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UZUN VADELİ BAGIMLILIGIN HİSSE SENETLERİNİN
RİSK - GETİRİ MODELLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

'

Ömer ÖNALAN•
Bu çalışmada, hisse senedi getirilerinin uzun vadeli bağımlılık göstermesi
durumunda, finans teorisindeki risk-getiri modellerinin yapısı araştırılmaktadır. Çalışmada
ş~ bulgular elde edilmiştir.
.
Hisse senetleri veya portföylerin riskleri, bu menkul kıymetlerinin getirilerini ölçmek
için seçilmiş olan fark (gecikme) ara lığı ile aynı yönde değişme eğilimi göstermektedir.
Etkin portföyler seçilmiş olan fark aralıaı ile detlişir. Menkul kıymet fiyatlama
modelinin zaman homojenlik varsayımı , modelin var/ıtlı için mutlaka mevcut olmalıdır.

(

1.GİRİŞ

Hisse senedi fiyat hareketlerinin hafızası üzerine yapılan çalışma,lar uzun bir
geçmişe sahiptir. Fama (1965) hisse senedi fiyaJ değişimlerini analiz ederek ,rassal
yürüyüş hipotezini önermiştir. Mandelbrot ( 1971) mükemmel bir şekilde keyfi fiyat
serisinde, gecikme seviyesi arttıkça fiyatlar arasındaki istatistiksel bağımlılığın hızla
azaldığını gösterdi. Greene ve Fielitz (1977) hisse senedi fiyat değişimlerinin uzun
vadeli ?ağımlılıkla karakterize edildiğini göstermiştir.
Uzun vadeli bağımlılık bir serideki korelasyon yapısı ile tanımlanır. Eğer bir
serideki gözlem değerleri arasında kalıcı bir bağımlılık varsa, seriye uzun vadeli
hafızaya sahiptir deriz. Böyle seriler periyodik olmayan devresel kalıplarla
karakterize edilirler.
1

Menkul kıymet fiyatlarında uzun vadeli bağımlılığın mevcut olması, zayıf
formda etkin piyasa hipotezine karşıt bir delildir. Yani fiyatların dağı lımında lineer
olmayan bir bağımlılık sözkonusudur. Uzun vadeli bağımlılığın menkul kıymet
piyasalarında oynadığı önemli rol Mandelbrot (1968, 1971)' in çalışmaları ile ortaya
konmuştur.
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Eğer zaman serisi değerleri normal dağılıma sahipse en uygun ı:nodel
"Kesirsel Gaussian Gürültü" dür. Bu çalışmada, analiz ettiğimiz risk-getiri
modelleri, normal dağtlıma dayandığından, elde edilmiş olan sonuçlar kesirsel
Gausian Gürültü'nün özellikleri kullanılarak türetilmiştir.
Çalışma aşağıdaki

şekilde

organize edilmiştir. 2.kısımda uzun vadeli

bağımlılığın tanımı, temel özellikleri ve modelde kullanılacak alan uzun vadeli
bağımlılık

gösteren stokastik süreçler kısaca anlatılmıştır. 3.kısımda finans
teorisindeki risk-getiri modellerinin uzun-vadeli bağımlılık yapısı altında analizi için
gerekli modeller oluşturulmuştur. 4.kısımda toplam risk, 5.kısımda sistematik risk
yapıları araştırılarak 6.kısımda çalışmanın sonuçları sunulmuştur.

2.UZUN VADELİ BAGIMLILIK

X = (X,; t= O, 1, 2, .... ), µ ortalama, cr2 varyans ve r(k), k~O otokorelasyon
fonksiyonu ile "Kovaryans Durağan" (geniş anlamda duradan) bir stokastik süreç
olsun. Özel olarak X'in otokorelasyon fonksiyonunun aşadıdaki formda oldudunu
kabul edelim:
r(k) - k -p L 1 (k),

(1)

Burada, O < ~ < l ve L 1 ise sonsuzda yavaşça dedişen bir fonksiyondur.
ı-

Yani

liın Lı(tx)/ L 1 (x)

=l,

tüm x > 0

(!)'deki ilişkiyi sadlayan bir
stokastik sürece "Uzun-Vadeli bağımlı Stokastik Süreç" denir. Beran (1992), Cox
(1984).
Uzun - Vadeli bağımlılık ğösteren süreçler, gecikmeler
olarak bozulan otokorelasyon fonksiyonu ile karakterize edilirler.
( 1) denklemi

L r(k) =

00

aıttıkça hiperbolik

olduğunq gösterir.

k

Bu korelasyonların toplanamazlığı, uzun vadeli bağımlılığın arkasında yatan
sezgisel gerçeği ortaya koyar. Yani, yüksek gecikmeli korelasyonlar bireysel olarak
küçük iken onların kümülatif etkisi büyüktür.

"Kısa vadeli bağımlılık" otokorelasyon fonksiyonlarının üstel bir şekilde
bozulması ile kara!<.terize ed ilirler. Yani
·
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k ~ oo'_d a r(k) ~ pk
fonksiyonu toplanabilir.

O< °Lır(k) < oo
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dır. Burada p ı= (O, I) bu durumda otokorelasyon

'dur.

k

Şimdide uzun vadeli badımlılık gösteren süreçleri tanımlayarak temel

özelliklerini

kısaca açıklayalım .

2.1.BROWNIAN HAREKET
Hisse senedi fiyat hareketlerini modellemek için genelde Brownian hareket
(Weiner süreci) kullanır. Bu süreç Markov sürecinin özel bir halidir. Brownian
hareket süreci izleyen bir B(t) değişkeni (hisse · senedi fiyat değişim"i) ' nin zaman
içindeki davranışı, belirlenen zaman aralıklarında B(t) değişkenindeki de~işimler
incelenerek açıklanabilir. B(t), ı:\t çok küçük za~an aralığındaki değişimdir. Hull
(1989, s.71)
B(t), B(t+s) - B(t) artmaları . ile bir reel rassal fonksiyondur. Bu artmalar sıfır
(O) ortalamalı , s varyansı ile bağımsız aynı dağılmış normal değişkenlerin bir dizisini
oluşturur.

Brownian hareket s05 ile "Kendine Benzer Süreç" tir.
Yani tilm t ve s için,
B(t+s) - B(t) = s05 [B (t+ 1) - B(t)]

(2)

dir. (Mandelbrot ve Van Ness (1968))

2.2. KESİRSEL BROWNIAN HAREKET
Kesirsel

Brownian

artmalarının adırlıklı toplamı

Hareket BH(t), Brownian
olarak tanımlanabilir. Yani,

hareketin

geçmişteki

Burada O< H < l , -oo < u < O için N (u) = 1 ve u > O için N(u) = O'dır.
(Mandelbrot ve Wallis (1969).
Eğer H = 0.5 ise kesirse~ Brownian hareket, adi Brownian harekete dönüşür.
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Kesirsel Brownian hareketin
O' ortalama ve
deci işken lerd ir.

aşadıdaki

artmaları

BH (t+s) - BH (t)

varyans ile

aynı şekilde daôılmış

normal rassal

Yar [BH (t+s) - BH (t)]

burada CH = Var '[BH (t+ l) - Bı-ı(t)] dır.
Kesirsel Brownian hareket "Kendime Benzer Stokastik Süreç" tir. Yani
B,, (t+s) - B1.1(t) = sH [BH (t+ l) - Bı-ı(t)], tüm s ve t için,

(5)

2.3. KESİRSEL GAUSSIAN GÜRÜLTÜ
Uzun vadeli bağımlılık gösteren en basit süreçtir. Kesirsel Gaussian Gürültü

{Xi;i ~ l}, kesirsel Brownian hareketin artmaları olarak tanımlanır. Yani
X; = BH (i+ 1) - Bı-ı(İ),

' (6)

i~l

dir. Burada, 1-1 benzerlik parametresi bağ_ımlılığın yönü ve yoğunluğu'nu
ı
belirler.
O < H < Yı

: Bağımlılık negatif

Yı < H < l

: Bağımlılık pozitif, X;'ler "uzun-vadelt°bağımlı" dır.

1-1

= Yı

: Kesirsel Brownian hareket "beyaz gürültüye" indirgenir.

° Kesirsel Gaussian Gürültünün ortalaması O, otokovaryans fonksiyonu,
h~O
•

1

şeklinde tanım lanır. )'(h)' la ilgili önemli bir noktada şudur; H
)' (h) - H (2H- l )h 2 H-ı,

olur. Eğer CJ0= Var X
denir.

3 14

;k

h~oo

-:1-

(7)

Yı olduğunda,
(8)

= 1 ise X;'ye "Standart Gaussian Kesirsel Gürültü"
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3.

PİYASADAKİ

VADELİ

UZUN
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BAGIMLILIK

YAPISININ

MODELLENMESİ

Sharpe (1963)'ün piyasa modelinde herbir hisse senedinin getirisi,
"piyasa faktörü" artı hata terimi (gürliltü)'nün bir lineer fonks iyonudur.

B 0 (t)

: Piyasa faktörlinün artmal arı

e)(t)

: 1.Hisse senedi ile ilişkili hata teriminin artma l arı

eı(t)

: 2.Hisse senedi ile ili ş kili hata teriminin artma l arı

bir

Bo (t), e 1 (t), e 2(t)'nlin tümü Brownian harekettir.
Ayrıca bu artma l arın biri diğeri ile ilişkisizdir.
Şimdide herbir hisse senedi için piyasa modelini tanıml ayalım .

B ı'(t) = o: 1B 0(t) + e 1(t)
Bı(t) =."

<X2Bo(t) + e 2(t)

Burada, o:, ve o:2 sabitlerdir. Ayrıca hisse senetlerin in piyasadan bağımsı z
olan getirileri sıfır olarak kabul edilmiştir. Bu varsayım aşağıdaki sonuçların
genelliğini etkilemez.
Getiriyi doğuran süreçte uzun vadeli bağımlılığa imkan vermek için Bo(t),
B 1(t) ve B 2(t)'nin artmaları için aşağıdaki üç kesirsel Brownian hareketi
tanımlıyoruz.
1

Bfl" (t)-B1-ı" (O) = f[(t-u)"'o-05

-N(u)(~u)r·ro-05 ~Bo(u)

(9)

1

B,.,ı (t)- B Hı (O)= f[Ct-u )H'.-05 - N(u )(-u )Hı -os PB2 (u)

(1 O)

1

BHJt)-BHJO) = f[(t-u)H, -o5 -N(u)(-u)H, -9 5}is, (u)

(9)

,
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Burada H0 , H 1 ve H2 uzun-vadeli

bağımlılık

parametreleri her bir süreç için

tektir.
artmaları

hisse senedi getirilerini modellemek•
artmaların varyansları (4) denklemı
Bu
için kullanıldı.
ile verildi. Uygun bir değişken dönüşümü ile bu aşağidaki şekilde gösterilebilir;

B /i 0 (t) ' B 11 1 (t) ve B 11 (t)
2

(14)

=

SN , +liıı .

C

•

10

Şimdide (1 O denklemi ile tanımlanan JJN lt) kesirsel Brownian hareketi
düşünelim. Bir fark (!-gecikme) aralıdı kullanılarak ilk farkların serisini şu şekilde
gösterebiliriz.

Xı (t,l) = BN, (t + 1)-BH, (t)
d-fark (d-gecikme) aralığı kullanılarak seriyi aşağıdaki şekilde ifade
edebiliriz.

Xı (t,d) = BNı (t + d)-BN, (t)
Herbir seriden, n-çapında örneklem almış olalım . Bu durumda, varyansların
örnekleme tahminleri aşağıdaki şekilde olacaktır.

( 11) denklemi ile ifade edilen ikinci bir kesirsel Brownian Hareket süreci

BHı (t), yi düşünelim. ilk farklar serileri,
3 16
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! .gecikme için,

Xı (t,1) = BHı

d.gecikme için,

Xı (t ,d) =

şeklinde

örneklemler

olsun.

(t + 1)- BHı (t)

BH 2 (t + 1)-BH 2 (t)

dört serinin . herbirinden n-çapında
gecikmede kovaryansların örnekleme takdirc ileri

Yukarıdaki

tanımlanır.

alınmış
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Sıfır

arasında aşadıdaki ilişki vardır.

(16)

4.UZUN VADELİ BAGIMLILIK VE TOPLAM RİSK

Kar payları ve kapitalizçısyondaki değişimler için düzeltilmiş olan menkul
kıymet fiyatlarının bir serisi düşünülsün. Yatırım analizinde, herbir düzeltilmiş fiyat
serisinin logaritması alınarak orjinal seriye dönüşüm uygulamak adettir. Logarit fiyat
serilerinin ilk farklar serisi, sürekli bileşik getirilerin bir serisidir. (1 O) ve .(1 1)
denklemleriyle tanımlanan kesirsel Brownian Hareket süreçleri olan iki logaritmik
menkul kıymet fiyat serisini düşünelim.

Var[X, (t ,d)]
(17)

Var[X 2 (t ,d)]

oranı, d-fark aralığı üzerine dayandırılmış olan toplam riske göre menkul kıymetlerin
sıralanmasına yardııncı olur (4) denklemini buraya uygularsak aşağıdaki ifadeyi

buluruz.

Var[X, (t, d)] = drn 1 .Var[X, (t,1)]/ drn 2 Var[X 2 (t,l)]
Var[x 2 (t,d)]
Bu iki log-fiyat serisi Brownian hareket veya H 1 = H2
( 18)' deki oran fark (gecikme) aralığına bağlı ol~rak değişecektir.

( 18) '

olmadığı

sürece

Şimdide (10) ve (11) denklemleriyle tanımlanan iki log-fıyat serisini
düşünelim

ve iki menkol

Birim fark

aralığı

kıymetten oluşan

bir portföy

kuralım.

için portföyün varyansı;

Vp(l)=Wıı.cHı +w22 ·cH2 +2WıW2C12

(19)

şeklindedir.

Burada,
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W1

:

!.menku l k ı ymet in portföydeki

W2

:

2.menkul

C 12

:

1. ve 2. Menkul arasındaki kovaryans

Eğer kısa-satışa

oran ı

kıymet in poıtföydeki oranı

müsade ed ilmiyorsa;
ve

W 1 +W2 = l ' dir.

(4) ve ( 13) denklemlerinden d-fark aralığı için portföyün varyansı ;
2
V(d)=W
d 2 /-/ 1 C /-/ +W22 ·d2H 2 C /-1 +2W.WdHı
+ Hı c ı 2
p
1 ·
ı
2
1
2

şe klinde

(20)

olur.

· Aynı şek ilde iki farklı menkul kıymetten oluşan ikinci bir portföy kuralım l
ve d gecikme (fark) ara lı k ların a göre bu portföyün varyansları s ıras ıyla V ·P (1) ve
Y ~' (d) olsun.

v,'.(d)=W}.c1 2 tr)c/-l,.+w42 .d 2 H·cfl, +ı~w:ıc1H)+ Hıt34

c21)

ikinci portföyün d-fark ara lı ğ ı için varyansıdır.
Vıı( 1)./ V ~> (1)
ve Yıı (d) / V ~ (d)
. oranları s ıras ıyla 1 ve d fark
ara lı klarına göre iki porftöyün top lam riske göre s ıralanmasın a imkan verir.
Eğer bütün getiri seri leri "Beyaz Gürültu' (Bağıms ı z aynı dağılmış, O
orta lama lı ve s varyans l ı normal dağılmış rassal değişkenler in bir dizisi) ise bu iki
oran eş i ttir. H 1 = H2 = H3 = H4 o lm adı ğ ında .varyans oranları fark (gecikme) ara l ığ ı
ile değişecektir. Eğer populasyon parametreleri örneklem takdircileri ile yer
değiştiri rse, ( 15) ve ( 16) denklemi sonuçl arın değişmeyeceğini, aynı kalacağını
gösterir.

Burada iki menkul kıymetten oluşan portföyler iÇin türetilmiş olan sonuçlar,
herhangi bir büyüklükteki portföyede uygulanabilir.
Sonu ç olarak, etkin bir portföydeki herbir menkul kıym ette atanm ış olan
ağırlı klar, uzun vade li bağımlılığın mevcut fa kat getirilerin bağımsız olmaması
durumunda fark (gecikme) ara l iğı ile değişecektir.

5. UZUN - VADELİ BAGIMLILIK VE SİSTEMATİK RİSK

Menkul kıymet fiyatlama modelinin standart formu Sharpe (1964), Lintner
(I 965) ve Moss in ( 1966) tarafından geliştirildiğinden, bu model genelde "SharpeLintner-Massin modetl olarak ad l andırı lır.
Bu mode le göre, Denge durumunda, bütün menkul kıymetler ve portföyler
piyasa getiri si ile doğrusa l il işki l~ getirilere sahiptirler.
3 18
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Menkul
edilebilir.

kıymet

fiyatlama modelinin

aşırı-getiri

formu

aşağıdaki şekilde

ifade
(22)

Burada,
: j. menkul

kıymet

: Risksiz faiz

oranı

veya portföyün beklenen getirisi
(risksiz

malın

getirisi)

: Piyasa portföyünün beklenen. getirisi
j.menkul kıymet veya portföyün sistematik riski (~eta)

. f3 .
1

_ Cov(Ri,R
<J2(R111 )

111

)

Rm ve Rj nin 1-fark aralığı ile (9) ve ( 1O) denklemleri ile tanımlanan iki
kesirsel Brownian Hareketin artmaları olan- sürek.li bileşik getiriler olduğunu kabul
edelim.

/

~j (d), d-fark aralığı kullanılarak j.menkul kıymet veya portföyün. sistematik

riski ise (4) ve (14) denklemlerini

kullaııarak aşağıdaki

ifadeyi yazabiliriz.

R )/d 211 "' <J 2 (R)
{3 ./.(d)=d!-1 1+!-1,,,Cov(R
J'
.
111

•

1

(23)

111

Burada,
Hj ve Hın uzun vadeli bağımlılık parametreleridir. 'Eğer her iki getiri seri~i de
olur.
"beyaz gürültü" ise ~j (d) = ~ j
Hj -:t. l-İ 111 olması durumunda, sistematik risk fark aralığı ile değişir. Ayrıca

menkul kıymet fıy,atlama modelinin
utkuna sahip olmalıdırlar. '

sağlanması · için

bütün

yatırımcılar aynı yatırım
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6. SONUÇ
Bu çalışmadan elde edilmiş olan sonuçlar, karar alma süresinde modern
teorisinin kavramlarından faydalanan yatırımcı ve portfüy yöneticileri için
büyük önem arzetmektedir. Şöyle ki, uzun-vadeli bağımlılığın varlığında, herbir
menkul kıymet veya portföyün riski, getiriyi ölçmek için kullanılan fark (gecikme)
ar;:ılığı ile değişebilir. Ayrıca, menkul kıymet fiyatlama modeli, sadece yatırımcılar
aynı yatırım periyoduna sahipseler geçerlidir. Aksi takdirde bir menkul kıymet veya
portföyün sistematik riski getiriyi ölçmek için kullanılan fark aralığı ile değişir.
yatırım

Uzun vadeli bağımlılığın yoğunluğunu gösteren 1-,I "kendine benzerlik
parametresi" ni elde etmek için kullanılan çeşitli takdir yöntemleri ve bunların bir
karşılaştırması gelecek bir çalışmada sunulacaktır.
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