontrol
edildiğinde
ise, VIX
VIXEM
serilerinin
kontrol
edildiğinde ise, VIX
ve VIXEM
serilerinin durağan
olduğu;veBIST100
ve USD/TRY
serilerinin
kontrol edildiğinde ise, VIX ve VIXEM serilerinin durağan olduğu; BIST100 ve USD/TRY serilerinin
durağan
olduğu;
BIST100
ve
USD/TRY
serilerinin
ise
durağan
olmadıkları
ise durağan olmadıkları anlaşılmaktadır. Buna göre, normal dağılmayan kalıntılar dikkate alındığında,
ise durağan olmadıkları anlaşılmaktadır. Buna göre, normal dağılmayan kalıntılar dikkate alındığında,
anlaşılmaktadır.
göre, normal
dağılmayan
kalıntılar dikkate alındığında,
sonuçların
gelenekselBuna
ADF birimkök
testinden
farklılaştığı görülmektedir.
sonuçların geleneksel ADF birimkök testinden farklılaştığı görülmektedir.
sonuçların geleneksel ADF birimkök testinden farklılaştığı görülmektedir.

Seriler
Seriler
Sabitli model
Sabitli model
VIX
VIX
VIXEM
VIXEM
BIST100
BIST100
USD/TRY
USD/TRY

Tablo 3. RALS ADF birimkök testi sonuçları
Tablo 3. RALS ADF birimkök testi sonuçları
RALS ADF
ADF
RALS ADF
ADF
t-istatistiği
t-istatistiği
t-istatistiği
t-istatistiği
-14.49477***
-14.49477***
-12.17879***
-12.17879***
0.292579
0.292579
2.740325**
2.740325**

-5.161848***
-5.161848***
-6.111036***
-6.111036***
-0.501915
-0.501915
1.419047
1.419047

Ρ
Ρ

0.653250
0.653250
0.707005
0.707005
0.856789
0.856789
0.686326
0.686326

Gecikme
Gecikme
1
1
2
2
0
0
4
4

Sabit ve trendli model
Sabit ve trendli model
VIX
-0.413920
-5.200110***
0.653345
1
VIX
-0.413920
-5.200110***
0.653345
1
VIXEM
-3.517757**
-6.221835***
0.704105
2
VIXEM
-3.517757**
-6.221835***
0.704105
2
BIST100
3.187293*
-2.679049
0.854565
0
BIST100
3.187293*
-2.679049
0.854565
0
USD/TRY
1.577267
-1.189208
0.688384
4
USD/TRY
1.577267
-1.189208
0.688384
4
Not: RALS ADF testi kritik değerleri; T=2370 ve ρ değerleri (0,60, 0,70 ve 0,80) Im ve diğ. (2014)
Not: RALS ADF testi kritik değerleri; T=2370 ve ρ değerleri (0,60, 0,70 ve 0,80) Im ve diğ. (2014)
çalışmasında yer almaktadır. Sabitli ve sabit ve trendli model için ADF testi kritik değerleri, %1, %5 ve
çalışmasında yer almaktadır. Sabitli ve sabit ve trendli model için ADF testi kritik değerleri, %1, %5 ve
%10 anlamlılık düzeyleri için sırasıyla; -3,43, -2,86, -2,56 ve -3,96, -3,41, -3,12 şeklindedir. *** ve **
%10 anlamlılık düzeyleri için sırasıyla; -3,43, -2,86, -2,56 ve -3,96, -3,41, -3,12 şeklindedir. *** ve **
sırasıyla %1 ve %5 istatistiki anlamlılık düzeyini göstermektedir.
sırasıyla %1 ve %5 istatistiki anlamlılık düzeyini göstermektedir.

İzleyen aşamada, Enders ve Jones (2016) tarafından geliştirilen Fourier
İzleyen aşamada, Enders ve Jones (2016) tarafından geliştirilen Fourier nedensellik testi
İzleyen testi
aşamada,
Enders vevolatilite
Jones (2016)
tarafından geliştirilen
Fourier ve
nedensellik
nedensellik
yapılarak,
endekslerinden
BİST100
USD/ testi
yapılarak, volatilite endekslerinden BİST100 ve USD/TRY kuruna olan nedensellik ilişkisi
yapılarak,
volatilite
BİST100araştırılmaktadır.
ve USD/TRY kuruna
olan nedensellik
TRY kuruna
olan endekslerinden
nedensellik ilişkisi
Kırılmaların
sayısını,ilişkisi
araştırılmaktadır. Kırılmaların sayısını, oluşumunu ve büyüklüğünü tahmin etmek yerine, Enders ve
araştırılmaktadır.
Kırılmaların
sayısını,
oluşumunu
ve
büyüklüğünü
tahmin
etmek
yerine,
Enders ve
oluşumunu ve büyüklüğünü tahmin etmek yerine, Enders ve Jones (2016) VAR
Jones (2016) VAR sisteminde var olan kırılmaları kontrol etmek için esnek Fourier fonksiyonunu
Jones
(2016) VAR
sisteminde
var olan
kırılmaları
kontrol
esnek fonksiyonunu
Fourier fonksiyonunu
sisteminde
var olan
kırılmaları
kontrol
etmek
için etmek
esnekiçin
Fourier
denemekte ve değişkenlerin durağanlığını test ettikten sonra, doğrusal VAR denklemini aşağıdaki
denemekte
ve ve
değişkenlerin
durağanlığını
test ettikten
doğrusal
VARdoğrusal
denklemini
aşağıdaki
denemekte
değişkenlerin
durağanlığını
testsonra,
ettikten
sonra,
VAR
şekilde tanımlamaktadır:
şekilde
tanımlamaktadır:
denklemini
aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır:
𝑧𝑧! = 𝛿𝛿 + ∑""
"" 𝐴𝐴- 𝑧𝑧!#- + 𝑒𝑒!
𝑧𝑧! = 𝛿𝛿 + ∑-&"
-&" 𝐴𝐴- 𝑧𝑧!#- + 𝑒𝑒!

(7)
(7)

Burada, 𝛿𝛿, sabit terimlerin (4x1) bir vektörü olup; 𝐴𝐴- , (4×4) vektör katsayısı ve 𝑒𝑒! ise
Burada, 𝛿𝛿, sabit terimlerin (4x1) bir vektörü olup; 𝐴𝐴 , (4×4) vektör katsayısı ve 𝑒𝑒 ise

!
Burada, bir
, sabit
terimlerin
(4x1)
birikivektörü
olup;- , (4×4)
vektör
değişikliklerin
vektörüdür.
Bununla
beraber,
nedenle problemli
sonuçlar
ortaya katsayısı
çıkabilmektedir.
değişikliklerin bir vektörüdür. Bununla beraber, iki nedenle problemli sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.
ve ise değişikliklerin
bir vektörüdür.
beraber,yanlış
iki nedenle
problemli
Farkedilmeyen
yapısal değişimler
nedeniyle, (9)Bununla
numaralı denklem
tanımlanmış
olabilmekte ve
Farkedilmeyen yapısal değişimler nedeniyle, (9) numaralı denklem yanlış tanımlanmış olabilmekte ve
sonuçlar
ortaya
çıkabilmektedir.
Farkedilmeyen
yapısal
değişimler
nedeniyle,
aynı zamanda, denklemdeki güven aralıkları gereksiz şekilde geniş tanımlanabilmektedir. Dolayısıyla,
aynı zamanda, denklemdeki güven aralıkları gereksiz şekilde geniş tanımlanabilmektedir. Dolayısıyla,
(9) numaralı denklem yanlış tanımlanmış olabilmekte ve aynı zamanda,
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denklemdeki güven aralıkları gereksiz şekilde geniş tanımlanabilmektedir.
Dolayısıyla,
Enders
(2016),
(9) numaralı
VAR
denkleminin
yerine,
Enders ve Jones
(2016),ve
(9) Jones
numaralı
VAR denkleminin
yerine,
deterministik
regresörleri
aşağıdaki
Enders ve Jones (2016), (9) numaralı VAR denkleminin yerine, deterministik regresörleri aşağıdaki
deterministik
regresörleri
aşağıdaki
şekilde
belirlemektedir:
şekilde belirlemektedir:

şekilde
Enders
vebelirlemektedir:
Jones (2016), (9) numaralı VAR denkleminin yerine, deterministik regresörleri aşağıdaki
şekilde
belirlemektedir:
𝑧𝑧! = 𝛿𝛿(𝑡𝑡)
+ ∑""
-&" 𝐴𝐴- 𝑧𝑧!#- + 𝑒𝑒!
𝑧𝑧! = 𝛿𝛿(𝑡𝑡) + ∑""
-&" 𝐴𝐴- 𝑧𝑧!#- + 𝑒𝑒!

(8)
(8)

""
(𝑡𝑡),
= [𝛿𝛿
𝑧𝑧! 𝛿𝛿(𝑡𝑡)
= 𝛿𝛿(𝑡𝑡)
+∑
𝐴𝐴(𝑡𝑡),
𝑧𝑧!#-𝛿𝛿)+(𝑡𝑡),
𝑒𝑒 𝛿𝛿 (𝑡𝑡)]′
-&"𝛿𝛿
𝛿𝛿(𝑡𝑡) = [𝛿𝛿"" (𝑡𝑡),
𝛿𝛿''-(𝑡𝑡),
𝛿𝛿) (𝑡𝑡),! 𝛿𝛿.. (𝑡𝑡)]′

(8)(9)
(9)

ve her
aşağıdaki
𝛿𝛿(𝑡𝑡)
= [𝛿𝛿sabit
𝛿𝛿) (𝑡𝑡), şekilde
𝛿𝛿. (𝑡𝑡)]′ n tane Fourier frekansına bağlı olmaktadır:
" (𝑡𝑡),𝛿𝛿𝛿𝛿-!' (𝑡𝑡),
ve her
𝛿𝛿-! aşağıdaki
şekilde
n tane Fourier
olmaktadır:
ve sabit
her sabit
aşağıdaki
şekilde
n tanefrekansına
Fourier bağlı
frekansına
bağlı
'1/!Fourier frekansına
'1/!
ve𝛿𝛿her
(𝑡𝑡)sabit
= 𝑎𝑎𝛿𝛿-!
+ aşağıdaki
𝑏𝑏 𝑡𝑡 + ∑0 şekilde
𝑎𝑎-/ sinn Ltane
'1/!M + 𝑏𝑏-/ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 L'1/!M bağlı olmaktadır:
2
2
𝛿𝛿-- (𝑡𝑡) = 𝑎𝑎-- + 𝑏𝑏-- 𝑡𝑡 + ∑0/&"
/&" 𝑎𝑎-/ sin L 2 M + 𝑏𝑏-/ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 L 2 M
'1/!

olmaktadır:

(9)
(10)
(10)

'1/!

𝛿𝛿- (𝑡𝑡) = 𝑎𝑎-Kırılmaların
+ 𝑏𝑏- 𝑡𝑡 + ∑0/&"kontrol
𝑎𝑎-/ sinedilmesinde
L 2 M + 𝑏𝑏-/Fourier
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 L 2 terimleri
M
(10)
kullanıldığı zaman, Granger nedensellik
Kırılmalarınkontrol
kontrol edilmesinde
Fourier
terimleri
kullanıldığı
zaman, Granger
nedensellik
Kırılmaların
edilmesinde
Fourier
terimleri
kullanıldığı
zaman,
testleri, daha önce elde edilen sonuçlardan önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Enders ve Jones (2016)
Kırılmaların
edilmesinde
terimleri
kullanıldığı
zaman,önemli
Granger
nedensellik
testleri,
daha
önce kontrol
elde edilen
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test edilmesidir. Analizde, serilerin durağanlığının test edilmesi amacıyla
geleneksel ADF testinin yanı sıra, kalıntılardaki normal dağılmayan bilgiyi
dikkate alan ve Im ve diğ. (2014) tarafından geliştirilen RALS ADF birimkök
testi kullanılmış; izleyen aşamada, volatilite endekslerinden BİST100 ve
USD/TRY kuruna olan nedensellik ilişkisi, Enders ve Jones (2016) tarafından
geliştirilen ve Fourier yaklaşımını kullanılarak değişkenler arasındaki ilişkide
var olan yapısal kırılmaların analize dahil edildiği nedensellik testi yardımıyla
araştırılmıştır. Analiz sonuçları, VIX ve VIXEM’den BİST100 ve USD/
TRY kuruna nedensellik ilişkisinin varlığını desteklemekte olup; volatilite
endekslerinin bu iki değişken üzerinde kısa dönemde etkisi olduğunu
göstermektedir. Dolayısıyla, COVID-19 salgınını kapsayan analiz döneminde,
BİST100 ve USD/TRY kurunun tahmin edilmesinde, volatilite endekslerinin
belirleyici bir gücü olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan, çalışmanın, Türkiye’de,
genel anlamda, 2016 ve 2018 yılında yaşanan finansal türbülansları ve özel
anlamda 2020 Mart-Nisan döneminde finansal piyasalarda şiddetli etkilerinin
hissedildiği COVID-19 salgınını kapsayan analiz döneminde, finansal stresin
artmasına yol açan olayların yarattığı volatilitenin finansal piyasalar üzerindeki
etkilerini inceleyen araştırmacılara katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Diğer yandan, analizde veri setinin 16.03.2011 yılından itibaren başlaması,
çalışmanın önemli kısıtlarından birini oluşturmaktadır. Gelişmekte Olan
Piyasalar ETF Volatilite Endeksi’nin bu tarihten itibaren ulaşılabilir olması,
2008-09 Global Finansal Kriz döneminin analiz dışı bırakılması sonucunu
beraberinde getirmiştir. Bir diğer kısıt, çalışmanın sadece hisse senedi endeksi
ve döviz kuruna odaklanmasıdır. Makroekonomik verilerin gecikmeli olarak
ortaya çıktığı dikkate alındığında, ilerleyen dönemde, genel ekonomik
performansa ilişkin indikatörlerin analize dahil edilmesiyle, politika yapıcılar,
piyasa oyuncuları ve araştırmacılar açısından daha faydalı sonuçlar elde
edilebilecektir.
KAYNAKÇA
Albulescu, C. (2020). Coronavirus and Financial Volatility: 40 Days of
Fasting and Fear, Working Papers hal-02501814, HAL.
Alfaro, L., Chari, A., Greenland, A.N. and Schott, P.K. (2020). Aggregate
and Firm-level Stock Returns during Pandemics in Real Time, Covid
Economics Review : Working Paper Series,

40

MAYIS - HAZIRAN

MALİ

ÇÖZÜM

Altig, D., Baker, S., Barrero, J. M., Bloom, N., Bunn, P. Chen, S. et al
(2020). Economic Uncertainty before and during the COVID-19 Pandemic,
Journal of Public Economics, 191, 104274.
Al-Awadhi, A.M. , Alsaifi, K., Al-Awadhi, A. and Alhamadi, S. (2020).
Death and Contagious Infectious Diseases: Impact of the COVID-19 Virus on
Stock Market Returns, Journal of Behavioral and Experimental Finance, 27
Ashraf, B. N. (2020). Stock Markets’ Reaction to COVID-19: Cases or
Fatalities?, Research in International Business and Finance, 54, December
2020, 101249.
Baek, S., Mohanty, S.K & Glambosky, M. (2020). COVID-19 and Stock
Market Volatility: An Industry Level Analysis, Finance Research Letters, 37,
November 2020, 101748.
Bahaj, S. and Reis, R. (2020). Central Bank Swap Lines during the
COVID-19 Pandemic, COVID Economics, 2, Centre for Economic Policy
Research.
Baker, S. R., Bloom, N., Davis, S. J., Kost, K. J., Sammon, M. C. and
Viratyosin, T. (2020). The Unprecedented Stock Market Impact of COVID-19,
NBER Working Paper Series, 26945.
Bash A. and Alsaifi, K. (2019). Fear from Uncertainty: An Event Study of
Khashoggi and Stock Market Returns, Journal of Behavioral and Experimental
Finance 23, 54-58.
Cao, K. H., Li, Q., Liu, Y. and Woo, C.-K. (2020). Covid-19’s
Adverse Effects on a Stock Market Index, Applied Economics Letters,
doi: 10.1080/13504851.2020.1803481.
Çakmaklı, C., Demiralp, S., Kalemli, S. K., Yesiltaş, S. and Yıldırım,
M. A. (2020). COVID-19 and Emerging Markets: The Case of Turkey, Koç
University-TUSIAD Economic Research Forum Working Papers, 2011.
Çetin, A. C. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Türkiye›de Genel
Ekonomik Faaliyetlere ve Hisse Senedi Borsa Endeksine Etkisi, Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 4(2), 341-362.
Cetorelli, N., Goldberg, L. and Ravazzolo, F. (2020). Have the Fed Swap
Lines Reduced Dollar Funding Strains during the COVID-19 Outbreak?,
Liberty Street Economics, 20200522, Federal Reserve Bank of New York.
Chen, C. D., Chen, C. C., Tang, W. W. & Huang, B. Y. (2009). The Positive
and Negative Impacts of the SARS Outbreak: A case of the Taiwan Industries,
Journal of Developing Areas, 43(1), 281-293.
MAYIS - HAZIRAN 2021

41

MALİ

ÇÖZÜM

CME Group (2020). COVID-19’s Influence on Exchange Rates, 28 Oct
2020, By Bluford Putnam. Erişim Adresi: https://www.cmegroup.com/
education/featured-reports/covid-19s-influence-on-exchange-rates.html.
Erişim tarihi: 05.12.2020.
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