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Determining the Macroeconomic Factors Affecting the Price of the 

Share: An Application of Bist 100 Index 

Hisse Senedinin Fiyatını Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin 

Belirlenmesi: Bıst 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama 

 
Müslüm POLAT1, Muhsin TAN2, Ahmet USLU3 

 
Abstract-The prices of stocks are very important issue when investors make investment decisions. The rapid and 

inclusive development of financial markets relative to past periods has led to the emergence of an increase in the 

level of interaction with sub-markets, and political and economic changes have caused the price of the stock to 

be more affected. In addition, since stocks are from risky investment instruments, there are various uncertainties 

at the point of making profit. These uncertainties can be reduced by determining the factors affecting the prices 

of stocks. For this reason in this study, it has been tried to determine whether there is a statistically significant 

relationship between macroeconomic factors and BIST 100 Index by using the Least Squares Method. BIST 100 

Index was used as a dependent variable, exchange rate, gold prices, Industrial Production Index, interest rate and 

consumer price index were used as independent variables in the study in which monthly data for January 2010 - 

December 2016 were used. BIST 100 Index and all variables belonging to five variables were found to be 

stationary at 1% significance level, and that none of the variables contained unit roots. When the correlation 

coefficients between the BIST 100 Index and the other variables are examined according to the results obtained 

from the analyzes, the correlation coefficient between the Industrial Production Index and the BIST 100 Index is 

positive whereas the correlation coefficient between the other variables and the BIST 100 Index is negative. In 

other words, only the effect of the Industrial Production Index on the share price was found significant. Also 

according to the parameters obtained from the model; a 1 point increase in the Industrial Production Index with 

the other variables staying steady was expected to lead to a 0.87 point increase in the BIST 100 Index. 
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Özet-Yatırımcıların yatırım kararları alması esnasında hisse senetlerinin fiyatları oldukça önemli bir husustur. 

Finansal piyasaların geçmiş dönemlere oranla göstermiş olduğu hızlı ve kapsayıcı gelişim neticesinde ortaya 

çıkan serbestleşme ve alt piyasalarla etkileşim düzeyindeki artış, politik ve ekonomik değişimlerin hisse senedi 

fiyatlarını daha fazla etkilemesine neden olmuştur. Bunun yanı sıra hisse senetleri riskli yatırım araçlarından 

olduğu için kazanç sağlama noktasında çeşitli belirsizlikler söz konusudur. Bu belirsizlikler, hisse senetlerinin 

fiyatlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ile azaltılabilir. Bu sebeple bu çalışmada makro ekonomik faktörler 

ile BIST 100 Endeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığı, bu ilişkinin yönü ve etkinlik 

derecesi En Küçük Kareler Yöntemi kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Ocak 2010 - Aralık 2016 dönemine 

ait aylık verilerin kullanıldığı çalışmada bağımlı değişken olarak BIST 100 Endeksi, bağımsız değişken olarak 

döviz kuru, altın fiyatları, Sanayi Üretim Endeksi, faiz oranı ve tüketici fiyat endeksi kullanılmıştır. BIST 100 

Endeksi ve beş değişkene ait bütün serilerin % 1 önem düzeyinde durağan olduğu, hiçbir değişkenin birim kök 

içermediği tespit edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde elde edilen sonuçlara göre BIST 100 Endeksi ile diğer 

değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları incelendiğinde sadece Sanayi Üretim Endeksi ile BIST 100 

Endeksi arasındaki korelasyon katsayısı pozitif çıkarken diğer değişkenler ile BIST 100 Endeksi arasındaki 

korelasyon katsayısı negatif çıkmıştır. Bir diğer ifadeyle sadece Sanayi Üretim Endeksinin hisse senedi fiyatına 

etkisi anlamlı bulunmuştur. Ayrıca modelden elde edilen parametrelere göre; diğer değişkenler sabit kalmak 
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koşulu ile Sanayi Üretim Endeksindeki 1 puanlık bir artış BIST 100 Endeksinde 0,87 puanlık bir artışa sebep 

olacağı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: BIST 100 Endeksi, hisse senedi, makro ekonomik faktörler, Sanayi Üretim Endeksi 

GİRİŞ 

Hisse senedi piyasaları, işletmelerin sermaye gereksinimlerinin karşılanması, birikimin yatırıma 

dönüştürülmesinde güvenli bir ortamın hazırlanması, yatırımcının yatırım riskinin minimum seviyeye 

indirilmesi, sermayenin tabana yayılmasında katkıda bulunması, firmadan yatırımcıya bilgi 

aktarımının sağlanması gibi önemli işlevleri olan piyasa çeşididir. Hisse senedi piyasaları, daha çok 

1990’lı yıllardan sonra gelişmekte olan ülkelerdeki faiz ve enflasyonda meydana gelen düşüşle birlikte 

ülkelerin daha liberal politikalar uygulamaya başlaması gibi nedenlerle geçmiş yıllara göre daha çok 

önem kazanmış ve gelişmiştir. Dolayısıyla yatırımcılar için hisse senedi fiyatını etkileyen faktörlerin 

neler olduğunu öğrenmek daha da önem arz etmiştir. Bu nedenle hisse senedi fiyatlarının 

makroekonomik değişkenlerle olan ilişkisi ekonomi ve finans literatüründe tartışılan konuların en 

başında gelen konulardan biri olmuştur. Ayrıca söz konusu yıllarda başta ABD olmak üzere birçok 

Avrupa ülkesinde ve Japonya’da hisse senedi fiyatlarındaki beklenmedik dalgalanmalar oluşmuştur. 

Hisse senedinin fiyatını etkileyen faktörleri araştıran birçok araştırmacı, bu dalgalanmaların 

makroekonomik faktörlerden meydana gelebileceğini belirtmiştir. Bunun üzerine araştırmacılar, döviz 

kuru, dış ticaret dengesi, faiz oranı, enflasyon, para arzı, endüstriyel üretim, gayri safi milli hâsıla ve 

petrol fiyatları gibi makroekonomik değişkenlerle hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmalar yapmıştır. 

  

Literatür incelendiğinde Türkiye’de yapılan birçok çalışmada makroekonomik faktörlerden olan döviz 

kurunun hisse senedi fiyatını etkilediği görülmektedir. Fakat son yıllarda bu iki değişkenin beraber 

hareket etmediği dikkat çekmektedir. Ayrıca makroekonomik değişkenlerle hisse senedi fiyatları 

arasındaki ilişkinin tespitine yönelik çalışmalar çok olmasına rağmen, son yıllarda bu tür çalışmaların 

azlığından dolayı böyle bir çalışma yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. 

  

Bu çalışmanın amacı, BİST 100 Endeksi ile döviz kuru, altın fiyatları, sanayi üretim endeksi, faiz 

oranı ve tüketici fiyat endeksi arasında bir ilişki olup olmadığı tespit etmektir. 

LİTERATÜR TARAMASI  

Hisse senedinin fiyatını etkileyen faktörlerin incelenmesine yönelik ülkemizde ve yabancı ülkelerde 

yapılan çalışmalar aşağıda verilmiştir. 

 

Albeni ve Demir (2005), hisse senedinin fiyatını etkileyen makroekonomik faktörlerin belirlenmesine 

ilişkin İMKB uygulamalı çalışmalarında, Çoklu Regresyon Analizi seçilmiş, bağımlı ve bağımsız 

değişkenlere ait 1991-2000 dönemindeki aylık veriler, En Küçük Kareler Yöntemi’ne göre 

değerlendirilmiş, hesaplanan katsayılar istatistiki olarak test edilmiştir. Makroekonomik değişkenler 

olarak, enflasyon, kamu harcamalarındaki farklılıklar,  GSMH, döviz kuru, mevduat faiz oranları, 

Cumhuriyet altını, uluslararası portföy yatırımları, para arzındaki değişmeler ve özelleştirme 

uygulamaları ele alınmıştır. Çalışmanın sonucunda hisse senedi fiyatlarını etkileyen makro ekonomik 

faktör olarak; Cumhuriyet altını, mevduat faiz oranları, Alman Markı ve uluslararası portföy 

yatırımları bulunmuştur. 

 

Özer vd. (2011), hisse senedi fiyatları ile makroekonomik değişkenlerin etkileşimi isimli 

çalışmalarında, Ocak 1996- Aralık 2009 dönemi aylık verileri kullanılarak, İMKB 100 Endeksi ile 

bazı makroekonomik değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığı tespit edilmiştir. Bağımlı değişken 
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olarak İMKB-100 Endeksi, bağımsız değişkenler olarak da para arzı, dış ticaret dengesi, faiz oranı, 

sanayi üretim endeksi, altın fiyatları, döviz kuru ve tüketici fiyat endeksi kullanılmıştır. Çalışmadan 

elde edilen sonuçlara göre, İMKB-100 Endeksi değişkeni ile tüm değişkenler (SÜE, KUR, TÜFE, M1, 

ALTIN, FAİZ ve DTD ) arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 

 

Güngör (2015), dinamik panel veri analizi ile hisse senedi fiyatını etkileyen faktörlerin belirlenmesi 

adlı çalışmasında, döviz kuru, enflasyon oranı, para arzı, faiz oranı, GSYİH, altın fiyatları, petrol 

fiyatları, dış ticaret dengesi ve sanayi üretim endeksi gibi makroekonomik faktörlerin etkisini ölçmek 

için Borsa İstanbul’da 2005-2011 döneminde işlem gören ve süreklilik gösteren imalat sanayi 

şirketlerinin üçer aylık bilanço ve gelir tablosu verilerinden yararlanmıştır. Çalışmanın sonucunda; 

incelenen dönemde petrol fiyatları, döviz kuru, para arzı ve sanayi üretim endeksi ile hisse senedi 

fiyatı arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunurken enflasyon oranı, GSYİH, altın fiyatları, faiz oranı ve 

dış ticaret dengesi ile negatif yönlü bir ilişki saptanmıştır. 

 

Yılmaz vd. (2006), Ocak 1990-Aralık 2003 dönemine ait verilerini kullanarak hisse senedi fiyatları ile 

makroekonomik değişkenlerin ilişkisinin olup olmadığını incelemişlerdir. Bağımlı değişken olarak 

İMKB-100 Endeksi, bağımsız değişkenler olarak da Faiz Oranı, Para Arzı, Dış Ticaret Dengesi, 

Sanayi Üretim Endeksi, Altın Fiyatları, Döviz Kuru ve Tüketici Fiyat Endeksi kullanılmıştır. 

Çalışmada EKK, Johansen- Juselius eş-bütünleşme testi, Granger Nedensellik testi ve bu değişkenler 

arasındaki karşılıklı ilişkileri incelemek için de VEC modeli kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, hisse 

senedi fiyatları ile makroekonomik değişkenler arasında, farklı derecelerde de olsa, bir ilişkinin 

olduğunu ifade etmişlerdir. 

Altıntaş ve Tombak (2011), Türkiye’de hisse senedi fiyatları ve makro ekonomik değişkenler 

arasındaki ilişkinin ekonometrik analizi isimli çalışmalarında; Türkiye’de 1987–2008 dönemi üç aylık 

verilerle hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde rol oynayan reel ve parasal değişkenler arasındaki 

iliksileri VAR yöntemi ve Granger nedensellik testleriyle tahmin etmişlerdir. Çalışmasının sonucunda 

hisse senedi fiyatlarıyla ekonomik büyüme, reel döviz kuru, GSYH’ya oran olarak parasal büyüme 

(M2) ve uluslararası rezervler arasında uzun dönem iliksisine rastlanmıştır. Modelde hisse senedi 

fiyatlarıyla uluslararası rezervler, reel döviz kuru ve ekonomik büyüme arasında pozitif ve anlamlı, 

parasal genişleme arasında ise negatif ve anlamlı bir uzun dönem ilişkisi belirlenmiştir.  

 

Dizdarlar ve Derindere (2008), çalışmalarında, hisse senedi endeksini etkileyen faktörlerin makro 

ekonomik değişkenleri belirlemek için, 2005:01-2007:12 donemi için aylık verilerle yapılan 

araştırmada 14 temel makro ekonomik gösterge değişken olarak kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına 

göre İMKB 100 endeksini etkileyen en önemli faktörün döviz kuru olduğu belirlenmiştir. 

 

Gençtürk (2009) yılında yaptığı çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) 1992-

2006 döneminde işlem gören hisse senedi fiyatları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki 

kriz yaşanan dönem ile krizlerin yaşanmadığı dönemlere göre incelenmiştir. Çalışmada bağımlı 

değişken olarak İMKB-100 endeksi, bağımsız değişkenler olarak da; Hazine Bonosu faiz oranı, 

tüketici fiyat endeksi (TÜFE), para arzı (M2), sanayi üretim endeksi (SÜE), dolar, Altın Fiyatları 

kullanılmış ve değişkenler arasındaki ilişki “Çoklu Doğrusal Regresyon Yöntemi” ile incelenerek 

sonuçlar açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, kriz dönemlerinde İMKB endeksini 

etkileyen makroekonomik değişkenler tüketici fiyat endeksi ile para arzı olarak çıkmıştır. Hisse senedi 

fiyatları ile tüketici fiyat endeksi (TÜFE) arasında negatif yönde, para arzı (M2) arasında ise pozitif 

yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Krizlerin yaşanmadığı dönemde; uygulamaya sokulan makro 

ekonomik faktörlerin tamamı ile endeks arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bu değişkenlerden 

sanayi üretim endeksi % 10 anlamlılık düzeyinde, tüketici fiyat endeksi % 5 anlamlılık düzeyinde, 

altın, dolar, para arzı ve hazine bonosu faiz oranı % 1 anlamlılık düzeyinde anlamlı çıkmıştır. Bu 
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dönemde altın, tüketici fiyat endeksi ve para arzı ile endeks arasında pozitif yönlü, sanayi üretim 

endeksi, dolar ve hazine bonosu faiz oranları ile endeks arasında negatif yönlü ilişki bulunmuştur. 

 

Kargı (1998), tarafından 1998 yılında yapılan çalışmada 1986-1995 dönemine ilişkin İMKB endeksi, 

cumhuriyet altın fiyatları, dolar, mark, para arzı ve 1 yıllık mevduata uygulanan faiz oranları 

kullanılmıştır. Çalışmada, genellikle tüm değişkenlerde ilk dönemlerdeki tepkinin yeteri kadar güçlü 

olmadığı daha sonraki dönemlerde ise belirginleştiği tespit edilmiştir. 

 

Mukherje ve Atsuyiki, (1995) yılında yaptıkları çalışmalarında hisse senedi fiyatı ile altı adet değişken 

arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmada tüketici fiyat endeksi, sanayi üretim endeksi ve faiz oranları 

ile borsa endeksi arasında pozitif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

 

Telater, (1998) yılında yaptığı çalışmada Türkiye’de enflasyon ve reel hisse senedi getirisi arasındaki 

ilişkileri bulmak için, 1989 ve 1998 dönemlerindeki aylık verilerden faydalanarak reel hisse senedi 

getirileri ile enflasyon arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışmıştır. Analiz neticesinde Türkiye’de 

gerçekleşen enflasyon ile reel hisse senedi getirilerinin birbirlerini negatif yönde etkiledikleri 

belirlenmiştir. 

VERİ SETİ VE YÖNTEM  

Bu bölümde, hisse senedi fiyatını etkileyen temel faktörler belirlenecektir. Bu amaçla, literatüre uygun 

olarak, döviz kuru, altın fiyatları, sanayi üretim endeksi, faiz oranı ve tüketici fiyat endeksi 

değişkenleri arasındaki ilişki istatistikî yöntemler kullanılarak tespit edilecektir. 

 

Uygulamada, Ocak 2010-Aralık 2016 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan aylık veriler kullanılmıştır. 

Seçilen dönemde, BİST 100 Endeksi bağımlı değişkeni ifade ederken, döviz kuru, altın fiyatları, 

sanayi üretim endeksi, faiz oranı ve tüketici fiyat endeksi değişkenleri ise bağımsız değişkenleri ifade 

etmektedir. Uygulamada kullanılan değişkenler aşağıda tanımlanmıştır. 

 

Döviz Kuru, ABD Dolarının günlük TL dönüşümü yapılmış alış ve satış ortalamasını ifade etmektedir. 

Altın Fiyatları, Borsa İstanbul’da işlem gören Altın Borsası İşlemlerinin ağırlıklı ortalama fiyatını 

(TL/KG) ifade etmektedir. Sanayi Üretim Endeksi, Sanayi Üretim Endeksine ait TUİK’ten alınan 

aylık toplam sanayi verilerini ifade etmektedir. Faiz Oranı, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan 

ağırlıklı ortalama faiz oranlarının TL üzerinden açılan mevduatların 1 aya kadar vadeli olan verileri 

içermektedir. Tüketici Fiyat Endeksi, tüketici fiyatlarına ait TUİK’ten alınan aylık genel verileri ifade 

etmektedir. 

 

Değişkenlere ait tüm veriler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na ait internet sitesi üzerinden 

alınmıştır. 

 

Modelde kullanılan faiz ve enflasyon serileri oran şeklinde olduğundan doğrudan aylık değişim 

oranları, geriye kalan diğer serilerin ise aşağıda verilen denklem kullanılarak aylık değişim oranları 

kullanılmıştır. 
𝑉1 − 𝑉0

𝑉0
∗ 100 

Zaman serisi analizleri yapılırken, kullanılacak olan verilerin durağan olması zorunludur (Gujarati, 

2009, s. 713-726). Durağan serilerin geçmişe dair taşıyacakları bilgi yetersiz olabilmektedir (Enders, 

1995, s. 239). Bu sebeple değişkenlerin durağanlık analizleri, Genişletilmiş Dickey ve Fuller (ADF) 

(1981) ile Phillips-Perron (PP) (1998) birim kök testleri yardımıyla yapılmıştır. 
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ANALİZ VE BULGULAR 

Çalışmanın bu kısmında değişkenler hakkında tanımayıcı istatistikler verilmiştir. Değişkenlere ait 

tanımlayıcı istatistiklere Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 1. Değişkenlerin Tanımlayıcı İstatistikleri 

 BIST ALTIN DOVIZ ENF FAIZ SUE BIST 

Ortalama 1.5524 1.2014 1.0818 0.6305 0.3063 0.9527 1.5524 

Median 2.2441 0.6529 1.2545 0.5580 0.0000 -0.3605 2.2441 

Maks. 32.3180 18.3857 7.7274 3.2721 20.4545 21.3831 32.3180 

Min. -19.7735 -10.2822 -4.7774 -1.4307 -11.2500 -17.3458 -19.7735 

Std. Sap. 10.6274 4.9088 2.6318 0.7871 5.3110 8.7903 10.6274 

Jargue-Bera 2.2276 13.4564 0.4643 5.1759 34.4404 1.3130 2.2276 

Olasılık 0.3283 0.0012 0.7928 0.0752 0.0000 0.5187 0.3283 

Gözlem 83.0000 83.0000 83.0000 83.0000 83.0000 83.0000 83.0000 

BIST 100 Endeksinin değişim aralıklarına bakıldığında en yüksek artışın % 32, en yüksek düşüşün ise 

% 19 olduğu tespit edilmiştir. BIST 100 Endeksinin aylık ortalama artışı % 1,5 düzeyindedir. İlgili 

dönemde aylık ortalama bazda bütün değişkenlerin pozitif yönde arttığı görülmektedir. Değişkenler 

arasındaki korelasyon katsayıları Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Tablo 2. Seriler Arasındaki Korelâsyon 

 

Tablo 2’de korelasyon matrisi oluşturulmuştur. Değişkenler arasındaki korelasyon katsayısının işareti 

ilişkinin yönünü, mutlak değerinin 1’e yakınlığı ilişkinin güçlülüğünü, 0’a yakınlığı ise ilişkinin 

zayıflığını ifade etmektedir. 

 

BIST 100 Endeksi ile diğer değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarına bakıldığında sadece 

Sanayi Üretim Endeksi ile BIST 100 Endeksi arasındaki korelasyon katsayısı pozitif, diğer değişkenler 

ile BIST 100 Endeksi arasındaki korelasyon katsayısı negatif çıkmıştır. Ayrıca bağımsız değişkenler 

arasındaki korelasyon katsayıları çoklu doğrusal bağlantı hatasına sebep olacak kadar büyük değildir. 

 

BIST 100 Endeksi ve beş değişkene ait serilerin durağan olup olmadıkları Geliştirilmiş Dickey-Fuller 

(ADF) ve Phillips Peron (PP) Birim Kök Testleri ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 3’te 

verilmiştir. 

 

 

 BIST ALTIN DOVIZ ENF FAIZ SUE 

BIST 1      

ALTIN -0.1871 1     

DOVIZ -0.0354 0.4947 1    

ENF -0.1713 -0.0488 0.0414 1   

FAIZ -0.0795 0.1299 0.2544 0.0392 1  

SUE 0.7306 -0.1027 0.1148 -0.1336 0.0271 1 
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Tablo 3. Birim Kök Testleri 

 

Değişkenler 

ADF Birim Kök Testi PP Birim Kök Testi 

Sabitli Sabitli ve Trendli Sabitli Sabitli ve Trendli 

BIST -15.1890
a 

-15.1011
a
 -17.1443

a
 -17.0335

a
 

ALTIN -8.7113
a
 -8.7063

a
 -8.7117

a
 -8.6999

a
 

DOVIZ -6.6485
a
 -6.8045

a
 -6.5043

a
 -6.5990

a
 

ENF -7.2081
a
 -7.2335

a
 -8.1139

a
 -8.1337

a
 

FAIZ -6.1515
a
 -6.1114

a
 -6.1896

a
 -6.1504

a
 

SUE -3.9440
a
 -4.1963

a
 -28.3894

a
 -28.6134

a
 

 

     a-3.524233 

     b-2.9024      

c-2.588587 

a-4.090602 

b-3.473447 

c-3.163967 

     a-3.51229 

b-2.897223 

c-2.585861 

a-4.073859 

b-3.465548 

c-3.159372 
Not: a: %1 önem düzeyini ifade etmektedir. 

 

Tablo 3’teki sonuçlara bakıldığında bütün serilerin %1 önem düzeyinde durağan olduğu 

görülmektedir. Hiçbir değişkenin birim kök içermediği tespit edilmiştir. Serilerin durağan olduğu 

tespit edildikten sonra model, En Küçük Kareler Yöntemi ile tahmin edilmiş ve sonuçlar Tablo 4’te 

verilmiştir. 

 
Tablo 4. En Küçük Kareler Testi 

 Katsayılar Standart Hata t İstatistiği Olasılık 

ALTIN -0.1703 0.1923 -0.8856 0.3786 

DOVIZ -0.2346 0.3675 -0.6384 0.5251 

ENF -0.9932 1.0358 -0.9589 0.3406 

FAIZ -0.1425 0.1561 -0.9126 0.3643 

SUE 0.8721 0.0946 9.2216 0.0000 

C 1.8498 1.0841 1.7063 0.0920 

 

R
2 

Adjusted R-squared 

Durbin-Watson 

0.562059 

0.533621 

2.394585 

F-istatistiği 

F Olasılık 

 

19.76456 

0,000000 

 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi sadece Sanayi Üretim Endeksi anlamlı çıkmıştır. İlgili dönemde, döviz kuru, 

altın fiyatları, faiz oranı ve tüketici fiyat endeksi değişkenleri ile BIST 100 Endeksi arasında anlamlı 

bir ilişki bulunmamıştır. Modelden elde edilen parametrelere göre; diğer değişkenler sabit kalmak 

koşulu ile Sanayi Üretim Endeksindeki 1 puanlık bir artış BIST 100 Endeksinde 0,87 puanlık bir artışa 

sebep olacağı görülmüştür. F Modelin istatistiğine ait olasılık değerine bakılarak modelin % 1 önem 

seviyesinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir. 

 

R
2
 değeri kullanılarak sanayi üretim endeksi, döviz kuru, altın fiyatları, faiz oranı ve tüketici fiyat 

endeksi değişkenlerinin, hisse senedi fiyatlarındaki değişmenin %53’ünü açıkladıkları sonucu elde 

edilmiştir. Ayrıca Durbin-Watson değeri modelde oto korelâsyon bulunmadığını göstermektedir. 

SONUÇ 

Yatırımcıların yatırım kararları alması esnasında hisse senetlerinin fiyatları oldukça önemli bir 

husustur. Çünkü hisse senetleri riskli yatırım araçlarından olduğu için kazanç sağlama noktasında 

çeşitli belirsizlikler söz konusudur. Bu belirsizlikler, hisse senetlerinin fiyatlarını etkileyen faktörlerin 
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belirlenmesi ile giderilebilir. Bu sebeple çalışmada; hisse senedi fiyatlarını etkileyen makro ekonomik 

faktörlerin BİST-100 Endeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığı, bu ilişkinin 

yönü ve etkinlik derecesi belirlenmeye çalışılmıştır. 

  

Çalışmada Ocak 2010-Aralık 2016 dönemine ait aylık verilerin kullanılmıştır. Bağımlı değişken olarak 

BIST-100 endeksi, bağımsız değişken olarak döviz kuru, altın fiyatları, sanayi üretim endeksi, faiz 

oranı ve tüketici fiyat endeksi kullanılmıştır. Elde edilen veriler kullanılarak zaman serileri yöntemi ile 

bir analiz yapılmıştır. Analizin başında öncelikle değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı 

hatasının olup olmadığını bulmak için seriler arasındaki korelâsyon katsayıları hesaplanmıştır. Elde 

edilen katsayıların herhangi bir hataya neden olacak kadar büyüklükte bir hata olmadığı tespit 

edilmiştir. Bu aşamadan sonra serilerin durağan olup olmadıkları Birim Kök Testleri ile test edilmiş ve 

serilerin %1 önem düzeyinde durağan oldukları saptanmıştır. 

  

Son aşamada ise hangi değişkenlerin hisse senedi fiyatını etkilediğini tespit edebilmek için En Küçük 

Kareler Yöntemi ile analiz yapılmış ve yapılan analiz sonucunda, sadece sanayi üretim endeksinin 

hisse senedi fiyatına etkisi anlamlı bulunurken diğer faktörlerin etkisi istatistiki açıdan anlamlı 

çıkmamıştır. 

Yapılan analizler neticesinde diğer değişkenler sabit kalmak koşulu ile Sanayi Üretim Endeksindeki 1 

puanlık bir artış BIST 100 Endeksinde 0,87 puanlık bir artışa sebep olacağı görülmüştür. Modelin F 

istatistiğine ait olasılık değerine bakılarak modelin % 1 önem seviyesinde anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir. 
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