
PETROL FİYATLARI-HİSSE 
SENEDİ FİYATLARI İLİŞKİSİ: BİST 

SEKTÖREL ANALİZ

ÖZ| Petrol fiyatlarındaki değişim sıklıkla hisse senedi 

fiyatlarındaki dalgalanmaları anlamak için önemli 

bir faktör olarak düşünülmektedir. Petrol fiyatları ile 

hisse senedi piyasası arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda 

çalışma söz konusudur. Literatürdeki çalışmaların çoğu petrol 

fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisini 

toplulaştırılmış veri seti ile analiz etmiştir. Petrol fiyatları ile 

hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi sektör bazında inceleyen 

çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul 

(BİST) kapsamındaki sektörlere ilişkin hisse senedi fiyatları 

ile petrol fiyatı arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkiyi 2005-

2013 dönemine ait günlük veri setini kullanarak incelemektir. 

Çalışmada Granger nedensellik testi çoğu alt sektörler için hisse 

senedi fiyatlarından petrol fiyatlarına doğru bir nedensellik 

ilişkisi olduğunu göstermiştir. 
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ABSTRACT | Changes in oil prices are frequently 
considered as an important factor for understanding 

fluctuations in stock prices. There are numerous studies that 
investigate the relationship between oil prices and stock market.  
Many studies in literature have analyzed the causal relationship 
between oil price and stock returns by using aggregated data. 
There are few studies that examine the relationship between 
oil prices and stock prices at sector specific level. The purpose 
of this paper is to investigate the long run and short run 
relationship between oil prices and stock prices for BIST at the 
sector specific level by using daily data for the period 2005-
2013. In this study, the Granger causality test shows strong 
evidence that the causation runs from stock prices to oil prices 
for many sectors.   
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1. GİRİŞ

Birincil enerji kaynaklarından biri olan petrol ekonomi üzerinde önemli etkilere sahiptir. 
Bu etkilerden ilki, petrolün pek çok sektör tarafından vazgeçilmez bir girdi olarak kullanılması 
dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. Önemli bir maliyet unsuru teşkil ettiği için petrol fiyatlarındaki 
değişim yakından takip edilmelidir. Petrol fiyatlarındaki artış özellikle petrol ithal eden 
ülkelerin dış ticaret dengesinde önemli değişimlere yol açmakta ve sermaye akışını petrol 
ithalatçısı ülkelerden ihracatçı ülkelere doğru yönlendirmektedir. Petrol fiyatlarındaki artış 
firmaların üretim maliyetlerini artırarak genel fiyat düzeyinin yukarı doğru hareket etmesine 
neden olmaktadır. Petrol fiyatlarındaki artış maliyet enflasyonu yaratarak satın alma gücünün 
zayıflamasına, satın alma gücündeki azalma ise toplam talebin kısılmasına ve yatırımların 
olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Enflasyonist baskı merkez bankaları tarafından 
genellikle faiz artırımı ile kontrol edilmektedir. Faizlerdeki artış hisse senedi yatırımcılarını 
hazine bonosu ve tahvile yönlendireceği için hisse senedine olan talebin azalmasına ve böylece 
hisse senedi fiyatlarının düşmesine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, petrol fiyatlarındaki 
dalgalanmalar ekonomide risk ve belirsizlik yaratarak ekonomik birimlerin beklentilerini 
olumsuz etkilemektedir.

Petrolün ekonomi üzerindeki bir diğer etkisi, yatırımcıların çeşitli alternatif yatırım 
araçlarının yanı sıra petrolü de bir yatırım aracı olarak değerlendirmeleri itibariyle ortaya 
çıkmaktadır. Ekonomik birimler yatırım kararlarını verirken aynı zamanda petrol fiyatlarını da 
yakından takip ederler. Genel anlamda ekonomik aktivite ve hisse senedi piyasası üzerinde çeşitli 
kanallardan önemli etkilere sahip olması ve alternatif yatırım aracı olarak değerlendirilebilmesi 
nedeniyle petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların piyasa aktörleri tarafından yakından izlenmesi 
gerekmektedir.

Özellikle 1973 yılında yaşanan petrol şoku sonrasında petrol fiyatlarının reel ekonomik 
aktivite üzerindeki etkisi son derece önem verilen ve üzerinde sıklıkla durulan konuların 
başında gelmeye başlamıştır. Hamilton (1983)’un çalışmasını izleyerek çok sayıda araştırmacı 
petrol fiyatlarının ekonomik aktivite üzerindeki etkisini incelemiştir. Petrol fiyatlarının hisse 
senedi piyasası üzerindeki etkisi ilk olarak Jones ve Kaul (1996) ve Huang vd. (1996) tarafından 
ele alınmıştır. Jones ve Kaul (1996), petrol fiyatlarındaki değişimin ABD, Kanada, Japonya ve 
İngiltere’de savaş sonrası dönemde çıktı ve reel hisse senedi getirileri üzerinde olumsuz etkileri 
olduğunu göstermişlerdir. Huang vd. (1996), petrol fiyatlarının ABD ekonomisi üzerinde önemli 
bir rolü olduğu yönündeki literatürden yola çıkarak petrol fiyatlarındaki değişimin hisse senedi 
fiyatlarındaki değişim ile yüksek düzeyde bir korelasyona sahip olacağını ifade etmişlerdir. Eğer 
petrol ve hisse senedi piyasaları etkin ise her bir piyasa diğer piyasalardaki bilgi şoklarına hızlı 
bir biçimde tepki göstererek petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları eş zamanlı hareket edecektir. 
Jones ve Kaul (1996) ve Huang vd. (1996)’ni izleyerek petrol fiyatlarının hisse senedi fiyatları 
üzerindeki etkisini inceleyen çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir.



ABDİOĞLU, DEĞİRMENCİ | The Relationship Between Oil Prices And Stock Prices: BIST Sectoral Analysis

Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty
KAU EASF Journal | Vol 5 * Issue 8 * Year 2014

4

Petrol fiyatlarının hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisine verilen bu ilgiye rağmen 
konuyu hisse senedi piyasasında işlem gören firmaların ait oldukları sektörler itibariyle ele 
alan sınırlı sayıda çalışma söz konusudur. Çeşitli sektörlerin petrol fiyatlarından çok farklı 
mekanizmalar üzerinden etkilendiği dikkate alınırsa petrol fiyatlarındaki değişim karşısında 
sektörlerin homojen olmayan tepkilerini ortaya koymak portföy risk yönetimi açısından 
son derece önemlidir (Li vd., 2012: 1952). Bu nedenle bu çalışmada Türkiye’de BİST tüm 
endeksi, dört ana sektör ve çok sayıda alt sektör kapsamında hisse senedi fiyatları ile petrol 
fiyatları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaçla 2005-2013 dönemine ilişkin günlük veri seti 
kullanılarak eş bütünleşme ve nedensellik analizleri kapsamında hisse senedi fiyatları ve petrol 
fiyatları arasındaki uzun ve kısa dönem dinamikleri incelenmiştir.

Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde öncelikle petrol fiyatları ve hisse senedi piyasaları 
arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaları kapsayan literatür kısmı yer almaktadır. Daha sonra 
çalışmada kullanılan veri seti ve ekonometrik yöntem tanıtılarak bulgulara yer verilmiştir. Son 
olarak analizlerden edinilen bulgular değerlendirilmiştir.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Petrol fiyatları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışmalardan biri 
Jones ve Kaul (1996)’a aittir. Jones ve Kaul (1996), petrol fiyatlarındaki değişimin ABD, Kanada, 
Japonya ve İngiltere’de savaş sonrası dönemde çıktı ve reel hisse senedi getirileri üzerinde 
olumsuz etkilerinin söz konusu olduğunu göstermişlerdir. Bir diğer çalışma Huang vd. (1996) 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Huang vd. (1996), bazı Amerikan petrol şirketlerine ilişkin hisse 
senedi getirileri ile petrol fiyatları arasında önemli bir ilişki olduğunu, ancak S&P 500 gibi genel 
piyasa endeksleri ile petrol fiyatları arasında önemli bir ilişkinin olmadığını tespit etmişlerdir.

Gelişmiş ülkelerin hisse senedi piyasaları ile petrol fiyatları arasındaki etkileşimi 
inceleyen çalışmalardan biri Kaneko ve Lee (1995)’nin çalışmasıdır. Kaneko ve Lee (1995), ABD 
ve Japonya için petrol fiyatları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi inceleyerek petrol 
fiyatlarındaki değişimlerin Japon hisse senedi piyasası üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu 
ortaya koymuşlardır. Aynı şekilde Sadorsky (1999), petrol fiyatındaki değişimin S&P 500 hisse 
senedi getirilerini etkilediğini tespit etmiştir. Faff ve Brailsford (1999), petrol fiyatları ile hisse 
senedi getirileri arasındaki ilişkiyi 24 sektör bazında inceleyerek Avustralya’da petrol fiyatları ile 
petrol ve gaz ve çeşitlendirilmiş ürün sektörlerinin hisse senedi getirileri arasında pozitif; kağıt 
ve ambalaj ile ulaştırma ve bankacılık sektörlerinin hisse senedi getirileri arasında ise negatif 
ilişki olduğunu saptamışlardır. Park ve Ratti (2008) ise ABD ve 13 Avrupa ülkesi için petrol 
fiyatları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi inceleyerek petrol fiyat şoklarının hisse 
senedi getirileri üzerindeki etkisinin önemli olduğunu, diğer ülkelerin aksine Norveç’te petrol 
fiyatları ile hisse senedi getirileri arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermişlerdir. Odusami 
(2009), petrol şoklarının ABD’de hisse senedi getirileri üzerinde doğrusal olmayan negatif bir 
etkisi olduğunu belirtmiştir.
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Petrol fiyatları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi gelişmekte olan ülkeler bazında 
inceleyen çalışmalardan biri Hammoudeh ve Eleisa (2004)’ya aittir. Hammoudeh ve Eleisa 
(2004), Bahreyn, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasından sadece 
Suudi Arabistan için petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasında karşılıklı ilişki olduğunu 
saptamışlardır. Maghyereh (2004), Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 22 gelişmekte olan ülke 
için petrol fiyat şoklarının hisse senedi getirileri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığını, 
bu ülkelerdeki hisse senedi getirilerinin petrol fiyat şoklarına rasyonel bir tepki vermediğini 
ortaya koymuştur. Aynı şekilde Al-Fayoumi (2009), Türkiye, Tunus ve Ürdün menkul kıymetler 
borsalarına ilişkin hisse senedi getirileri ile petrol fiyatındaki değişim arasındaki ilişkiyi 
inceleyerek bu ülkelerde petrol fiyatlarındaki değişimin hisse senedi getirileri üzerinde herhangi 
bir etki yaratmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Narayan ve Narayan (2009), petrol fiyatlarının 
Vietnam’daki günlük hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini araştırarak hisse senedi fiyatları, 
petrol fiyatları ve nominal döviz kurlarının uzun dönem ilişkiye sahip olduğunu tespit 
etmişlerdir. Bunun yanı sıra, Arouri ve Rault (2009), Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi 
olan ülkelerden Suudi Arabistan için petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasında çift yönlü 
nedensellik ilişkisi olduğunu saptamışlardır. Diğer üye ülkeler için hisse senedi fiyatlarındaki 
değişimlerin petrol fiyatlarındaki değişimin nedeni olmadığı fakat petrol fiyatlarındaki şokların 
hisse senedi fiyatındaki değişimlerin nedeni olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Chittedi (2012), 
petrol fiyatları ile Hindistan menkul kıymet borsasına ilişkin hisse senedi fiyatları arasındaki 
uzun dönem ilişkiyi inceleyerek hisse senedi fiyatlarındaki değişimlerin petrol fiyatlarındaki 
değişimler üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu ortaya koymuştur. Adaramola (2012), petrol 
fiyatlarının Nijerya hisse senedi getirileri üzerindeki dinamik etkisini araştırarak kısa dönemde 
petrol fiyatlarının hisse senedi getirileri üzerinde pozitif, uzun dönemde ise negatif bir etkinin 
söz konusu olduğunu belirlemiştir.

BRIC ülkeleri (Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya) için petrol fiyatları ile hisse senedi 
getirileri arasındaki etkileşimi inceleyen Ono (2011), petrol fiyatındaki değişimlerin reel hisse 
senedi getirilerini Çin, Hindistan ve Rusya için pozitif etkilediği sonucuna varmışlardır. Le 
ve Chang (2011) ise Japonya, Singapur, Kore ve Malezya için petrol fiyatları ile hisse senedi 
getirileri arasındaki ilişkiyi araştırarak ülkeden ülkeye petrol şoklarının hisse senedi getirileri 
üzerindeki etkisinin önemli ölçüde farklılık sergilediğini ifade etmişlerdir. Özellikle, hisse 
senedi getirilerinin petrol fiyatlarına karşı Japonya’ da pozitif, Malezya’da negatif, Güney Kore 
ve Singapur’da ise belirsiz tepkiler verdiğini saptamışlardır.

Türkiye için petrol fiyatları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi inceleyen 
çalışmalardan biri İşcan (2010)’a aittir. İşcan (2010), petrol fiyatları ile BIST100 hisse senedi fiyat 
endeksi arasında herhangi bir ilişki olmadığını belirlemiştir. Güler vd. (2010), petrol fiyatları 
ile BIST’de işlem gören enerji sektörüne ilişkin hisse senedi fiyatları arasında uzun dönemli 
bir ilişkinin bulunduğunu, kısa dönemde ise petrol fiyatından hisse senedi fiyatına doğru tek 
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yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu ifade etmişlerdir. Kapusuzoğlu (2011) ise petrol fiyatı ile 
BIST100, BIST50 ve BIST30 endekslerine ilişkin fiyat verileri arasındaki ilişkiyi test ederek her 
bir endeksle petrol fiyatları arasında uzun dönem ilişkinin olduğunu, kısa dönemde ise hisse 
senedi endekslerinden petrol fiyatına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu ortaya 
koymuştur. Son olarak Ünlü ve Topçu (2012), petrol fiyatlarının BIST100 üzerindeki etkisini 
araştırdıkları çalışmada, petrol fiyatlarının hisse senedi piyasasını pozitif etkilediğini ve BIST 
endeksinin petrol fiyatındaki dalgalanmalara çok hızlı tepki verdiğini belirlemişlerdir.

Tablo1: Literatür Özeti

Çalışma Dönem Ülke Yöntem Sonuç

Kaneko ve 
Lee (1995)

1975-1993
ABD ve 
Japonya

VAR modeli
Japonya için petrol fiyatlarındaki 

değişim hisse senedi piyasası üzerinde 
önemli bir etkiye sahiptir.

Jones ve Kaul 
(1996)

1947-1991
Kanada, 

Japonya, ABD 
ve İngiltere

Granger 
nedensellik 

testi

Petrol fiyatlarındaki değişim savaş 
sonrası dönemde çıktı ve reel hisse 
senedi getirileri üzerinde olumsuz 

etkilere sahiptir.

Huang vd. 
(1996)

ABD VAR modeli
Petrol fiyatları ve genel piyasa 

endeksleri arasında önemli bir ilişki 
yoktur.

Sadorsky 
(1999)

1947-1996 ABD VAR modeli
Petrol fiyatındaki değişimin S&P 500 

hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi 
negatiftir.

Faff ve 
Brailsford 

(1999)
1983-1996 Avustralya

Finansal 
varlıkları 
fiyatlama 
modeli

Petrol fiyatları ile hisse senedi getirileri 
arasındaki ilişki sektörlere göre 

farklılık arz eder.

Hammoudeh 
ve Eleisa 
(2004)

1994-2001

Körfez Arap 
Ülkeleri 

İşbirliği üyesi 
ülkeler

VAR modeli

Suudi Arabistan hisse senedi 
piyasasında petrol fiyatları ile hisse 

senedi fiyatları arasında çift yönlü bir 
ilişki söz konusudur.

Maghyereh 
(2004)

1998-2004
22 gelişmekte 

olan ülke
VAR modeli

Petrol fiyat şokları hisse senedi 
getirilerini etkilemez.

Park ve Ratti 
(2008)

1986-2005
14 gelişmiş 

ülke
VAR modeli

Petrol fiyat şoklarının hisse senedi 
getirileri üzerinde önemli etkisi vardır.

Odusami 
(2009)

1996-2005 ABD
GARCH 
modeli

Petrol şoklarının hisse senedi getirileri 
üzerinde lineer olmayan negatif bir 

etkisi söz konusudur.
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Çalışma Dönem Ülke Yöntem Sonuç

Al-Fayoumi 
(2009)

1997-2008
Türkiye, 
Tunus ve 

Ürdün

Johansen eş 
bütünleşme,

Vektör hata 
düzeltme 
modeli

Petrol fiyatlarındaki değişim hisse 
senedi getirileri üzerinde herhangi bir 

etkiye sahip değildir.

Narayan ve 
Narayan 
(2009)

2000-2008 Vietnam

Johansen eş 
bütünleşme, 
Vektör hata 

düzeltme 
modeli

Petrol fiyatları hisse senedi fiyatlarını 
pozitif etkiler.

Arouri ve 
Rault (2009)

1996-2008

Körfez Arap 
Ülkeleri 

İşbirliği üyesi 
ülkeler

Panel 
nedensellik

Suudi Arabistan için petrol fiyatları 
ile hisse senedi fiyatları arasında çift 
yönlü bir nedensellik ilişkisi vardır.

İşcan (2010) 2001-2009 Türkiye

Johansen eş 
bütünleşme, 

Granger 
nedensellik 

testi

Petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları 
arasında ilişki yoktur.

Güler vd. 
(2010)

2000-2009 Türkiye

Engle- 
Granger eş 
bütünleşme 

testi

Petrol fiyatından hisse senedi fiyatına 
doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi söz 

konusudur.

Kapusuzoğlu

(2011)
2000-2010 Türkiye

Johansen eş 
bütünleşme, 
Vektör hata 

düzeltme 
modeli

Hisse senedi endekslerinden petrol 
fiyatına doğru tek yönlü nedensellik 

vardır.

Ono (2011) 1991-2009
Brezilya, Çin, 
Hindistan ve 

Rusya
VAR modeli

Petrol fiyatındaki değişimler reel hisse 
senedi getirilerini Çin, Hindistan ve 

Rusya için pozitif etkiler.

Le ve Chang 
(2011)

1986-2011

Japonya, 
Singapur, 
Kore ve 
Malezya

VAR modeli
Ülkeden ülkeye petrol şoklarının 

hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi 
önemli ölçüde farklılık göstermektedir.
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Çalışma Dönem Ülke Yöntem Sonuç

Ünlü ve 
Topçu (2012)

1990-2011 Türkiye

Johansen eş 
bütünleşme, 
Vektör hata 
düzeltme, 

Toda-
Yamamoto 
nedensellik 

testi

Petrol fiyatları hisse senedi piyasasını 
pozitif etkiler.

Chittedi 
(2012)

2000-2011 Hindistan
ARDL 
modeli

Hisse senedi fiyatlarındaki değişimler 
petrol fiyatlarındaki değişimler 
üzerinde önemli etkiye sahiptir.

Adaramola 
(2012)

1985-2009 Nijerya

Johansen eş 
bütünleşme,

Vektör hata 
düzeltme 
modeli

Petrol fiyatları hisse senedi getirileri 
üzerinde kısa dönemde pozitif, uzun 
dönemde ise negatif etkiye sahiptir.

3. VERİ SETİ VE EKONOMETRİK YÖNTEM

Çalışmada petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişki Borsa İstanbul 
kapsamındaki ana ve alt sektörler itibariyle incelenmiştir. BİST, hizmetler sektörü, mali sektör, 
sinai sektör ve teknoloji sektörü olmak üzere dört ana sektör ve bu ana sektörler kapsamında çok 
sayıda alt sektör bazında hisse senedi getiri ve fiyat verilerini içermektedir. Hizmetler sektörü, 
elektrik, iletişim, spor, ticaret, turizm ve ulaşım alt sektörlerini; mali sektör, banka, finansal 
kurumlar, gayri menkul yatırım ortaklığı, holding ve sigorta alt sektörlerini; sinai sektör, gıda, 
kağıt, kimya, metal ana, metal eşya, taş toprak ve tekstil alt sektörlerini ve son olarak teknoloji 
sektörü, bilişim ve savunma alt sektörlerini içermektedir. Petrol fiyatı verisi olarak günlük 
Brent petrol satış fiyatı ele alınmıştır. Çalışmada 2005-2013 dönemine ilişkin günlük veri seti 
kullanılmış olmakla birlikte tüm değişkenler logaritmik dönüşüme tabi tutulmuştur. Çalışmada 
kullanılan serilere ilişkin açıklayıcı bilgi Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2: Veri Seti

Seri  Açıklama
Petrol Brent petrol satış fiyatı
Tüm BIST Tüm fiyat endeksi

Ana Sektör 1: Hizmetler Sektörü
Thizmet Hizmetler sektörüne ilişkin toplam hisse senedi fiyat endeksi
Elektrik Elektrik sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
İletişim İletişim sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi

Spor Spor sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
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Ticaret Ticaret sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
Turizm Turizm sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
Ulaşım Ulaşım sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi

Ana Sektör 2: Mali Sektör
Tmali Mali sektöre ilişkin toplam hisse senedi fiyat endeksi
Banka Bankacılık sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
Finkur Finansal kurumlar sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
Gmyo Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi

Holding Holdingler sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
Sigorta Sigorta sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi

Ana Sektör 3: Sinai Sektör
Tsinai Sinai sektöre ilişkin toplam hisse senedi fiyat endeksi
Gıda Gıda sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
Kağıt Kağıt sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi

Kimya Kimya sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
Mana Metal ana sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
Meşya Metal eşya sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi

Taştoprak Taş-toprak sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
Tekstil Tekstil sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi

Ana Sektör 4: Teknoloji Sektörü
Tteknoloji Teknoloji sektörüne ilişkin toplam hisse senedi fiyat endeksi

Bilişim Bilişim sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi
Savunma Savunma sektörüne ilişkin hisse senedi fiyat endeksi

Çalışmada öncelikle serilerin durağan olup olmadıkları genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) 
ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri kullanılarak belirlenmiştir. Dickey-Fuller (1979) 
yaklaşımında hata terimlerinin istatistiksel olarak bağımsız ve homojen olmaları varsayımı söz 
konusu iken Phillips-Perron (1988) yaklaşımında hata terimlerinin zayıf bağımlı ve heterojen 
oldukları varsayılmaktadır.

ADF ve PP testi için sırasıyla (1), (2), (3) ve (4) numaralı sabitli ve sabitli-trendli modeller ele 
alınmıştır. ADF denklemlerinde olası otokorelasyonun önlenmesi amacıyla bağımlı değişkenin 
gecikmeli değerleri denklemin sağ tarafına açıklayıcı değişken olarak ilave edilmektedir. ADF 
denklemlerinde bağımlı değişkenin gecikme uzunluklarının belirlenmesi için Akaike Bilgi 
Kriteri (AIC) kullanılmıştır.

tit

p

i
itt vyyy +∆++=∆ −

=
− ∑

1
1 φδβ          (1)

tit
p

i
itt vtrendyyy ++∆++=∆ −

=
− ∑ γφδβ

1
1        (2)

(1) ve (2) numaralı denklemlerde y, durağan olup olmadığı incelenen seriyi; β , δ ,  ve γ  , 
katsayıları; v, hata terimini ve p ise optimal gecikme uzunluğunu göstermektedir. δ  katsayısının 
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t istatistiği MacKinnon tablo kritik değeriyle karşılaştırılarak serinin durağan olup olmadığına 
karar verilir. Eğer t istatistiğinin mutlak değeri MacKinnon tablo kritik değerinin mutlak 
değerinden büyükse seri seviyesinde durağandır.

PP testinde bağımlı değişken gecikmeleri söz konusu değildir. Çünkü PP testinde Newey-
West bağımlı değişken gecikmelerini tespit eden bir kriter değil, bir uyarlama tahmincisidir. PP 
testi için (3) ve (4) numaralı denklemler kullanılmıştır.

ttt yy µδβ ++=∆ −1            (3)

ttt Ttrendyy µγδβ +−++=∆ − )2/(1          (4)

(3) ve (4) numaralı denklemlerde y, durağanlığı incelenen değişkeni; β , δ  ve γ  katsayıları; 
µ , hata terimini; T ise gözlem sayısını ifade etmektedir. δ  katsayısının t istatistiği MacKinnon 
tablo kritik değeriyle karşılaştırılarak serinin durağan olup olmadığına karar verilir.

Serilerin durağan oldukları seviyeler belirlendikten sonra öncelikle hisse senedi fiyat 
endeksleri ile petrol fiyatları arasında uzun dönem ilişki olup olmadığı Johansen-Juselius eş 
bütünleşme testi ile sınanmıştır. Johansen-Juselius eş bütünleşme yöntemi, aynı seviyede durağan 
olan seriler arasındaki uzun dönem ilişkiyi test etmek amacıyla kullanılmakta olup durağan 
olmayan zaman serileri arasındaki eş bütünleşme vektörlerini göstermek için maksimum 
olabilirlik sürecine başvurmaktadır. Bu süreç durağan olmayan serilerin vektör otoregresif 
(VAR) model ile tahmin edilmesi sonucu elde edilir.

tkt
1k

1i
itit XXX η+δ+π+∆Γ=∆ −

−

=
−∑         (5)

(5) numaralı denklemde X; durağan olmayan değişkenler vektörünü ve δ  ise sabiti ifade 
etmektedir. β′α=π ’dır. α  matrisi uyarlama katsayısını, β  matrisi ise eş bütünleşme vektörlerini 
göstermektedir. Johansen (1988) prosedürü bir matrisin rankı ile onun karakteristik kökleri 
arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. Teste göre karakteristik köklerin sayısı (6) numaralı iz (trace) 
ve (7) numaralı maksimum öz değer (max) istatistikleri ile belirlenebilir.

∑
+=

λ−−=λ
n

1ri
itrace )ˆ1ln(T)r(          (6)

)ˆ1ln(T)1r,r( 1rmax +λ−−=+λ          (7)

(6) ve (7) numaralı eşitliklerde ië ; karakteristik birim köklerin tahmini değerini, T; gözlem 
sayısını ve r ise eş bütünleşme vektörlerinin sayısını ifade etmektedir. Johansen eş bütünleşme 
testine göre, hesaplanan iz ve maksimum öz değer istatistikleri Johansen ve Juselius (1990) 
tarafından sunulan kritik değerler ile karşılaştırılmak suretiyle eş bütünleşme ilişkisi tespit edilir. 
Hesaplanan iz ve maksimum öz değer istatistikleri kritik değerlerden büyük ise seriler arasında 
uzun dönem ilişkinin var olduğuna karar verilir.

Engle ve Granger (1987), değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisinin varlığı durumunda 
en az bir yönlü nedensellik ilişkisinin olması gerektiğini vurgulamışlardır. Çalışmada Engle ve 
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Granger (1987) izlenerek eş bütünleşmeye sahip seriler arasındaki nedensellik ilişkisinin tespit 
edilmesine yönelik olarak aşağıda gösterilen hata düzeltme modelleri tahmin edilmiştir.

t

p

i
iti

p

i
ititt vxyresy +∆+∆++=∆ ∑∑

=
−

=
−−

11
11 1 δβξα         (8)

t

q

i
iti

q

i
ititt uyxresx +∆+∆++=∆ ∑∑

=
−

=
−−

11
12 2 ηγψα         (9)

(8) ve (9) numaralı denklemlerde p ve q, optimal gecikme uzunluklarını; y ve x, aralarında 
eş bütünleşme ilişkisi olan değişkenleri; res1t-1 ve res2t-1, hata terimlerinin gecikmeli 
değerlerini; β , δ , γ  ve η , katsayıları; ξ ve ψ , hata düzeltme terimlerini; 1α  ve 2α  ise sabit 
terimi göstermektedir. Eğer (8) numaralı denklemdeki iδ ’ler ve (9) numaralı denklemdeki iη

’ler istatistiksel olarak anlamlı ise veya rest-1’lerin katsayısı negatif, birden küçük ve istatistiksel 
olarak anlamlı ise seriler arasında nedensellik ilişkisi olduğuna karar verilir (Miller ve Russek, 
1990: 223).

Çalışmada aralarında uzun dönem ilişki tespit edilemeyen seriler arasındaki kısa dönem 
dinamiklerin ortaya konulabilmesi amacıyla Granger (1969) nedensellik testi kullanılmıştır. 
Granger nedensellik testi için VAR sistemi kullanılarak (10) ve (11) numaralı denklemler tahmin 
edilmiştir.

t
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i
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t

q
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i
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11
2 ηγα         (11)

Granger nedensellik testinde (10) numaralı denklemdeki iδ ’lerin ve (11) numaralı 
denklemdeki iη ’lerin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadıkları test edilir. Eğer katsayılar 
anlamlı ise değişkenler arasında nedensellik ilişkisi olduğuna karar verilir.

4. BULGULAR

Tablo 3 ve Tablo 4’de serilere ilişkin ADF ve PP birim kök testi bulgularına yer verilmiştir. 
Serilerin seviyelerine ilişkin birim kök bulgularının yer aldığı Tablo 3 incelendiğinde hem ADF 
hem de PP testine göre tüm serilerin seviyesinde durağan olmadığı gözlenmektedir. Serilerin 
birinci devresel farklarına ait birim kök testi bulgularının sunulduğu Tablo 4, her iki durağanlık 
sınamasına göre serilerin tamamının birinci devresel farklarında durağan olduğunu, birim kök 
içermediğini göstermektedir.

Tablo 3: ADF ve PP Durağanlık Testleri: Seviye

Seriler
ADF PP

Sabitli Sabitli Trendli Sabitli
Sabitli 
Trendli

LPetrol -1.5220 -2.6070 -1.7016 -2.6414
LTüm -1.3596 -2.0412 -1.3480 -1.9888

Ana Sektör 1: Hizmet Sektörü
LThizmet -1.1824 -2.5262 -1.1234 -2.3640
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LElektrik -1.6124 -2.0171 -1.6896 -2.0341
Lİletişim -1.5419 -2.9874 -1.9118 -3.5375 b

LSpor -1.8674 -1.4420 -2.2192 -1.8250
LTicaret -0.8243 -2.4730 -0.6923 -2.2117
LTurizm -2.0315 -2.3253 -2.0224 -2.3233
LUlaşım -0.0551 -1.5605 -0.0554 -1.5916

Ana Sektör 2: Mali Sektör
LTmali -1.6897 -2.2505 -1.6547 -2.1018
LBanka -1.8049 -2.3907 -1.8413 -2.3085
LFinkur -1.7383 -2.1998 -1.7275 -1.8450
LGmyo -1.9514 -2.0515 -1.3200 -1.3927

LHolding -1.4091 -1.7023 -1.3923 -1.7007
LSigorta -2.2938 -2.5493 -2.0960 -2.2260

Ana Sektör 3: Sınaî Sektör
LTsinai -1.0667 -1.9580 -0.9601 -1.6587
LGıda -0.4429 -2.2088 -0.4723 -2.2868
LKağıt -1.3593 -1.5566 -1.3611 -1.5570

LKimya -1.3631 -1.8827 -1.5317 -2.1007
LMana -1.6778 -2.3137 -1.6570 -2.2332
LMeşya -1.2415 -1.8394 -0.6365 -1.2212

LTaştoprak -2.0645 -2.0543 -2.0216 -1.8481
LTekstil -0.7068 -1.8181 -0.4627 -1.4635

Ana Sektör 4: Teknoloji Sektörü
LTteknoloji -0.6795 -1.3141 -0.4697 -1.0939

LBilişim -0.9347 -1.3437 -0.9301 -1.3379
LSavunma -1.3574 -1.5457 -1.0047 -1.1647

Optimal gecikme uzunluğu Akaike bilgi kriterine göre belirlenmiştir. Kritik 
değerler, MacKinnon (1991)’a aittir. Phillips Perron testinde uyarlama gecikmesi 
8 olarak hesaplanmıştır. L; serinin logaritmasının alındığını göstermektedir. b, 

%5 seviyesinde serinin durağan olduğunu ifade etmektedir.

Tablo 4: ADF ve PP Durağanlık Testleri: Birinci Fark

Seriler
ADF PP

Sabitli
Sabitli 
Trendli

Sabitli
Sabitli 
Trendli

Δ LPetrol -11.0465a -11.0444a -44.3801 a -44.3705 a

Δ LTüm -11.1987a -11.1958a -42.4124 a -42.4019 a

Ana Sektör 1: Hizmet Sektörü
Δ L Thizmet -19.1961a -19.1923a -44.5834 a -44.5730 a

Δ LElektrik -19.1811a -19.1770a -39.7346 a -39.7242 a

Δ Lİletişim -18.6954a -18.6911a -46.7397 a -46.7265 a
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Δ LSpor -10.3470a -10.4255a -38.7701 a -38.7884 a

Δ LTicaret -10.6064a -10.6333a -44.2460 a -44.2343 a

Δ LTurizm -42.3234a -42.3355a -42.2803 a -42.2906 a

Δ LUlaşım -40.7417a -40.7640a -40.8284 a -40.8406 a

Ana Sektör 2: Mali Sektör
Δ LTmali -11.2429a -11.2401a -42.5530 a -42.5428 a

Δ LBanka -11.4020a -11.4005a -43.0961 a -43.0876 a

Δ LFinkur -11.0013a -10.9985a -40.6118 a -40.6032 a

Δ LGmyo -8.1565a -8.1702a -40.1216 a -40.1128 a

Δ LHolding -41.3389a -41.3311a -41.3672 a -41.3587 a

Δ LSigorta -40.0353a -40.0287 -40.0206 a -40.0133 a

Ana Sektör 3: Sınaî Sektör
Δ LTsinai -9.5936a -9.59420a -40.1711 a -40.1608 a

Δ LGıda -25.0490a -25.0476a -45.2024 a -45.1943 a

Δ LKağıt -42.3304a -42.3271a -42.3370 a -42.3321 a

Δ LKimya -19.1928a -19.1897a -41.4540 a -41.4450 a

Δ LMana -13.5022a -13.5009a -40.9934 a -40.9845 a

Δ LMeşya -12.0829a -12.1060a -39.7060 a -39.7048 a

Δ LTaştoprak -10.5006a -10.5162a -39.9878 a -39.9889 a

Δ LTekstil -10.3110a -10.3311a -41.5487 a -41.5459 a

Ana Sektör 4: Teknoloji Sektörü
Δ LTteknoloji -11.1766a -11.1895a -41.6682 a -41.6636 a

Δ LBilişim -19.7865a -19.7880a -41.0970 a -41.0894 a

Δ LSavunma -9.0731a -9.0757a -36.2960 a -36.2858 a

Optimal gecikme uzunluğu Akaike bilgi kriterine göre belirlenmiştir. Kritik değerler, 
MacKinnon (1991)’a aittir. Phillips Perron testinde uyarlama gecikmesi 8 olarak 
hesaplanmıştır. L; serinin logaritmasının, Δ ise birinci farkının alındığını göstermektedir. 

a, %1 seviyesinde serinin durağan olduğunu ifade etmektedir.

Birinci farkında durağan olan petrol fiyat serisi ile hisse senedi fiyat endeksleri arasındaki 
uzun dönem ilişkisinin saptanması amacıyla Johansen eş bütünleşme testinden yararlanılmıştır. 
Eş bütünleşme denklemlerinin içereceği deterministik bileşenler serilerin sabit ve trend 
bileşenleri açısından değerlendirilmesi suretiyle belirlenmiştir. Buna göre serilerde doğrusal 
trendin olmadığı ve eş bütünleşme denkleminde sabitin yer aldığı model ile serilerin doğrusal 
trende sahip olduğu ancak eş bütünleşme denkleminde sadece sabitin bulunduğu modeller 
kullanılmıştır.

Tüm hisse senedi fiyat endeksleri ile petrol fiyatları arasındaki uzun dönem ilişki tek 
tek sınanmıştır. Tablo 5, BİST Tüm fiyat endeksi ile petrol fiyat endeksi arasındaki Johansen 
eş bütünleşme testi bulgularını yansıtmaktadır. Test istatistiklerinden gözleneceği üzere %5 
anlamlılık düzeyinde seriler arasında herhangi bir uzun dönem ilişki söz konusu değildir.
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Tablo 5: Johansen Eş Bütünleşme Analizi: BİST Tüm

Uzun dönem 
ilişki

H0
İz 

istatistiği
H0

Maksimum öz 
değer

İstatistiği

LPetrol-LTüm
r=0

17.9132 
(0.1020)

r=0 14.5960 (0.0790)

r≤1
3.3172 

(0.5231)
r=1 3.3172 (0.5231)

Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir.

Tablo 6’da, hizmetler sektörü kapsamında ele alınan elektrik, iletişim, spor, ticaret, turizm 
ve ulaşım alt sektörlerine ilişkin hisse senedi fiyat endeksleri ile petrol fiyatları arasındaki uzun 
dönem ilişki sınanmaktadır. Sadece iletişim alt sektörüne ait hisse senedi fiyat endeksi ile petrol 
fiyatı arasında uzun dönemde bir eş bütünleşme ilişkisi olduğu tablodan gözlenmektedir.

Tablo 6: Johansen Eş Bütünleşme Analizi: Hizmet Sektörü

Uzun dönem ilişki H0
İz 

istatistiği
H0

Maksimum 
özdeğer

istatistiği

LPetrol-LThizmet
r=0

12.9402 
(0.1170)

r=0 11.7685 (0.1196)

r≤1
1.1716 

(0.2791)
r=1 1.1716 (0.2791)

LPetrol-LElektrik
r=0

11.7163 
(0.1710)

r=0 9.5141 (0.2458)

r≤1
2.2021 

(0.1378)
r=1 2.2021 (0.1378)

LPetrol-Lİletişim
r=0

17.6232b 
(0.0236)

r=0 16.2299b(0.0241)

r≤1
1.3933 

(0.2378)
r=1 1.3933 (0.2378)

LPetrol-LSpor
r=0

11.6582 
(0.1741)

r=0 6.7268 (0.5219)

r≤1
4.9324b 
(0.0264)

r=1 4.9314b (0.0264)

LPetrol-LTicaret
r=0

12.1829 
(0.1484)

r=0 11.4116 (0.1347)

r≤1
0.7712 

(0.3798)
r=1 0.7712 (0.3798)
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LPetrol-LTurizm
r=0

17.9148 
(0.1019)

r=0 11.4676 (0.2191)

r≤1
6.4471 

(0.1589)
r=1 6.4471 (0.1589)

LPetrol-LUlaşım
r=0

12.6182 
(0.1296)

r=0 12.5249 (0.0925)

r≤1
0.0933 

(0.7600)
r=1 0.0933 (0.7600)

Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir. b, %5 anlamlılık düzeyinde 
serilerin eş bütünleşik olduğunu ifade etmektedir.

Mali sektör kapsamındaki banka, finansal kurumlar, gayrimenkul yatırım ortaklığı, holding 
ve sigorta sektörlerine ilişkin hisse senedi fiyatları ile petrol fiyatı arasındaki eş bütünleşme 
ilişkisinin incelendiği Tablo 7’de hiçbir fiyat endeksinin petrol fiyatı ile uzun dönemde birlikte 
hareket etmediği görülmektedir.

Tablo 7: Johansen Eş Bütünleşme Analizi: Mali Sektör

Uzun dönem 
ilişki

H0
İz 

istatistiği
H0

Maksimum 
özdeğer

istatistiği

LPetrol-LTmali
r=0

13.6103 
(0.0943)

r=0
11.5570 
(0.1284)

r≤1
2.0533 

(0.1519)
r=1

2.0533 
(0.1519)

LPetrol-LBanka
r=0

13.6935 
(0.0917)

r=0
11.2394 
(0.1426)

r≤1
2.4541 

(0.1172)
r=1

2.4541 
(0.1172)

LPetrol-LFinkur
r=0

14.0776 
(0.0808)

r=0
11.8498 
(0.1164)

r≤1
2.2277 

(0.1356)
r=1

2.2277 
(0.1356)

LPetrol-LGmyo
r=0

13.1907 
(0.1080)

r=0
11.0024 
(0.1541)

r≤1
2.1883 

(0.1391)
r=1

2.1883 
(0.1391)

LPetrol-
LHolding

r=0
10.2468 
(0.2622)

r=0
8.7819 

(0.3048)

r≤1
1.4648 

(0.2262)
r=1

1.4648 
(0.2262)



ABDİOĞLU, DEĞİRMENCİ | The Relationship Between Oil Prices And Stock Prices: BIST Sectoral Analysis

Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty
KAU EASF Journal | Vol 5 * Issue 8 * Year 2014

16

LPetrol-LSigorta
r=0

12.0445 
(0.1548)

r=0
9.2963 

(0.2623)

r≤1
2.7481 

(0.0974)
r=1

2.7481 
(0.0974)

Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir.

Tablo 8’de sinai sektöre ilişkin gıda, kağıt, kimya, metal ana, metal eşya, taş toprak ve 
tekstil alt fiyat endeksleri ve petrol fiyatı arasındaki uzun dönem ilişki incelenmiştir. Buna göre, 
toplam sinai sektör, gıda, kimya ve tekstil alt sektörlerine ait hisse senedi fiyat endeksleri ile 
petrol fiyatı arasında eş bütünleşme ilişkisi söz konusu iken diğer alt sektörler itibariyle uzun 
dönemde seriler arasında herhangi bir birliktelik gözlenmemektedir.

Tablo 8: Johansen Eş Bütünleşme Analizi: Sinai Sektör

Uzun dönem ilişki H0
İz 

istatistiği
H0

Maksimum 
özdeğer

istatistiği

LPetrol-LTsinai
r=0

15.9632b 
(0.0425)

r=0
14.6421b 
(0.0436)

r≤1
1.3210 

(0.2504)
r=1

1.3210 
(0.2504)

LPetrol-LGıda
r=0

21.2121b 
(0.0369)

r=0
17.9965b 
(0.0230)

r≤1
3.2156 

(0.5412)
r=1

3.2156 
(0.5412)

LPetrol-LKağıt
r=0

8.7818 
(0.3860)

r=0
7.9975 

(0.3790)

r≤1
0.7843 

(0.3758)
r=1

0.7843 
(0.3758)

LPetrol-LKimya
r=0

18.8908b 
(0.0148)

r=0
16.8695b 
(0.0189)

r≤1
2.0213 

(0.1551)
r=1

2.0213 
(0.1551)

LPetrol-LMana
r=0

11.9570 
(0.1590)

r=0
9.5379 

(0.2441)

r≤1
2.4191 

(0.1199)
r=1

2.4191 
(0.1199)

LPetrol-LMeşya
r=0

11.9407 
(0.1598)

r=0
10.5468 
(0.1784)

r≤1
1.3939 

(0.2377)
r=1

1.3939 
(0.2377)
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LPetrol-LTaştoprak
r=0

16.2288 
(0.1640)

r=0
10.4839 
(0.2023)

r≤1
5.7449 

(0.2114)
r=1

5.7449 
(0.2114)

LPetrol-LTekstil
r=0

19.2398b 
(0.0130)

r=0
18.5064b 
(0.0101)

r≤1
0.7334 

(0.3918)
r=1

0.7334 
(0.3918)

Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir. b, %5 anlamlılık düzeyinde 
serilerin eş bütünleşik olduğunu ifade etmektedir.

Tablo 9’da bilişim ve savunma alt sektörlerini kapsayan teknoloji sektörüne ait hisse senedi 
fiyat endeksleri ile petrol fiyatı arasındaki uzun dönem analizine ilişkin bulgular sunulmuştur. 
Buna göre, teknoloji sektörü ve alt sektörleri itibariyle hisse senedi fiyatları ile petrol fiyatı uzun 
dönemde bir birliktelik sergilememektedir.

Tablo 9: Johansen Eş Bütünleşme Analizi: Teknoloji Sektörü

Uzun dönem ilişki H0
İz 

istatistiği
H0

Maksimum 
özdeğer istatistiği

LPetrol-LTteknoloji
r=0

12.0393 
(0.1550)

r=0 11.5462 (0.1289)

r≤1
0.4930 

(0.4825)
r=1 0.4930 (0.4825)

LPetrol-LBilişim
r=0

10.4419 
(0.2483)

r=0 9.5813 (0.2409)

r≤1
0.8605 

(0.3536)
r=1 0.8605 (0.3536)

LPetrol-LSavunma
r=0

13.4608 
(0.0990)

r=0 11.1335 (0.1476)

r≤1
2.3272 

(0.1271)
r=1 2.3272 (0.1271)

Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir.

Eş bütünleşme analizinden edinilen bulgular, petrolün özellikle önemli bir girdi olarak 
kullanıldığı sektörlere ilişkin hisse senedi fiyatlarının petrol fiyatları ile uzun dönemde aynı 
trende sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Petrol fiyatı ve hisse senedi fiyat endeksleri arasındaki uzun dönem dinamikleri ortaya 
konulduktan sonra kısa dönemde seriler arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek amacıyla VAR 
sistemine dayalı Granger (1969) nedensellik analizine ve hata düzeltme modeline başvurulmuştur. 
Petrol fiyatları ile eş bütünleşme ilişkisine sahip olan hisse senedi fiyat endeksleri için kısa dönem 
dinamikler hata düzeltme modeli kapsamında, petrol fiyatları ile uzun dönem ilişkiye sahip 
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olmayan hisse senedi fiyat endekslerine ilişkin kısa dönem dinamikleri ise Granger nedensellik 
testi kapsamında incelenmiştir. Tablo 10’da BİST Tüm fiyat endeksi ile petrol fiyatı arasındaki 
nedensellik testi bulguları sunulmuştur. Tablodan gözleneceği üzere BİST toplam düzeyde hisse 
senedi fiyatından petrol fiyatına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi söz konusudur.

Tablo 10: Granger Nedensellik Testi: BİST Tüm

Nedensellik 
ilişkisi

p
Wald testi

(
2χ )

Prob. LM Karar

LPetrol→LTüm
15

9.6801 0.8394
5.7789

LTüm→ 
LPetrolLTüm→ LPetrol 29.6669b 0.0132

a, b ve c sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı ifade 
etmektedir.

Tablo 11’de hizmetler sektörüne ilişkin nedensellik testi sonuçları yer almaktadır. 
Nedensellik bulgularına göre, toplam hizmetler sektörü ve hizmetler sektörünün alt sektörü 
iletişim için nedenselliğin yönü hisse senedi fiyatlarından petrol fiyatlarına doğru gerçekleşmiştir. 
Ticaret alt sektöründe ise petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları çift yönlü nedensellik ilişkisi 
sergilemektedir.

Tablo 11: Granger Nedensellik Testi: Hizmet Sektörü

Nedensellik ilişkisi p εt-1
Wald testi 
(

2χ )
Prob. LM Karar

LPetrol→LThizmet
7

2.6320 0.9168
3.1004 LThizmet→LPet-rolLThizmet→ LPetrol 20.6109a 0.0044

LPetrol→ LElektrik
6

3.2723 0.7740
6.2972 Nedensellik yok

LElektrik→LPetrol 4.9559 0.5495

LPetrol→Lİletişim
15

0.0029c
[1.6696]

11.5243 0.7146
6.6814 Lİletişim→LPetrol

Lİletişim→LPetrol
-0.0068a
[-3.6129]

34.1656a 0.0032

LPetrol→LSpor
6

5.3905 0.4948
0.9842 Nedensellik yok

LSpor→ LPetrol 1.6663 0.9477
LPetrol→LTicaret

15
22.8997c 0.0863

5.4290 LTicaret↔ LPet-rolLTicaret→ LPetrol 41.1516a 0.0003
LPetrol→LTurizm

1
1.5171 0.8766

3.0275 Nedensellik yok
LTurizm→ LPetrol 0.0240 0.8766
LPetrol→LUlaşım

6
2.2562 0.1331

5.5044 Nedensellik yok
LUlaşım→ LPetrol 1.3890 0.2386
Köşeli parantez içindeki değerler katsayılara ilişkin t istatistikleridir. a, b ve c sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir.

Tablo 12, mali sektöre ait nedensellik bulgularını yansıtmaktadır. Buna göre toplam mali 
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sektör, sigorta ve holding alt sektörleri itibariyle nedenselliğin yönü hisse senedi fiyatlarından 
petrol fiyatlarına doğrudur.

Tablo 12: Granger Nedensellik Testi: Mali Sektör

Nedensellik ilişkisi p
Wald testi

(
2χ )

Prob. LM Karar

LPetrol→LTmali
15

10.6317 0.7782
2.6741 LTmali→LPetrol

LTmali→ LPetrol 30.5939a 0.0100
LPetrol→ LFinkur

14
16.1650 0.3034

6.7719 Nedensellik yok
LFinkur→LPetrol 14.4029 0.4201
LPetrol→LGmyo

14
12.0976 0.5985

6.7528 Nedensellik yok
LGmyo→LPetrol 11.2845 0.6635

LPetrol→LHolding
16

15.4506 0.4919
2.9781 LHolding→LPetrol

LHolding→ LPetrol 38.0894a 0.0015
LPetrol→LSigorta

15
9.5868 0.8449

4.4535 LSigorta→ LPetrol
LSigorta→ LPetrol 26.0046b 0.0380

a, b ve c sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir.

Tablo 13’de sinai sektör için petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasındaki nedensellik 
testine ilişkin bulgular sunulmuştur. Buna göre toplam sinai sektör, kimya, metal ana, metal eşya 
ve taş-toprak alt sektörleri için nedenselliğin yönü hisse senedi fiyatlarından petrol fiyatlarına 
doğru gerçekleşmektedir.

Tablo 13: Granger Nedensellik Testi: Sinai Sektör

Nedensellik ilişkisi p εt-1
Wald testi

(
2χ )

Prob. LM Karar

LPetrol→LTsinai

17

-0.00003

[-0.0206]
16.4590 0.4916

2.5652 LTsinai→LPetrol

LTsinai→ LPetrol
0.0107a

[3.7988]
32.4531b 0.0132

LPetrol→ LGıda

8

0.0011

[0.5776]
1.8992 0.9839

2.5232 Nedensellik yok

LGıda→LPetrol
0.0089a

[3.7355]
9.2361 0.3228

LPetrol→LKağıt
6

0.1896 0.6632
6.6425 Nedensellik yok

LKağıt→LPetrol 0.0693 0.7923
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LPetrol→LKimya

17

0.0002

[0.1115]
17.7905 0.4022

1.6784 LKimya→LPetrol

LKimya→ LPetrol
0.0119a

[4.0784]
34.6246a 0.0070

LPetrol→LMana
16

19.6516 0.2363
1.7226 LMana→ LPetrol

LMana→ LPetrol 36.7983a 0.0022
LPetrol→LMeşya

17
17.4343 0.4253

2.2916 LMeşya→LPetrol
LMeşya→ LPetrol 33.2568b 0.0105

LPetrol→LTaştoprak
15

8.0594 0.9214
5.5379 LTaştoprak→LPetrol

LTaştoprak→LPetrol 24.8615c 0.0518

LPetrol→LTekstil

15

-0.0007

[-0.4614]
4.8329 0.9934

2.8798 LTekstil→ LPetrol

LTekstil→ LPetrol
-0.0099a

[-4.2519]
18.5269 0.2360

Köşeli parantez içindeki değerler katsayılara ilişkin t istatistikleridir. a, b ve c sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde 
istatistiksel olarak anlamlılığı ifade etmektedir.



Petrol Fiyatları-Hisse Senedi Fiyatları İlişkisi: BİST Sektörel Analiz | ABDİOĞLU, DEĞİRMENCİ

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 5 * Sayı 8 * Yıl 2014

21

Tablo 14: Granger Nedensellik Testi: Teknoloji Sektörü

Nedensellik ilişkisi p
Wald testi

(
2χ )

Prob. LM Karar

LPetrol→LTteknoloji
17

18.6805 0.3472
0.7297 Nedensellik yok

LTteknoloji→ LPetrol 23.2571 0.1411
LPetrol→LBilişim

7
5.5137 0.5975

4.6836 Nedensellik yok
LBilişim→ LPetrol 7.8581 0.3453

LPetrol→LSavunma
15

10.9095 0.7590
2.9958 Nedensellik yok

LSavunma→ LPetrol 21.5688 0.1196

Son olarak Tablo 14, teknoloji sektörüne ilişkin nedensellik bulgularını yansıtmaktadır. 
Teknoloji sektörü itibariyle hisse senedi ve petrol fiyatları arasında herhangi bir nedensellik 
ilişkisi olmadığı tablodan izlenmektedir.

5. SONUÇ

Hisse senedi fiyatları ile petrol fiyatları arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmada 2005-
2013 dönemine ilişkin günlük veri seti kullanılmıştır. Özellikle ilgili değişkenler arasındaki 
ilişkinin sektörlere özgü farklılığını ortaya koymak amacıyla BİST kapsamındaki çok sayıda 
sektör ve alt sektörler bazında hisse senedi fiyatları ile petrol fiyatları arasındaki etkileşim 
araştırılmıştır. Johansen eş bütünleşme yaklaşımı, Vektör hata düzeltme modeli ve VAR sistemine 
dayalı Granger nedensellik testi ile petrol ve hisse senedi fiyatları arasındaki uzun ve kısa dönem 
dinamikleri incelenmiştir.

Çalışmada edinilen bulgulara göre, toplam sinai sektör ve kimya ve tekstil gibi alt 
sektörleri ile hizmetler sektörü kapsamındaki iletişim sektörüne ilişkin hisse senedi fiyatları ve 
petrol fiyatları arasında uzun dönem ilişki söz konusudur. Petrol fiyatları ile uzun dönemde 
birlikte hareketliliğin en yoğun olduğu sektör sinai sektördür. Diğer sektörlere oranla petrolün 
girdi olarak daha yoğun kullanıldığı bu sektöre ait alt sektörlerde petrol fiyatları ile hisse senedi 
fiyatlarının uzun dönemde aynı eğilimi sergilemesi beklentileri karşılamaktadır.

Petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasındaki kısa dönem ilişkiler incelendiğinde 
petrol fiyatları ile teknoloji sektörü arasında herhangi bir neden sonuç ilişkisinin olmadığı 
gözlenmektedir. Sinai sektör kapsamındaki gıda ve kağıt alt sektörlerine, mali sektör kapsamındaki 
finansal kurumlar ve gayri menkul yatırım ortaklığı alt sektörlerine, hizmet sektöründe elektrik, 
spor, turizm ve ulaşım alt sektörlerine ilişkin hisse senedi fiyat endekslerinin petrol fiyatları ile 
herhangi bir nedensellik ilişkisine sahip olmadığı tespit edilmiştir. Petrol fiyatlarıyla karşılıklı 
nedensellik ilişkisi sergileyen tek sektör ticaret sektörüdür. Geri kalan tüm sektörler için hisse 
senedi fiyatlarından petrol fiyatlarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır.

Sektörler itibariyle petrol ve hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkinin incelendiği bu 
çalışmada petrol fiyatlarının hisse senedi fiyatlarını etkilemediği, aksine hisse senedi fiyatları 
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tarafından açıklandığı tespit edilmiştir. Literatür incelendiğinde petrol fiyatları ile hisse senedi 
fiyatları arasındaki etkileşimin yönünün daha çok petrol fiyatlarından hisse senedi fiyatlarına 
doğru olduğu yönündeki bulgu hakim olsa da hisse senedi piyasasının petrol fiyatlarını 
açıklamada önemli olduğunu savunan çalışmalar da azımsanmayacak sayıdadır. Maghyereh 
(2004), Chittedi (2012) ve Kapusuzoğlu (2011), hisse senedi getirilerinin petrol fiyatlarındaki 
değişimlere önemli düzeyde tepki vermediğini, tersine hisse senedi getirilerinin petrol fiyatlarını 
etkilediğini vurgulamışlardır. Bu yönüyle çalışmada edinilen bulgular ilgili çalışmaların 
bulgularını destekler niteliktedir.

Çalışmada elde edilen bulgulara göre ticaret sektörü dışında Borsa İstanbul kapsamındaki 
hiçbir sektöre ilişkin hisse senedi fiyat endeksi petrol fiyatları tarafından açıklanmamaktadır. 
Sektörlerin büyük bir çoğunluğu için hisse senedi fiyatlarından petrol fiyatlarına doğru bir 
nedensellik ilişkisi söz konusudur. Bu nedenle petrol piyasasındaki yatırımcıların yatırım kararı 
alırken hisse senedi piyasasındaki değişimleri yakından takip etmesi önem arz etmektedir.
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