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ÖZET

İktisadi bir ilişkinin ekonometrik olarak ifade edilebilmesinde ilgili değişkenlerin rakamlarla
ifade edilebilir bir hale getirilmesi en önemli aşamalardan biridir. Bu amaçla modelde yer
alacak değişkenlerle ilgili verilerin toplanması, derlenmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir.
Verilerin toplanamadığı bir konuda ampirik bir çalışma yapmak mümkün olmadığından
öncelikle konu ile ilgili verilerin belirlenmesi ve elde edilmesi önemlidir. Buradan hareketle
bu kısımda öncelikle zaman serileri ve çeşitleri ile ilgili bilgi verilecek, zaman serilerinin
yapısında bulunan bileşenlerden bahsedilecek ve daha sonra durağanlık kavramı ile ilgili bilgi
verilecektir.
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1. ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ- TEMEL KAVRAMLAR
İktisadi bir ilişkinin ekonometrik olarak ifade edilebilmesinde en önemli aşama, ilgili
değişkenlerin rakamlarla ifade edilebilir bir hale getirilmesidir. Bu amaçla modelde yer alacak
değişkenlerle ilgili verilerin toplanması, derlenmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir. Verilerin
toplanamadığı bir konuda ampirik bir çalışma yapmak mümkün olmadığından öncelikle konu
ile ilgili verilerin belirlenmesi ve elde edilmesi önemlidir. Ekonometrik araştırmalar için veri
toplama genellikle birkaç biçimde gerçekleştirilir. Bunlardan ilki önceden toplanmış
bilgilerden yararlanmaktır. Bunlar daha çok istatistik bültenleri veya istatistik yıllıkları
biçimindedir. İkinci yöntem ise doğrudan doğruya gözlem yapma yöntemidir. Bu süreçte bir
ölçme işlemi söz konusudur. Ölçme iki farklı biçimde yapılır. Araştırma konusu olan anakütle
ya tamamen ölçülür ya da ana kütlenin tamamının ölçülmesi çok güç olduğu, hatta imkansız
olduğu durumlarda örneklem yardımıyla ana kütlenin bir tahmini yapılır. Genellikle ikinci
yöntem daha çok tercih edilmektedir.
1.1. Zaman Serisi Verileri
Eşit zaman aralıklarında, bir değişkene ait gözlemlerin oluşturduğu seriye “zaman serisi”
denir. Bu gözlem sonuçlarının yıl, hafta ve gün gibi bir zaman vasfının şıklarına göre
sıralanmasıyla elde edilen zaman serilerinde, zaman vasfının karşısında gözlem değerleri yer
almaktadır ve bu şekilde istatistik araştırmasına konu olan olayın zaman içinde sergilediği
değişkenlik gözlenmektedir. Zaman serisi verileri genellikle günlük, haftalık, aylık, üç aylık,
altı aylık, yıllık ve daha uzun dönemli aralıklarla derlenir ve toplanır. Genel olarak zaman
serisi, T örneklem büyüklüğü olmak üzere, Z t , t= 1, 2, …, T biçiminde gösterilir. Buna göre
ilk gözlemlenen veri Z 1 ; ikinci gözlemlenen veri Z 2 ; son gözlemlenen veri Z T ile ifade edilir.
1.2. Zaman Serisi Verilerinin Türleri:
Zaman içinde sürekli olarak kaydedilebilen verilere sahip serilere “sürekli zaman serileri”,
sadece belli aralıklarda elde edilebilen verilere sahip serilere de “kesikli zaman serileri” adı
verilmektedir. Elektrik sinyalleri, voltaj, ses titreşimleri gibi mühendislik alanlarına ait seriler
sürekli zaman serileri iken; faiz oranı, satış miktarı ve üretim gibi iktisadi seriler kesikli
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zaman serilerine örnektirler. Anlaşılacağı gibi zaman serileri farklı şekillerde karşımıza
çıkmaktadırlar. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:
- İktisadi ve finansal zaman serileri: İktisadi ve finansal verilerin büyük bir kısmı zaman
serilerinden oluşmaktadır. Bunlara örnek olarak, günlük döviz kuru, hisse senedi getirisi,
yıllık faiz oranı, enflasyon oranı gibi seriler verilebilir.
- Fiziksel zaman serileri: Özellikle coğrafya, meteoroloji, denizcilik bilimleri gibi alanlarda
sürekli olarak gözlemlenen serilere örnek olarak günlük nem oranı, ortalama hava
sıcaklığı, aylık yağış miktarı gibi ölçümler verilebilir.
- İşletme zaman serileri: Farklı dönemlerde gözlemlenen, işletmelerin satış analizleri,
karlılık oranları, maliyet hesaplamaları gibi veriler işletme politikalarının belirlenmesi,
yönlendirilmesi veya değiştirilmesinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
- Demografik zaman serileri: Genellikle nüfus çalışmalarında ortaya çıkan ve hükümetlerin
orta ve uzun vadeli planlamalarında kullanılan yıllık ortalama nüfus artışı, ölüm oranı,
doğum oranı gibi veriler, ilgili zaman serilerine örnek olarak gösterilebilir.
- Süreç kontrol verileri: Herhangi bir üretim sürecinin kalitesini ölçmek ve belirlenen bir
hedeften ne kadar ve hangi yönde sapma gösterdiğini incelemek amacıyla zamana karşı
grafik çizme yoluyla gözlemlenen veriler bu sınıfa girmektedir.
- İkili süreç verileri: Genellikle iletişim teknolojisinde ortaya çıkan ve gözlemlerinin 0 ve 1
gibi iki değerden sadece birisini aldığı zaman serisi verileridir. Örnek olarak, elektronik
bir cihazın açma / kapama düğmesinin açık ve ya kapalı olma durumuna göre
ölçeklendirilmesi verilebilir.
- Nokta süreç verileri: Belli bir dönem içinde rassal olarak ortaya çıkan bir olaylar dizisi
biçiminde oluşan zaman serileridir. Bunlara örnek olarak, havayolu ulaşımında bir yolcu
uçağının belli bir dönem içerisinde arızalanma, bakım ve onarım alma zamanlarının nokta
süreç olarak ifade edilmesi verilebilir.
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1.3. Zaman Serisi Verilerinin Bileşenleri:
Belli bir zaman biriminde bir gözleme ait veriler incelendiğinde bunların bir takım
dalgalanmaların etkisi altında kaldığı gözlemlenmiştir. Zaman serilerinin bileşenleri olarak da
tanımlayabileceğimiz bu etkiler sırayla;
-

Trend (T)

-

Mevsimsel dalgalanmalar (M)

-

Konjonktürel dalgalanmalar (K)

-

Düzensiz hareketler (D)

olmak üzere dört temel faktörden kaynaklanmaktadırlar. Bu faktörlerden her birinin olay
üzerindeki etkileri farklı yön ve şiddette olabileceği gibi, aynı yön ve şiddette de
olabilmektedir. Dolayısıyla zaman serileri ile analiz yapıldığında bu faktörlerin etkilerinin
araştırılması zorunludur. Bu bileşenler ayrıntılı şekilde aşağıda sunulmaktadır:
-Trend (T): Bir zaman serisinin uzun bir dönem içerisinde gösterdiği ana eğilime trend adı
verilmektedir. Zaman serilerinde trend yapan kalıplar genellikle seride uzun süreli artışları
veya azalışları yansıtmaktadır. Trend etkisine örnek olarak, demografik özelliklerdeki, coğrafi
dağılımdaki, teknolojik gelişmelerdeki, tüketici zevk ve alışkanlıklarındaki ve fiyatlardaki
değişmeleri vermek mümkündür. Etkilerin şiddetine bağlı olarak, artış ve azalış yönündeki
değişmeler bazen artabilir, bazen de azalabilir. Yani, trend aynı kalmaz. Trend doğrusal
olabileceği gibi eğrisel de olabilmektedir. Zaman içinde artış ve azalış göstermeyen, hemen
hemen aynı düzeyde kararlılık gösteren serilerin trendi yoktur. İlgili trend çeşitleri Şekil 1’de
görülmektedir.

Şekil 1: Doğrusal ve eğrisel trend sergileyen zaman serisi örneği
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Değişkenler arasında ekonometrik olarak anlamlı ilişkiler elde edebilmek için analizi yapılan
serilerin güçlü bir trend taşımaması gerekir. Eğer değişkenlere ait zaman serilerinde trend
bulunuyorsa, ilişki gerçek olmaktan çok sahte regresyon şeklinde ortaya çıkmaktadır. Birçok
ekonometrik analizde ele alınan iki serinin de güçlü genel eğilimler (trend) taşıması nedeniyle
değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olmasa dahi yüksek bir R2 bulunmaktadır. Gözlenen
yüksek R2 iki değişken arasındaki gerçek ilişkiden ziyade bu eğilimden kaynaklanmaktadır.
Bu nedenle regresyonun gerçek bir ilişkiyi mi yoksa sahte bir ilişkiyi mi ifade ettiği, zaman
serilerinin durağan olup olmamasıyla yakından ilgilidir. Durağanlık kavramı ilerleyen
bölümlerde ayrıntısıyla anlatılacaktır.
-Mevsimsel Dalgalanmalar (M): Mevsimlik dalgalanmalar, zaman serilerinde kolayca
izlenebilen ve sık rastlanan bir etkidir. Periyodik hareketlerle kendini gösterir. Bir yıl ve daha
az süre içinde gerçekleşen tam dairesel süreçte mevsim hareketlerinin verilere etkisini ifade
eder. Genelde mevsimsel etkiler aylık dönemler itibariyle ortaya çıkar. Mevsimin etkisinde
olan değiskenler yılın bazı dönemlerinde diğerlerine oranla daha yüksek veya daha düşük
değerlere ulaşırlar. Satış rakamları, sıcaklık göstergeleri, turizm istatistikleri gibi değişkenlere
ait verilerde mevsim etkisini görmek mümkündür. Mevsim etkisi değişimleri genellikle yaz
aylarından kış aylarına geçişlerde kendilerin gösterirler. Kış aylarında enerji tüketiminin
artması, yazın yağışların azalması, okulların tatil olduğu yaz aylarında işsizlik oranının
artması da mevsimsel dalgalanmalara örnek olarak verilebilir.

Şekil 2: 1990:01 – 1994: 12 yıllarına ait çimento üretim miktarı
Mevsimsel dalgalanmalar sistematik etkileri olan faktörlerdir ve bu etkinin seriden
arındırılması gerekir. Zaman serilerinde mevsimlik etkinin varlığını araştırmak için çeşitli
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yöntemler geliştirilmiştir. Bunlar, hareketli ortalamalar yöntemi, ortalama yüzde yöntemi,
mevsim indeksi gibi yöntemlerdir. Bunların yanı sıra regresyon ve varyans analizi yöntemleri
aracılığıyla da, zaman serilerinde mevsimsel etkinin olup olmadığı ortaya çıkarılabilir.
-Konjonktürel Dalgalanmalar (K): Konjonktürel dalgalanmalar, 2-10 yıl veya daha uzun bir
dönemde serinin seyrinde oluşan değismelerdir ya da zaman serisindeki dalgalanmalar bir
yıldan daha uzun dönemi kapsar şekilde seyir izliyorsa bu gidişat konjonktürel dalgalanma
olarak adlandırılır. Konjonktürel hareketler daha çok ekonominin veya sektörlerin refah ya da
durgunluk (ekonomik kriz) dönemlerini içeren değişmelerdir. Refah dönemlerinde yatırımlar,
üretimler, gelirler ve satışlar gibi ekonomik göstergeler bir süre için artış gösterir ve
durgunluk dönemlerinde ise düşmeler baş gösterir. Genelde konjonktürel hareketler periyodik
olmayan fakat 5 ile 8 yıllık dalgalanmalar ile tekrarlanır. Mevsimsel hareketlerde dönemler
düzenli ve periyodik bir salınım gösterirken, konjonktürel hareketlerde dönemler düzensiz ve
periyodik olmayan bir yapıdadır. Ayrıca konjonktürel hareketlerin ortalama uzunlukları
mevsimsel dalgalanmalardan daha uzundur ve konjonktürün hacmi (genişliği) mevsimselliğe
göre daha fazla bir değişkenliğe sahiptir.

Şekil 3: 1989 – 2008 yıllarına ait GSYİH verisi
-Düzensiz Hareketler (D): En son faktör olan düzensiz hareketler, periyodik olmayan
değişimleri gösterir. Varlığı önceden tahmin edilemeyen tesadüfi olayların ortaya çıkardığı
dalgalanmalardır ve hata terimi ile ifade edilebilecek değişmelerdir. Örnek olarak, doğal
felaketlerin etkisi ile verilerde oluşan artışlar ya da azalmalar verilebilir.
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Şekil 4: Düzensiz hareketler sergileyen zaman serisi örneği

Kısaca özetlemek gerekirse, zaman serileri trend, mevsimsel dalgalanmalar, konjonktürel
dalgalanmalar ve düzensiz hareketler gibi faktörlerin etkisi altında kalmaktadırlar. Bu
bileşenler t sürecinde gözlenen bir değişkenin zaman serisi modelini tanımlamada kullanılır.
Söz konusu tanımlamalar iki türlüdür:
1- Çarpımsal Model: T x M x K x D
2- Toplamsal Model: T + M + K + D

Zaman serileri sıraladığımız faktörlerden birini ya da hepsini içerebilir ve bir seride bu
hareketlerden birinin etkisi, bir diğerinin içinde kendisini gösterebilir. Örneğin; mevsimsel
dalgalanmalar yıllık zaman serilerinde bulunmaz. Sadece aylık ve 3 aylık gibi zaman serileri
söz konusu olduğunda mevsim etkisinin araştırılması gerekmektedir. Bu, ayrıntılı şekilde
aşağıdaki gibi ifade edilebilmektedir.
Yıllık zaman serisi: T x K x D veya T + K + D
Aylık veya 3 aylık zaman serisi: T x M x K x D veya T + M + K + D
Zaman serileri üzerinde gerçekçi bir analiz yapmak ve ileriye dönük doğru tahminlerde
bulunmak için serilerin bu etkilerden arındırılması gerekmektedir.
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1.4. Zaman Serisi Analizinin Amaçları:
Zaman serilerini analiz etmenin amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:
-Zaman serisini bileşenlerine ayırarak özelliklerini ortaya çıkarmak: Amacımız ne olursa
olsun öncelikle serinin özelliklerini araştırmamız gerekmektedir. Serinin grafiğini çizerek ilk
bakışta hangi etkiler altında olduğu gözlemlenebilir. Daha sonra ise bazı analiz ve teknikler
kullanarak gözlemlerimizden vardığımız sonucu kontrol etmeliyiz. Zaman serilerini birtakım
etkilerden arındırmak için bileşenlerine ayırmak ve hangi etkiler altında olduğunu bulmak
önemli bir aşamadır.
-Zaman serileri arasındaki ilişkiyi belirlemek: Elimizde birden fazla seri varsa bazı
gelişmiş yöntem ve teknikler kullanarak ilgili zaman serileri arasındaki ilişkileri
inceleyebiliriz. Birinde meydana gelen değişmelere bakarak, diğerleri üzerindeki etkileri
açıklayabilir, aralarındaki kısa ve uzun dönem ilişkilerini analiz edebilir hatta aralarındaki
ilişkinin yönünü ifade eden nedensel ilişkileri inceleyebiliriz. Bunları yapabilmemize olanak
veren yöntem ve teknikler ilerleyen derslerde ayrıntısıyla incelenecektir.
-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunmak: Zaman serileri ile ilgili analizlerin yapılma
amacından biri de, gözlem kümesince temsil edilen gerçeğin anlaşılması ve zaman serisindeki
değişkenlerin gelecekteki değerlerinin doğru bir şekilde tahmin edilmesidir. Bu amaçla da
bazı gelişmiş tahmin teknikleri kullanmamız gerekmektedir.
-Kontrol: Seriyi oluşturan olayın mekanizmasını araştırarak, sistemi kontrol etmek ve
sistemin istenen yönde gelişip gelişmediğini anlamaya çalışmak zaman serileri analizinin bir
diğer amacıdır.
1.5. Durağanlık Kavramının Açıklanması:
Zaman serileri ile yapılan ampirik çalışmalarda verilerin “durağan” olduğu varsayılmaktadır.
Fakat zaman serilerinin önemli bir kısmı durağan değildir. Değişkenler arasındaki ilişkilerin
anlamlı olabilmesi için kullandığımız zaman serilerinin durağan özellikler göstermesi
gerekmektedir. İki değişken arasında anlamlı ilişkiler olmamasına rağmen aralarında ilişki
varmış gibi görünebilir. Birini diğerine regres ettiğimizde aralarında ilişki olmasa bile yüksek
bir R2 değeri elde edilebilir. Bu durumda “sahte regresyon” problemi ortaya çıkmış olacaktır.
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Bu sorunun kaynağı şudur: Her iki zaman serisi de güçlü bir trende sahipse aralarında
gözlenen yüksek R2’nin sebebi; söz konusu iki değişken arasındaki doğrusal ilişki değil, bu
güçlü trend ilişkisidir. Dolayısıyla durağan olmayan seriler ile analiz yapıldığında geleneksel t
ve F testleri ile R2 değeri yanıltıcı sonuçlar vermektedir. Zaman serisi yöntemlerini kullanarak
durağan olmayan zaman serilerinden kaynaklanan bu problemin ne şekilde ortaya çıktığı
analiz edilebilecektir. Bu kısımda öncelikle durağanlık kavramının açıklanmasında fayda
vardır. Zaman serilerinin zaman içinde belli bir değere yaklaşmasına ve ya beklenen değeri
etrafında dalgalanmasına “durağanlık” denir. Zaman serileri üzerinde etkili olan faktörlerin
etkileri geçici olabileceği gibi kalıcı da olabilmektedir. Söz konusu kalıcı etkiler serilerin
durağanlıktan sapmasına sebep olmakta ve serinin belli bir değere yaklaşmasını
engellemektedir. Bunun yanı sıra bazı etkiler kısa dönemde etkili olmakla birlikte etkilerini
belli bir dönem sonra kaybetmektedirler. Literatürde zamandan etkilenmeyen, ortalaması,
varyansı ve kovaryansı sabit olan serilere zayıf durağan (yada kovaryans durağan) seriler adı
verilir ve bu, geniş anlamda durağanlık olarak bilinir. Güçlü durağanlıkta sonlu ortalama ve
varyansa gerek yoktur. Zayıf durağanlık güçlü durağanlığa göre daha kısıtlı şartlar
taşımaktadır. Herhangi bir Yt serisinin durağan olması için gerekli şartlar aşağıdaki gibi
sıralanabilir.
Sabit ortalama: E (Yt ) = µ

(tüm t’ler için)

Sabit varyans: Var (Yt ) = E (Yt − µ ) 2 = σ 2

(tüm t’ler için)

Gecikme mesafesine bağlı kovaryans: γ k =E (Yt − µ )(Yt + k − µ )  (tüm t’ler ve tüm k ≠ 0
için)
Burada k; gecikme mesafesidir. γ k ise; aralarında k dönem fark bulunan iki Y değeri
arasındaki kovaryanstır. Buradan hareketle durağan bir sürecin, ortalaması ve varyansı zaman
içinde değişmeyen ve iki dönem arasındaki kovaryansın bakılan döneme değil de dönemler
arasındaki uzaklığa bağlı olan bir süreç olduğu söylenebilir. Bu durağanlık türü, zayıf
durağanlık olarak bilinmektedir. Böyle bir seri, kendi ortalaması çevresinde sabit genişlikte
salınımlar gösterir. Bu özelliğe “ortalamaya dönüş” de denmektedir. Aynı zamanda bir
sürecin ortak ve koşullu olasılık dağılımı da zaman içinde değişmiyorsa, bu seri güçlü
durağan olarak nitelendirilmektedir. Uygulamalarda genellikle zayıf durağanlık kavramının
araştırılması yeterli görülmektedir.
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Bir serinin ortalama, varyans ve kovaryansı zamana bağlı olarak değişiyorsa durağan değildir.
Serinin davranışı sadece ele alınan tahmin dönemi için geçerli olacaktır. Seri hakkında diğer
dönemler için bir genelleme yapılamayacak ve değişken üzerindeki etkiler kalıcı olacaktır.
Analizlerden anlamlı sonuçlar elde edebilmek için durağan olmayan serilerin durağan hale
getirilmesi gerekmektedir. Bunu yapmak için kullanılan başlıca yöntemler; fark alma,
logaritmasını alma veya logaritmasının farkını alma şeklinde sıralanabilir.
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ÇALIŞMA SORULARI
1-Aşağıdakilerden hangisi iktisadi ve finansal zaman serilerine örnek olarak verilemez?
a) Günlük borsa getirileri
b) 3 aylık GSYİH verileri
c) Yıllık yağış miktarı
d) 3 aylık faiz oranları
e) Yıllık dış ticaret hacmi
2-Aşağıdakilerden hangisi zaman serisi bileşenlerinden değildir?
a) Trend
b) Volatilite dalgalanmaları
c) Mevsimsel dalgalanmalar
d) Konjonktürel dalgalanmalar
e) Düzensiz hareketler
3- Aşağıdakilerden hangisi zaman serisi analizinin amaçlarından değildir?
a) Zaman serileri arasındaki ilişkileri belirlemek
b) Sistemin işleyişini kontrol etmek
c) Geleceğe yönelik tahmin
d) Zaman serisini bileşenlerine ayırmak
e) Verileri toplamak
4- Aşağıdakilerden hangisi zayıf durağan bir süreci ifade etmektedir?
a) E (Yt ) = µ , Var (Yt ) = E (Yt − µ ) 2 = σ 2 , γ k =E (Yt − µ )(Yt + k − µ ) 
b) E (Yt ) = 0 , Var (Yt ) = E (Yt − µ ) 2 = σ t 2 , γ k =E (Yt − µ )(Yt + k − µ ) 
c) E (Yt ) = µt , Var (Yt ) = E (Yt − µ ) 2 = σ t 2
d) E (Yt ) = µt , Var (Yt ) = E (Yt − µ ) 2 = σ 2 , γ k =E (Yt − µ )(Yt + k − µ ) 
e) Ortak ve koşullu olasılık dağılımı zaman içinde değişmeyen süreç
5- Serinin güçlü durağan olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekmektedir?
a) Sürecin sadece koşullu olasılık dağılımının zaman içinde değişmemesi
b) Sürecin sadece ortak dağılımının zaman içinde değişmemesi
c) Sürecin ortalama, varyans ve kovaryansının zaman içinde değişmemesi
d) Sürecin normal dağılıma uygunluk göstermesi
e) Sürecin ortalama, varyans ve kovaryansının yanı sıra ortak ve koşullu olasılık
dağılımının da zaman içinde değişmemesi
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ÖZET
Bir önceki bölümden hatırlanacağı gibi durağanlık kavramı, zaman serisi analizleri için
oldukça önemlidir. Bu kavramın daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Bu
kısımda öncelikle durağanlık ile ilgili bilgiler hatırlatılarak “trend durağanlık” ve “fark
durağanlık” kavramlarından bahsedilecektir. Daha sonra önemli süreçler olarak bilinen”beyaz
gürültü” ve rassal yürüyüş süreçleri anlatılacaktır. Son olarak, durağanlığın tespitinde
kullanılan önemli yöntemlerden biri olan otokorelasyon analizine alt yapı oluşturmak adına
“otokorelasyon” ve “kısmi otokorelasyon” katsayıları hakkında bilgi verilecektir.
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2. Durağanlık Kavramının Ayrıntılı Analizi
Zaman serileri analizi dersinin ilk haftaki sunumunda durağanlık kavramı kısaca açıklanmıştı.
Fakat bu kavram için özet bir açıklama yeterli değildir ve bu kavramın ayrıntılı olarak
incelenmesi gerekmektedir. Trend durağan ve fark durağan süreçlere geçmeden önce
durağanlık kavramı ile ilgili özet bilgilerin hatırlanmasına ihtiyaç vardır. Önceki hafta
bahsedildiği gibi değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlı olabilmesi için kullandığımız
zaman serilerinin durağan özellikler göstermesi gerekmektedir. Aksi halde iki değişken
arasında anlamlı ilişkiler olmamasına rağmen aralarında ilişki varmış gibi görünebilir. Birini
diğerine regres ettiğimizde aralarında ilişki olmasa bile yüksek bir R2 değeri elde edilebilir.
Bu durumda “sahte regresyon” problemi ortaya çıkmış olacaktır. Bu sorunun kaynağı; her iki
zaman serisinin de güçlü bir trende sahip olmasıdır. Durağan olmayan seriler ile analiz
yapıldığında geleneksel t ve F testleri ile R2 değeri yanıltıcı sonuçlar vermektedir.
Hatırlanacağı gibi, zaman serilerinin zaman içinde belli bir değere yaklaşmasına ve ya
beklenen değeri etrafında dalgalanmasına “durağanlık” denir. Zaman serileri üzerinde etkili
olan faktörlerin etkileri geçici olabileceği gibi kalıcı da olabilmektedir. Söz konusu kalıcı
etkiler serilerin durağanlıktan sapmasına sebep olmakta ve serinin belli bir değere
yaklaşmasını engellemektedir. Bunun yanı sıra bazı etkiler kısa dönemde etkili olmakla
birlikte etkilerini belli bir dönem sonra kaybetmektedirler. Literatürde zamandan
etkilenmeyen, ortalaması, varyansı ve kovaryansı sabit olan serilere zayıf durağan (yada
kovaryans durağan) seriler adı verilir. Herhangi bir Yt serisinin durağan olması için gerekli
şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Sabit ortalama: E (Yt ) = µ (tüm t’ler için)
Sabit varyans: Var (Yt ) = E (Yt − µ ) 2 = σ 2

(tüm t’ler için)

Gecikme mesafesine bağlı kovaryans: γ k =E (Yt − µ )(Yt + k − µ ) 

(tüm t’ler ve tüm

k ≠ 0 için)
Burada k; gecikme mesafesi, γ k ise aralarında k dönem fark bulunan iki Y değeri arasındaki
kovaryanstır. Buradan hareketle durağan bir sürecin, ortalaması ve varyansı zaman içinde
değişmeyen ve iki dönem arasındaki kovaryansın bakılan döneme değil de dönemler
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arasındaki uzaklığa bağlı olan bir süreç olduğu söylenebilir. Bu durağanlık türü, zayıf
durağanlık olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bir sürecin ortak ve koşullu olasılık dağılımı
da zaman içinde değişmiyorsa, bu seri güçlü durağan olarak nitelendirilmektedir.
2.1. Trend Durağan ve Fark Durağan Süreçler
Zaman serilerinin trend durağan bir süreç mi yoksa fark durağan bir süreç mi olduğunu
açıklayabilmek için öncelikle trend çeşitlerinden bahsetmek gerekmektedir. Zaman serilerinde
deterministik ve stokastik olmak üzere başlıca 2 tür trend etkisi mevcuttur. Aşağıdaki modeli
ele alalım:
Yt =α + β t + θ Yt −1 + ut
Burada Yt ; gözlemlenen zaman serisini, Yt −1 ; zaman serisinin bir dönem önceki değerini, t;
zamana bağlı olan trendi ve ut ; sıfır ortalamalı ve sabit varyanslı hata terimini ifade
etmektedir. Burada β = 0 ve θ = 1 olarak ele alındığında;
Yt =α + Yt −1 + ut
Yt − Yt −1 =α + ut
∆Yt = α + ut
olacaktır. Bu durum, Yt ’nin α ’nın işaretine bağlı olarak yukarı ve ya aşağıda doğru bir eğilim
göstereceğini ifade etmektedir. Bu tür trende “stokastik trend” denilmektedir. Buna karşılık

β ≠ 0 ve θ = 0 olarak kabul edilirse süreç;
Yt =α + β t + ut
haline dönüşmektedir. Bu durumda Yt ; β ’nın işaretine bağlı olarak yukarı ve ya aşağıda
doğru bir eğilim gösterecektir. Bu trend türü ise; “deterministik trend” olarak isimlendirilir.

β ≠ 0 ve θ = 1 ise hem deterministik trend hem de stokastik trend söz konusudur.
Stokastik trendi yok etmek için serinin ilk farkını almak gerekmektedir. Bu durumda fark
durağan süreç söz konusudur. Fakat deterministik trendi ortadan kaldırmak ilk fark alma
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yoluyla ortadan kaldırılamamaktadır. Seri böyle bir eğilim altındaysa süreç; “trend durağan”
olarak bilinmektedir.
2.2. Beyaz Gürültü Süreci
Ekonometri ve zaman serilerinde önemli olan bir durağan süreç türü; “beyaz gürültü” adı
verilen olasılıksal süreçtir. Bu sürecin özelliği sıfır ortalamalı, sabit varyanslı ve özilintisiz
olmasıdır. Böyle bir süreç eğer aynı zamanda bağımsız, özdeş ve normal dağılımlı ise buna da
“Gaussçu beyaz gürültü” (Gaussian white noise) süreci adı verilmektedir. Durağan serilerden
farklı olarak; ortalaması, varyansı ya da bunların her ikisi birden zamana bağlı olarak değişen
seriler “durağan olmayan” seriler olarak bilinmektedir. Durağan olmayan sürecin en basit
örneği aşağıda ayrıntısıyla açıklanan “rassal yürüyüş” (random walk) sürecidir.
2.3. Rassal Yürüyüş Süreci
Rassal yürüyüş süreci, otoregresif sürecin özel bir hali olup, durağan olmayan bir süreçtir.

α θ Yt −1 + ut
Yt =+
sürecinde α = 0 ve θ = 1 olduğu düşünüldüğünde;
=
Yt Yt −1 + ut
ifadesi rassal yürüyüş sürecini göstermektedir. t = 0 ve Y0 = 0 başlangıç olarak ele
alındığında;
Y1 = u1
Y2 =Y1 + u2 = u1 + u2
Y3 = Y2 + u3 = u1 + u2 + u3

Yt = ∑ ut
olmaktadır. Buradan hareketle;
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=
E (Yt ) E=
( ∑ ut ) t.µ
Var (Yt ) = t.σ 2
olduğu söylenebilmektedir. Bu şunu ifade etmektedir: rassal yürüyüş sürecinde hem ortalama
hem varyans zamana bağlı olarak değişmektedir. Dolayısıyla bu süreç; durağan olmayan bir
süreçtir. Fakat ilk farkı alındığında;
=
Yt Yt −1 + ut
Yt − Yt −1 =
ut
durağan hale gelmektedir.
2.4. Otokorelasyon Katsayıları ve Otokorelasyon Fonksiyonu
Otokorelasyon katsayıları bir zaman serisinin farklı dönemdeki gözlemleri arasındaki ilişkiyi
gösteren katsayılar olup, zaman serilerine ilişkin özelliklerin en önemli göstergesi olarak
kabul edilmektedirler. Zaman serisinin gözlemleri arasındaki bağımlılığın derecesini ortaya
koymaktadırlar. Otokorelasyon katsayılarının yüksek olması zaman serisinin geçmiş
değerlerine bağımlı olduğunu gösterirken, düşük olması ise zaman serisinin rassal olduğunu
ifade etmektedir. k gecikmede otokorelasyon katsayıları teorik olarak;

ρk =

γk
γ0

şeklinde hesaplanmaktadır. Burada γ k ; k gecikmede kovaryansı ifade ederken, γ 0 ise
varyansı ifade etmektedir. Açık şekilde ifade edilirse;

γk
=

E (Yt − µ )(Yt − k − µ ) 
KOV (Yt , Yt − k ) γ k γ k
=
= =
2
2
σ yt σ yt −k
σ 2y γ 0
E (Yt − µ ) E (Yt − k − µ )

olmaktadır. k = 0 durumu gecikmenin 0 olduğunu göstermektedir ve bu gecikmede
otokorelasyon katsayısı;
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ρ=
0

γ0
= 1 ’dir.
γ0

Gecikme 1 olduğunda k = 1 yerine koyulduğunda;

ρ1 =

γ1
γ0

elde edilmektedir.
Uygulamada sürecin tamamı değil, bir kısmı gözlendiği için tahmini değerler olan örnek
otokorelasyon katsayıları hesaplanmaktadır. Dolayısıyla ρ k otokorelasyon katsayısının bir
tahmini olan ρˆ k ’nin hesaplanabilmesi için öncelikle k gecikmede örneklem kovaryansının γˆk
ve örneklem varyansının γˆ0 aşağıdaki gibi elde edilmesi gerekmektedir.

γˆk =

γˆ0

∑ (Y − Y )(Y

t −k

t

−Y )

n

∑ (Y − Y )
=

2

n

Buradan hareketle örnek otokorelasyon katsayısı;

ρˆ k =

γˆk
γˆ0

şeklinde hesaplanmaktadır.
2.5. Kısmi Otokorelasyon Katsayıları ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu
Regresyon analizlerinde bağımlı değişken Yt , X 1 ve X 2 gibi bağımsız değişkenler üzerine
regres edildiğinde örnek olarak X 2 ’nin kısmi etkisinin dışlanması yada sabit tutulması
durumunda X 1 ’in kısmi etkisinin ne olacağı hususunda bir sonuç belirlenebilmektedir. Yt ’nin
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X 2 ile regresyonundan kalıntılar elde edilir ve X 1 ile ilgili kalıntılarla korelasyonu bulunur.
Zaman serisi analizlerinde de benzer bir kavram bulunmaktadır.
Kısmi otokorelasyon katsayıları; diğer gecikmelerin etkisi sabit olduğunda Yt değerleri ile
herhangi bir k gecikme ile oluşturulmuş Yt − k ’lar arasındaki bağımlılığın derecesini gösteren
katsayılardır. Yt ile Yt − k arasındaki bu katsayının diğer tüm gecikmelerin etkisinin sabit
tutularak elde edildiğini not etmek gerekmektedir.
Kısmi otokorelasyon katsayılarını otokorelasyon katsayılarından aşağıdaki gibi elde etmek
mümkündür.

ρ11 = ρ1
ρ 22 =
( ρ2 − ρ12 ) (1 − ρ12 )
ve ilave gecikmeler için



k −1



=j 1 =j 1



k −1









ρ kk =
 ρ k − ∑ ρ k −1, j ρ k − j  1 − ∑ ρ k −1, j ρ j 


olmaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI
1. Yt =α + β t + θ Yt −1 + ut modeli ile ifade edilen bir süreçte β = 0 ve θ = 1 olarak ele
alındığında hangi tür trend söz konusu olmaktadır?
2. Yt =α + β t + θ Yt −1 + ut modeli ile ifade edilen süreçte β ≠ 0 ve θ = 0 olarak kabul edilirse
hangi tür trend söz konusudur?
3. Beyaz gürültü sürecinin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Ortalaması zamana göre değişmektedir.
b) Varyansı zamana göre değişmektedir.
c) Ortalaması sabittir fakat varyansı değişmektedir.
d) Sıfır ortalamalı, sabit varyanslı ve özilintisizdir.
e) Hiçbiri
4. Rassal yürüyüş süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Otoregresif sürecin özel bir halidir.
b) Ortalaması zamana bağlı olarak değişmektedir.
c) Varyansı zamana göre sabittir.
d) İlk farkı durağan olan bir süreçtir.
e) Durağan olmayan bir süreçtir.

5. k gecikmede örnek otokorelasyon katsayısı hangisinde doğru şekilde ifade edilmektedir?

γˆ1
γˆ0
=1 k
γ
= 1
γ0
γ
= 1
γk
γˆ
= k
γˆ0

a) ρˆ k =
b) ρˆ k
c) ρ k
d) ρ k
e) ρˆ k
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde, oluşumu sırasında durağanlık varsayımını gerektiren, otoregresif (AR), hareketli
ortalamalar (MA) ve otoregresif hareketli ortalama (ARMA) süreçlerinden bahsedilecek ve bu
süreçlerde durağanlık ve çevrilebilirlik kavramlarının ne anlam ifade ettiği açıklanacaktır.
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3. DURAĞAN ZAMAN SERİSİ SÜREÇLERİ
Durağan zaman serisi süreçleri, incelenen değişkenin bugünkü değerinin, geçmiş değerlerinin
ağırlıklı toplamına ve rassal şoklara bağlı olduğunu ifade etmektedirler. Zaman serileri için
model oluşturulurken, seriyi ortaya çıkaran stokastik sürecin zaman içinde değişmediği
varsayılmaktadır. Serinin ortalaması ve varyansında zamana bağlı bir değişme yoksa
“durağanlık” söz konusudur. Bu bölümde oluşumu sırasında durağanlık varsayımını
gerektiren otoregresif, hareketli ortalama ve otoregresif hareketli ortalama süreçleri ile
ilgilenilecektir.
3.1. Otoregresif Süreç: AR(p)
Otoregresif süreç; bir zaman serisinin herhangi bir gözlem değerini, serinin geçmişteki
gözlem değerleri ile hata payının doğrusal bir bileşimi olarak ifade etmektedir. Bu modellerde
serinin geçmiş dönem değerleri kullanılarak, gelecekte alacağı değerler ile ilgili bilgi edinmek
mümkün olabilmektedir. Otoregresif süreç,
Yt = δ + φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + ........ + φ P Yt − p + et

denklemi ile ifade edilebilir. Bu ifade Y t serisinin bugünkü değerini, gecikmeli değerleri
(Yt −1 , Yt − 2 ....) ile açıklayan bir regresyon denklemidir. Denklemde δ , sürecin ortalamasıyla

ilgili bir sabittir. φ1 , φ 2 .....φ p ise otoregresif sürecin bilinmeyen parametreleridir.

3.1.1. AR(1) Süreci
AR(1) sürecinde Y t , bir önceki dönem gözlem değerine bağlıdır ve bu modele 1. derece
otoregresif model adı verilir. Bu model, Yt ’nin bağımlı değişken ve Yt −1 ’in bağımsız değişken
olduğu iyi bilinen basit doğrusal regresyon modeliyle aynı formdadır.
Yt = δ + φ1Yt −1 + et

t = 1,2,3...T

Y t , serinin cari dönem değerini ifade eder ve bu seri trend etkisi ortadan kaldırılmış bir seridir.
Modeldeki kesme parametresi δ , stokastik sürecin ortalamasıyla ilgilidir.
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φ1 , +1 ve -1 değerleri arasında bilinmeyen bir parametre olup, et 0 ortalama ve σ e2 sabit
varyansla white noise (beyaz gürültü) özelliği taşımaktadır. Bir sürecin white noise (beyaz
gürültü) özelliği taşıması için; ortalamasının 0, varyansının sabit ve korelasyonsuz olması
gerekir.
E( et ) = 0
Var( et ) = σ 2
E( et , es ) = 0
Bir serinin cari değerlerinin geçmiş dönemlerdeki değerleri ile arasındaki doğrusal bağlantı
doğru belirlendiğinde, sistemin hata terimleri (et ) tesadüfi değişken özelliği taşıyacaktır.
Sürecin durağan bir süreç olabilmesi için φ1 < 1 olmalıdır. φ1 < 1 olduğunda bir kovaryans
durağanlık sözkonusudur. φ1 = 1 ise, bu rassal yürüyüş sürecini ifade eder ve bu sürecin
ortalama ve varyansı zamana bağlı olarak değişmektedir. Ortalama ve varyansı zamana bağlı
olarak değişen bu süreç durağan değildir.
Yt = δ + φ1Yt −1 + et denkleminde δ = 0 ve φ = 1 ise, denklem Yt = Yt −1 + et şeklinde tekrar
düzenlenebilir. φ1 = 1 ise Yt = φ1Yt −1 + et sürecinin durağan bir çözümü bulunmamaktadır.
Bu bir rassal yürüyüş sürecidir.

t = 1 ve Y0 = 0 olarak kabul edilirse,
Y1 = e1
Y2 = e2
Y3 = Y2 + e3 = e1 + e2 + e3
Yt = ∑ et

⇒ E (Yt ) = E (∑ et ) = t.µ
Var (Yt ) = t.σ 2
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bu durumda ortalama ve varyans zamana bağlı olarak değişecektir. Bu süreç ilk farkı
alındığında durağan hale gelir. φ = 0 olduğunda ise AR(1) süreci hata teriminin özelliklerini
taşıyacaktır.
Aynı olasılık fonksiyonunu takip eden tüm tesadüfi değişkenlerin geçmiş, şimdiki ve
gelecekteki değerleri aynı ortalama ve varyansa sahiptir.
AR(1) süreci,
Yt =
δ + φ1Yt −1 + et

et  ND(0, σ 2 )

şeklinde tekrar yazılabilir. Denklemin beklenen değerini aldığımızda,
E (Yt ) = E (δ + φ1Yt −1 + et )
= E (δ + φ1Yt −1 ) + E (et )
= E (δ + φ1Yt −1 )
ve ya

µ = δ + φ1 µ ‘dır.

E (Yt ) = µ =

δ
1 − φ1

, AR(1) sürecinin ortalamasını ifade eder.

δ = 0 olursa Y t ’nin ortalaması da 0’a eşit olacaktır. AR(1) sürecinde δ >0 ve φ1 =1 ise
sürecin ortalaması sonsuz değerini alacaktır. Ortalamanın sonlu olabilmesi için paydanın
0’dan farklı bir değer alması gerekir. Serinin durağan olduğu kabul edilirse, δ = 0 olmalı ve
sabit varyans söz konusu olmalıdır.

δ = 0 ise;
Yt = φ1Yt −1 + et

süreci oluşur ve yeni düzenlenmiş olan AR(1) sürecinin varyansı;
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Var (Yt ) = σ Y2 = Var (φ1Yt −1 + et )
= φ12Var (Yt −1 ) + Var (et )
= φ12σ Y2 + σ e2

ve

σ Y2 − φ12σ Y2 = σ e2
(1 − φ12 )σ Y2 = σ e2

σ Y2 =

σ e2
1 − φ12

haline gelecektir.
AR(1) sürecinin kovaryansı ise; aşağıdaki gibi gösterilebilir.
COV (Yt , Yt −1 ) = E[Yt − E (Yt )][Yt −1 − E (Yt −1 )]
= E (Yt Yt −1 )

[ E (Yt ) = 0' dan]

= E[(φ1Yt −1 + et )Yt −1 ]
= φ1 E (Yt −21 ) + E (et Yt −1 )
= φ1σ Y2
= φ1

σ e2
1 − φ12

Diğer gecikmeler için kovaryanslar;
COV (Yt , Yt − k ) = φ1k σ Y2

k = 0,1,2.....

şeklinde hesaplanacaktır. Y t ve Y t+p gibi iki tesadüfi değişkenin kovaryansı zamana değil, iki
değişken arasındaki p sayıda gecikmeye bağlıdır. Buna göre, bir değişkenin geçmiş
değerlerini kullanarak, gelecekte alacağı değerler hakkında bilgi edinmek mümkündür.
Y t ile Y t-k arasındaki korelasyon ise;

Cor (Yt , Yt − k ) =

COV (Yt , Yt − k )
Var (Yt ) Var (Yt − k )
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ile hesaplanmaktadır. Y t ve Y t-k arasındaki kovaryans γ k ve varyans γ 0 ile ifade edilirse
otokorelasyon katsayısı;

pk =

γ k φ1k γ 0
=
= φ1k
γ0
γ0

şeklinde gösterilebilir. Bu ifade otokorelasyon fonksiyonu (ACF) olarak bilinmekte ve
grafiksel gösterimine korelogram adı verilmektedir.

φ1 parametresinin alacağı değerlere göre AR(1) süreci farklı yapılar sergileyecektir.
φ1 = 0.5 değerini aldığında, süreç durağan olduğundan ( φ1 <1) sıfır civarında bir ortalama ile
saçılım göstermekte ve çok sık bir biçimde ortalamayı kesmektedir. Ancak φ1 değeri giderek
arttırıldığında, örneğin φ1 =0.7 için AR(1) sürecine sahip serinin daha az sayıda ortalamayı
kestiği ve nihayet φ1 =1 değeri için ise serinin alıp başını giden bir yapı gösterdiği
gözlenmektedir. φ1 >1 olması durumunda ise seri, patlayan seri özelliği göstermektedir.
3.1.2. AR(2) Süreci
Bu süreçte Yt serisi, kendi bir dönem önceki (Yt −1 ) ve iki dönem önceki ( Yt − 2 ) değerlerine
bağlıdır. Böyle modellere de 2. derece otoregresif modeller adı verilir ve aşağıdaki şekilde
gösterilir.
Yt = δ + φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + et

AR(2) sürecinde de δ parametresi stokastik sürecin ortalaması ile ilgili bir sabittir. Modele
sabitin katılması, zaman serisinin sıfırdan farklı ortalamasının olmasına izin verilmesi
şeklinde ifade edilir. et ’ler ortalaması 0 ve sabit varyansla σ e2 , korelasyonsuz tesadüfi
değişkenlerdir. Farklı φ1 ve φ 2 değerleri kullanılırsa AR(2) sürecinin farklı yapıları ortaya
çıkar.
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φ1 ve φ 2 değerleri sıfıra yaklaştığında seri ortalamayı çok sık kesen bir hal alacaktır. φ1 ve
φ 2 değerleri büyüdükçe de ortalama daha az oranda kesilecektir.
AR(2) sürecinin ortalaması;
E (Yt ) = E (δ + φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + et )
= δ + φ1 µ + φ 2 µ
ve ya

E (Yt ) = µ =

δ
1 − φ1 − φ 2

olarak ifade edilir.

Bu sürecin durağan olabilmesi için gerekli koşul ise;

φ1 + φ 2 < 1

φ 2 − φ1 <1
φ2 < 1
şeklindedir. Ancak bu koşullar sağlandığında, ortalama sonlu bir değer alabilmektedir. AR(2)
sürecinin varyansı; δ = µ = 0 ise,

E (Yt 2 ) = E[Yt (φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + et )]
= φ1γ 1 + φ 2 γ 2 + σ e2
ve kovaryansı;
E (Yt −1Yt ) = E[Yt −1 (φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + et )]

γ 1 = φ1γ 0 + φ 2 γ 1
E (Yt − 2Yt ) = E[Yt − 2 (φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + et )]

γ 2 = φ1γ 1 + φ 2 γ 0
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ve genel olarak,
E (Yt − k Yt ) = E[Yt − k (φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + et )]

γ k = φ1γ k −1 + φ 2 γ k − 2
olacaktır. AR(2) sürecinin otokorelasyon katsayıları;

p1 =

γ1
γ0

p2 =

γ2
γ0

formüllerinden hesaplanabilir.
3.1.3. AR(p) Süreci
Yt , sadece kendi bir önceki değeri olan Yt −1 ’e değil, Yt − 2 , Yt −3 ..... gibi daha önceki değerlerine

de bağlı olabilir. Bu durumda daha yüksek dereceden otoregresif bir süreç söz konusudur.
p’inci mertebede otoregresif sürece sahip gözlenen Y t serisi, Y t değerlerinin p dönem geriye
giden ağırlıklı ortalaması ile hata teriminin toplam değerine eşittir. p. mertebeden otoregresif
süreç,
Yt = δ + φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + ........ + φ P Yt − p + et

şeklinde ifade edilebilir. Burada δ yine stokastik sürecin ortalamasıyla ilgili bir sabittir.

φ1 , φ 2 ve φ p ’ler ise bilinmeyen otoregresif parametrelerdir.
AR(p) sürecinin ortalaması;
E (Yt ) = δ + φ1 E (Yt −1 ) + φ 2 E (Yt − 2 ) + ........ + φ P E (Yt − p ) + E (et )

δ = (1 − φ1 − φ 2 .........φ P ) E (Yt )

E (Yt ) =

δ
(1 − φ1 − φ 2 ........φ P )

olarak bulunur.
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φ1 + φ 2 + .......... + φ p <
( 1 − φ1 − φ 2 − .......... − φ p )

1,

durağanlık

koşuludur.

Denklemin

paydasının

1’den küçük olması durağanlık için zorunludur, fakat yeterli bir

şart değildir. Sürecin varyansı;
Var (Yt ) = E (Yt 2 ) = E[Yt (φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + ..... + φ p Yt − p + δ + et )]
= φ1γ 1 + φ 2 γ 2 + ..... + φ p γ p + σ e2
şeklinde ifade edilebilir. k gecikmede kovaryansı;

γ k = φ1γ k −1 + φ 2 γ k − 2 + ..... + φ p γ k − p

k>0

Otokorelasyonu ise;
p k = φ1 p k −1 + φ 2 p k − 2 + ..... + φ p p k − p

k>0

olarak yazılır.
3.1.4. AR(p) Sürecinin Mertebesinin Belirlenmesi
Sürecin mertebesinin belirlenmesinde kısmi otokorelasyon katsayılarından yararlanılır. Çünkü
Yt tesadüfi değişkeni, kendi gecikmeli değerleri ile açıklanmaktadır. Kısmi otokorelasyon
katsayılarının korelogramı incelendiğinde süreç durağan değil ise kısmi otokorelasyon
bulunmamakta ve korelogramda boşluklar oluşmaktadır. AR(p) süreci için kısmi
otokorelasyon katsayıları (PACF) p’den büyük gecikmeler için sıfırdır. Bu, AR(p) sürecinin
tanımlanmasına yardımcı olan PACF’nin kullanışlı bir özelliğidir. Sonuçlar göstermektedir ki,
bir AR(p) sürecinde, kısmi otokorelasyon katsayıları (PACF) p gecikmede kesilmektedir.
3. 2. Hareketli Ortalama Süreci: MA(q)
Hareketli ortalama sürecinde, Yt ’nin değeri tesadüfi değişkenler olan hata terimlerinin şimdiki
değeri ve geçmiş dönemlerdeki değerlerinin ağırlıklı ortalaması olarak ifade edilir. MA(q)
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süreci, tanım gereği q durağan hata teriminin ortalaması olduğu için MA süreçlerinin tümü
durağandır, MA süreçleri için tartışılan özellik ise “çevrilebilirlik”tir. MA süreci,
Yt = µ + et + θ1et −1 + θ 2 et − 2 + .... + θ q et − q

şeklinde ifade edilebilir. Yukarıdaki denklemde hata terimleri olan et ’ler 0 ortalama ve sabit
varyansla korelasyonsuzdurlar. θ1 ,θ 2 .....ve θ q parametreleri bilinmeyen parametrelerdir,
değerleri pozitif ve ya negatif olabilir. µ ise, sürecin ortalamasıyla ilgili bir sabittir.
3.2.1. MA(1) Süreci
Y’nin t dönemindeki değeri, hata teriminin şimdiki değerine ve bir dönem gecikmeli değerine
bağlıdır. MA(1) süreci,
Yt = µ + et + θ1et −1
şeklinde gösterilebilir. Sürecin ortalaması;

µ + E (et ) + θ1 E (et −1 )
E (Yt ) =
E (Yt ) = µ
şeklinde ifade edilir ve zamandan bağımsızdır. Sürecin varyansı da;
Var (Yt ) = E (Yt − µ ) 2 = E (et + θ1et −1 ) 2 = σ e2 (1 + θ12 )

ortalama gibi zamandan bağımsızdır. Yt ve Yt-1 arasındaki kovaryans;

Cov(Yt , Yt −1 ) =E[(Yt − µ )(Yt −1 − µ )]
E[(et + θ1et −1 )(et −1 + θ1et − 2 )]
γ1 =

γ 1 = θ1σ e2
şeklinde hesaplanır. Birden büyük gecikmeler (k>1) durumundaki kovaryans ise;
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Cov(Yt , Yt − k ) =E[(Yt − µ )(Yt − k − µ )]

γk =
E[(et + θ1et −1 )(et − k + θ1et − k )]
γk = 0
ile ifade edilir. Görüldüğü gibi birden büyük gecikmelerde kovaryanslar 0’dır. Buradan
MA(1) sürecinin hafızasının bir dönemlik olduğu görülmektedir. MA(1) sürecinin
otokorelasyon katsayıları ise;
 θ1
γk 
p=
= 1 + θ12
k
γ0 
 0

k =1
k >1

olarak bulunur. Otokorelasyon katsayıları 1.gecikmeden sonra kesilmektedirler. Bu süreçte

θ1 < 1 olma koşulu tersine çevrilebilirlik koşulu olarak bilinmektedir.
Sürecin çevrilebilir olması ile, θ1 < 1 olduğunda MA(1) sürecinin geometrik olarak azalan
ağırlıklarla daha yüksek mertebeli AR süreçlerine çevrilebilir olması ifade edilmektedir.
Çevrilebilirlik,

Y=
et + θ1et −1
t
Yt =+
et φ et −1 + φ 2 et − 2 =+
et φ (et −1 + φ et − 2 + ....)
=
Yt φYt −1 + et
olarak gösterilmekte ve böylece MA(1) süreci AR(1) sürecine çevrilebilmektedir.
Çevrilebilirlik koşulu ile MA süreci AR( ∞ ) olarak ifade edilmektedir.
Süreç durağan olduğunda gecikmeyi ifade eden k’lar büyüdükçe otokorelasyon katsayısı olan
pk ’lar küçülmektedir. Buna göre otokorelasyon katsayılarının 0’a yaklaşması bir durağanlık

göstergesidir.
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3.2.2. MA(2) Süreci
İkinci mertebeden hareketli ortalama süreci ise;
Yt = µ + et + θ1et −1 + θ 2 et − 2
şeklinde ifade edilir.
MA(2) süreci θ1 ve θ 2 ’nin tüm değerleri için durağandır.
Sürecin ortalaması;
E (Yt )= E ( µ + et + θ1et −1 + θ 2 et − 2 )
= µ ’dur.
Varyansı ise;
Var (Yt ) = E (Yt 2 ) = E (et + θ1et −1 + θ 2 et − 2 ) 2
= σ e2 (1 + θ12 + θ 22 )

olarak bulunur. Yt ve Yt-1 arasındaki kovaryans;

Cov(Yt , Yt −1 ) = E[(et + θ1et −1 + θ 2 et − 2 )(et −1 + θ1et − 2 + θ 2 et −3 )]

γ1 =
θ1σ e2 + θ1θ 2σ e2 =
σ e2 (θ1 + θ1θ 2 )
ve k dönem gecikmeli kovaryans ise;
Cov(Yt , Yt − k ) = 0 ’dır.
Bu sürecin otokorelasyon katsayıları;

16 / 22

θ1 (1 + θ 2 )
1 + θ12 + θ 22
θ1
p2 =
1 + θ12 + θ 22
p1 =

k>2 için ise; pk = 0 olarak bulunmaktadır.

MA(2) sürecinde Yt , et −1 ve e t-2 ’den etkilenir fakat daha yüksek gecikmelerden etkilenmez.
MA(2) sürecinde;

θ1 + θ 2 < 1
θ 2 − θ1 <1

θ2 < 1
ise, çevrilebilirlik koşulu sağlanmaktadır.
3.2.3. MA(q) Süreci
Hata terimlerinin şimdiki değeri ve geçmiş dönemlerdeki değerlerinin ağırlıklı bir ortalaması
olarak ifade edilen q. dereceden hareketli ortalama süreci;
Yt = µ + et + θ1et −1 + θ 2 et − 2 + .... + θ q et − q

olarak ifade edilir. Burada θ1 ,θ 2 .....ve θ q ’lar bilinmeyen parametreler iken, et ’ler 0
ortalamalı, sabit varyanslı korelasyonsuz tesadüfi hata terimleridir. MA(q) sürecinin
ortalaması zamandan bağımsızdır ve E (Yt ) = µ ile ifade edilir. Bu sürecin varyansı ise,
Var (=
Yt ) E (Yt − µ ) 2
= E (et2 + θ1et2−1 + .... + θ q et2− q )
= σ e2 (1 + θ12 + ......... + θ a2 )
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olmaktadır. Yt ’nin varyansının sonlu olduğu kabul edilir, aksi takdirde herhangi bir t
döneminde başlayan stokastik süreç gittikçe başlangıç noktasından sapacaktır. Eğer Yt serisi
durağan ise;

q

∑θ
i =1

2
i

< ∞ olmalıdır.

MA(q) sürecinin otokorelasyon fonksiyonu ise aşağıdaki gibidir.

θ k + θ k +1θ1 + θ k + 2θ 2 + ... + θ qθ q − k

1 + θ12 + θ 22 + ... + θ q2

pk = 


0

k = 1,2,..., q
k>q

Otokorelasyon fonksiyonu q gecikmeden sonra sıfırdır.

3.2.4. MA(q) Sürecinin Mertebesinin Belirlenmesi
Hareketli ortalama sürecinin mertebesinin belirlenmesinde otokorelasyon katsayılarından
yararlanılır. Herhangi bir modelin otokorelasyon katsayısı belli bir noktadan sonra keskin bir
şekilde kesiliyor ise; modelin MA hareketli ortalama süreci olduğu söylenebilir.
Otokorelasyon katsayılarındaki zirve sayısı MA modelinin mertebesini göstermektedir.
q gecikme sonrasında gözlemlerin ilişkisiz olması nedeni ile, gecikme uzunluğunun sürecin
mertebesinden büyük olması durumunda, k>q hali için otokorelasyon katsayıları sıfır değerini
almakta ve p k = 0 olmaktadır.
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3.3. Otoregresif Hareketli Ortalama Süreci: ARMA(p,q)
ARMA modellerinde bir zaman serisinin herhangi bir dönemine ait değeri, daha önceki belli
sayıda gözlem değerinin ve hata terimlerinin bir bileşimidir. Bu model hem otoregresif
sürecin (AR) hem de hareketli ortalama sürecinin (MA) özelliklerini taşır. Hem otoregresif
hem de hareketli ortalama [ARMA(p,q)] süreçlerini içeren karma modellerde parametre
sayısının daha fazla olması kaçınılmazdır. Genelde, etkin bir tahmin için parametre sayısının
(serbestlik derecesini dikkate almak koşuluyla) fazla olması tercih edilmektedir.
ARMA modeli p+q adet parametre içermekte, ARMA(p,q) şeklinde ifade edilmektedir. Eğer
q=0 ise; süreç AR(p) ile ifade edilen otoregresif süreçtir. p=0 ise; süreç MA(q) ile gösterilen
hareketli ortalama sürecidir. ARMA(p,q) süreci,
Yt = δ + φ1Yt −1 + .... + φ p Yt − p + et + θ1et −1 + .... + θ q et − q

şeklinde ifade edilir. δ , Yt ’nin ortalaması ile ilgili bir sabittir. et ’ler ise 0 ortalama ve sabit
varyansla korelasyonsuz tesadüfi değişkenlerdir.
ARMA(p,q) süreci; AR(p) ve MA(q) unsurlarıyla birlikte durağanlık ve çevrilebilirlik
koşullarını da birleştirmektedir. ARMA süreci durağan olduğunda, sabit bir ortalamaya sahip
olacaktır.

E (Yt ) = µ = δ + φ1 µ + .... + φ p µ + 0 + θ1 0 + .... + θ q 0

µ=

δ
1 − φ1 − ...... − θ p

Bu sonucun durağanlık için koşulu da φ1 + φ 2 + .... + φ p < 1 olmasıdır.
ARMA(p,q) sürecinin en basit şekli, ARMA(1,1) otoregresif hareketli ortalama sürecidir.
Zaman serilerinin hem AR(1) bileşeninin, hem de MA(1) bileşeninin olması durumunda,
serilerin daha iyi uyumunu sağlamak amacıyla AR ve MA terimleri bir modelde ele alınmakta
ve ARMA(1,1) süreci söz konusu olmaktadır. Bu süreç;
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Yt = δ + φ1Yt −1 + et + θ1et −1
şeklinde ifade edilmektedir. Düzenleme yapılırsa model, aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.
Yt − φ1Yt −1 = δ + et + θ1et −1
Yukarıdaki eşitliğin sol tarafı modelin otoregresif (AR) bileşenini, sağ tarafı ise hareketli
ortalama (MA) bileşenini verir. Sürecin ortalaması;
E (Yt ) = φ1 E (Yt −1 ) + δ + E (et ) + θ1 E (et −1 )
=

δ
1 − φ1

olarak bulunur ve bu değer AR(1) sürecinin ortalamasına eşittir.
ARMA(1,1) sürecinin varyansı; δ = 0 ise,

Var (Yt ) = E[(φ1Yt −1 + et + θ1et −1 ) 2 ]
= φ12 γ 0 + 2φ1θ1 E (Yt −1et −1 ) + σ e2 + θ12σ e2

olmaktadır.
ARMA(1,1) sürecinin durağan olması sürecin otoregresif kısmına, çevrilebilir olması ise
sürecin hareketli ortalama kısmına bağlıdır. φ1 < 1 olduğunda süreç durağan, θ1 < 1
olduğunda ise süreç çevrilebilir olacaktır.
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ÇALIŞMA SORULARI
1-Otoregresif (AR) süreçler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bu süreçlerde serinin geçmiş dönem değerleri kullanılarak, gelecekte alacağı değerler ile
ilgili bilgi edinmek mümkündür.
b) Bu süreçlerde çevrilebilirlik koşulu önemlidir.
c) Bu süreçlerde hata teriminin cari ve geçmiş dönem değerleri kullanılmaktadır.
d) Süreçlerin mertebesinin belirlenmesinde otokorelasyon katsayılarından faydalanılmaktadır.
e) Bu süreçler durağan olmayan süreçlerdir.
2- Hareketli ortalama süreçlerinde sürecin mertebesi neye göre belirlenmektedir?
a) Kısmi otokorelasyon katsayıları
b) Otokorelasyon katsayıları
c) Serinin geçmiş değerleri
d) Sürecin ortalaması
e) Sürecin varyansı
3- Aşağıdakilerden hangisi AR(2) sürecini ifade etmektedir?
a) Yt =
δ + φ1Yt −1 + et
b) Yt =
δ + φ1et −1 + et
c) Yt =
δ + φ1Yt −1 + θ1et −1 + et
d) Yt =
δ + φ1Yt −1 + φ2Yt − 2 + et
e) Yt =
δ + φ1Yt −1 + φ2Yt − 2 + θ1et −1 + et
4- Aşağıdakilerden hangisi ARMA(1, 1) sürecini ifade etmektedir?
a) Yt =
δ + φ1Yt −1 + et
b) Yt =
δ + φ1et −1 + et
c) Yt =
δ + φ1Yt −1 + θ1et −1 + et
d) Yt =
δ + φ1Yt −1 + φ2Yt − 2 + et
e) Yt =
δ + φ1Yt −1 + φ2Yt − 2 + θ1et −1 + et
5) Otoregresif süreçlerde sürecin mertebesi neye göre belirlenmektedir?
a) Kısmi otokorelasyon katsayıları
b) Otokorelasyon katsayıları
c) Hata terimleri
d) Sürecin ortalaması
e) Sürecin varyansı
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ÖZET
Zaman serileri analizi dersinin bu haftaki konusu durağan olmayan zaman serileri süreçlerinin
modellenmesidir.

Önceki

bölümde

görmüş

olduğumuz

durağan

zaman

serilerinin

modellenmesine yarayan otoregresif (AR), hareketli ortalama (MA) ve otoregresif hareketli
ortalama (ARMA) modelleri durağan olmayan zaman serileri söz konusu olduğunda entegre
otoregresif hareketli ortalama (ARIMA) modelleri ile ifade edilmektedir. Bu bölümde hem
ARIMA modelleme sürecinden bahsedilecek, hem de birbirine alternatif modeller söz konusu
olduğunda kullanılan model seçim kriterlerine değinilecektir. Gerekli bilgiler verildikten
sonra Box-Jenkins tarafından geliştirilmiş modelleme yaklaşımı anlatılacaktır.
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4. DURAĞAN OLMAYAN ZAMAN SERİSİ SÜREÇLERİ
AR, MA, ARMA süreçleri durağan serilere uygulanan süreçlerdir. Ancak gerçek hayatta her
zaman durağan serilerle karşılaşılmaz. Özellikle finansal ve ekonomik seriler rassal yürüyüş
sürecine uygunluk göstermektedir. Durağan olmayan bir sürecin durağan hale getirilmesi
gerekir. Durağan olmayan bir zaman serisi uygun dereceden farkı alındığında durağan hale
getirilebilir. Bu durumda orijinal seriye homojen durağan olmayan seri denir. Durağan
olmayıp, farkı alınarak durağan hale getirilmiş zaman serileri aşağıda ayrıntısıyla sunulmuş
olan entegre otoregresif hareketli ortalama (ARIMA) süreçlerine uygunluk göstermektedir.
4.1. Entegre Otoregresif Hareketli Ortalama (ARIMA(p,d,q)) Süreci
Durağan olmayıp, fark alma işlemi sonucunda durağan hale getirilmiş olan serilere uygulanan
süreçler entegre otoregresif hareketli ortalama süreci olarak bilinmekte ve ARIMA(p,d,q) ile
gösterilmektedir. ARIMA(p,d,q) gösteriminde p otoregresif sürecin mertebesini, q hareketli
ortalama sürecinin mertebesini gösterirken, d ise serinin kaçıncı dereceden farkının alınarak
durağan hale geldiğini gösterir. d=1 ise, orijinal seri birinci dereceden farkı alınarak durağan
hale gelmiştir. d=0 olduğunda orijinal seri zaten durağandır ve farkının alınmasına gerek
yoktur.
Bir AR sürecinde; Yt = φ1Yt −1 + et

, φ1 = 1 olduğunda

Yt = Yt −1 + et olur ve bu süreç

durağan değildir. ARIMA(p,d,q) modellerinin en basit örneği; d=1 ve p=q=0 olan
ARIMA(0,1,0) rassal yürüyüş sürecidir.
Durağan olmayan bir Yt serisinin 1. farkı alındığında ∆Yt = Yt − Yt −1 = Yt ' elde edilir. Seri
durağan hale gelmiş ise, entegre sürecin derecesi d=1 olur ve I (1) ile gösterilir. Seri durağan
hale gelmemişse bir defa daha farkı alındığında,
∆2Yt = ∆(Yt ' ) = Yt ' − Yt '−1 = Yt − 2Yt −1 + Yt − 2

olur. Seri durağan hale gelmiş ise entegre sürecin derecesi d=2 olur ve I (2) ile gösterilir.
ARIMA modelleri bünyesinde AR, MA ve ARMA süreçlerini barındırır.
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Yt serisi durağan değilse ve uygun dereceden farkı alınarak Wt durağan serisi elde edilmiş

ise, Wt bir ARMA süreci olarak ele alınabilir.
Wt = ∆d Yt olursa yani, Yt serisi d. dereceden farkı alınarak durağan hale gelmişse, elde

edilen Wt serisi bir ARMA(p,q) sürecini gösterir. Bu durumda Yt

d. dereceden entegre

otoregresif hareketli ortalama sürecine uygunluk gösterir ve ARIMA(p,d,q) şeklinde ifade
edilir.
Elde edilen durağan Wt serisi bir AR(p) otoregresif sürecine uygunluk gösteriyor ise, durağan
olmayan Yt serisi entegre otoregresif süreçtir ve ARI(p,d,0) ile gösterilir. Buna karşılık Wt
bir MA(q) hareketli ortalama sürecine uygun ise, Yt serisi entegre hareketli ortalama sürecidir
ve IMA(0,d,q) ile gösterilir.
Durağan olmayan Yt serisi aynı zamanda mevsim etkisi altında ise, seriyi durağan hale
getirmek için bir de mevsimlik düzeyde (D) farkının alınması gerekir. Bu durumda
oluşturulan süreç, ARIMA(p,d,q)(P,D,Q) sürecidir. Burada D mevsimlik fark alma derecesini
gösterirken, p mevsimlik düzeyde otoregresif sürecin mertebesini, Q mevsimlik düzeyde
hareketli ortalama sürecinin mertebesini gösterir.
4.2. Model Seçim Kriterleri
Alternatif zaman serisi modelleri arasından en uygun olanını seçmek için bazı kriterler
kullanılmaktadır. Zaman serisi modellerinde R 2 değerine göre model seçme az kullanılan bir
yöntemdir.
Bir AR(1) modeli teorik olarak,
Yt =
δ + φ1Yt −1 + et

t=
1, 2,3...T

şeklinde gösterilebilir. Bu modelin R 2 değeri;
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R2 =
1 − σ 2 σ 2 (1 − φ12 ) 
= φ12
olmaktadır. Görüldüğü gibi

R 2 değeri otoregresif parametre φ1 ’e bağlıdır.

φ1 parametresi

büyüdükçe R 2 değeri de artacaktır. Buna göre R 2 seçim kriteri yetersiz kalacaktır.
Zaman serisi modelleri arasından seçim yapmak için kullanılan kriterlerden ikisi, Akaike (1974)
ve Schwarz (1978) tarafından ileri sürülen bilgi kriterleridir.
n; gözlem sayısı, k; tahmin edilmiş parametre sayısı olarak tanımlandığında, Akaike Bilgi Kriteri
(AIC);

 ESS  2k
=
AIC ln 
+
 n  n
ESS ∑ (Y − Yˆ ) 2
=
olarak ifade edilmektedir. ESS, hata terimlerinin kareleri toplamıdır. AIC(k) değerini minimum
yapan k değeri seçilmektedir.
Schwarz Bilgi Kriteri ise;
 ESS  k .ln n
SIC ln 
=
+
n
 n 

olarak ifade edilir.
AIC ve SIC kriterleri karşılaştırıldığında görülmektedir ki, SIC kriteri ile seçilmiş bir modelin
derecesi genellikle AIC ile seçilmiş bir modelin derecesinden daha küçüktür. AIC ve SIC
değerlerinin küçük olması istenmektedir. Hangi gecikme mertebesinde bu

değerler küçük

çıkıyorsa o gecikme mertebesi uygun gecikme mertebesi olarak kabul edilmektedir. Herhangi
bir gecikmenin açıklayıcı değeri yoksa AIC ve SIC değerlerinde bir artış görülmektedir.
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4.3. Box-Jenkins Modelleme Yaklaşımı
G. P. E. Box ve G. M. Jenkins tarafından ortaya konulan ve tek değişkenli zaman serilerinin
tahmininde kullanılan Box-Jenkins yöntemi tek değişkenli zaman serilerinin ileriye dönük tahmin
ve kontrolünde kullanılan istatistiksel öngörü yöntemlerinden biridir. Zamana bağlı olayların
rassal karakterde olaylar, bu olaylarla ilgili zaman serilerinin ise stokastik süreç oldugu
varsayımına dayanarak gelistirilmis olan bu yöntemin uygulandıgı zaman serisinin esit aralıklı
gözlem değerlerinden oluşan kesikli ve durağan bir seri oldugu varsayılmaktadır. Ancak gerçekte
zaman serilerinin ortalama ve varyansında zamana baglı olarak bir değişim olmaktadır. Durağan
olmayan zaman serilerinin Box-Jenkins yöntemiyle öngörüsü için seri bazı dönüşüm
yöntemleriyle durağan hale getirilmelidir. Bu yöntemin esası bir denklem veya eşanlı denklem
modeli oluşturulmasına değil, zaman serilerinin olasılıklı veya rassal özelliklerinin analizine
dayanmaktadır. Buradaki temel felsefe "verilerin kendini anlatmasını sağlamak" tır. Bağımlı
değişkenin, açıklayıcı değişkenler tarafından açıklandığı regresyon modellerinin tersine, entegre
otoregresif hareketli ortalama türü zaman serisi modellerinde bağımlı değişken, geçmiş dönem
diğer bir ifade ile gecikmeli değerleri ve rassal hata terimleri ile açıklanabilir. Bu sebeple, tek
değişkenli bir istatistiksel öngörü yöntemidir. Hareketli ortalama öngörü yöntemlerinin aksine,
entegre otoregresif hareketli ortalama modellerinin kullanılması, çeşitli model seçenekleri
arasında uygun olanı seçme ve seçilen modelin kurulmasındaki her aşamada modelin incelenen
probleme uygunluğunu denetleme gibi üstünlüklere sahiptir. O halde, söz konusu öngörü
modelleri kullanım alanları yönünden çok farklı nitelikteki verilere uygulanabilir. Durağan
olmayan zaman serilerinin ileriye dönük tahmininde Box-Jenkins yönteminin uygulanabilmesi
için önce serinin durağan hale getirilmesi gerekmektedir. Durağanlık varsayımı, sürecin özel bir
"istatistiksel denge" durumunda olmasını gerektirir. Durağan olmayan yani bir kesimden diğer bir
kesime büyük değişiklikler gösteren serilere belirli olasılık kuralları uygulanamaz ve seri belirli
bir modelle gösterilemez. Durağan olmayan seriler analizlerde bazı dönüşüm yöntemleri
kullanılarak, durağan hale dönüştürülmelidir.
Box-Jenkins Yöntemi ile öngörü dört aşamada gerçekleşmektedir:
1. Model Belirleme
2. Parametre Tahmini
3. Uygunluğun Testi
4. İleriye Yönelik Tahmin
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Modelin uygunluk testi olumsuz sonuç veriyorsa tekrar başa dönmemiz ve belirlenen modele göre
alternatif çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Box-Jenkins yönteminde zaman serisinin
özelliklerine göre alternatif modeller belirlenmekte ve içlerinden en uygun model seçilmektedir.
Yöntem durağan serilere uygulanmaktadır. Zaman serisi belli ve eşit aralıklı gözlem
değerlerinden oluşmaktadır. Amacımız, en az sayıda parametre tahminini içeren en uygun
modelin seçilmesidir. Box-Jenkins yöntemi birbirini izleyen en az 75 gözlemin buluduğunu
varsaymaktadır. Fakat yıllık verilerle çalıştığımızda 30-40 gözlem yeterli olmaktadır.
4.3.1. Model Belirleme
Yöntemin ilk aşaması belirleme aşamasıdır. Verilerin özelliklerine bağlı olarak en az sayıda
parametre içeren modeller seçilmektedir. Burada önemli olan ARIMA(p, d, q) modeline uygun
olan p, d ve q değerlerinin bulunmasıdır. ARIMA modelinin seçilmesi için bazı stratejiler ortaya
konulmustur ve bu amaçla dört basamaktan olusan bir deneme - yanılma süreci verilmiştir.
Uygun modelin seçiminin denemeye dayalı olması ise yöntemin sakıncası olarak kabul
edilmektedir. Buna rağmen ARIMA modelinin yaygın olarak kullanılmasının nedeni; kısa dönem
öngörülerinde başarılı sonuçlar vermesidir. Bu yöntemde öncelikle serinin durağan olup olmadığı
incelenmelidir. Bu amaç için daha ileriki bölümlerde bahsedeceğimiz birim kök testlerinden
faydalanılmaktadır. Seri durağan değil ise kaçıncı farkı alındığında durağan hale geleceği
incelenmelidir. Bu işlemin sonucunda d değeri bulunmuş olacaktır. Orijinal seri zaten durağan
ise farkının alınmasına gerek yoktur ve d=0 olmaktadır. Seri ilk farkı alındığında durağan hale
gelmiş ise, sürecin derecesi d=1’dir. Bu aşamada korelogram incelemesi yaparak, sürecin
otoregresif ve hareketli ortalama kısımlarına ait p ve q değerleri saptanmaktadır. Otoregresif
sürecin mertebesi kısmi otokorelasyon fonsiyonunun incelenmesiyle, hareketli ortalama kısmının
mertebesi ise otokorelasyon fonksiyonunun incelenmesiyle belirlenmektedir. Model türü
otoregresif bir süreç ise ve mertebesi p ise otokorelasyon fonksiyonu bu gecikmeden sonra üssel
olarak sıfıra yaklaşacaktır. Kısmi otokorelasyon fonksiyonu ise belirli bir gecikmeden sonra
aşağıya doğru devam etmektedir. Hareketli ortalama süreci için ise otokorelasyon fonksiyonu
belli bir gecikmeden sonra aşağıya doğru devam edecektir. Kısmi otokorelasyon fonksiyonu ise
belli bir gecikmeden sonra üstel olarak sıfıra gitmektedir. Eğer serimizde her iki unsur da
bulunuyorsa hem kısmi otokorelasyon fonksiyonu hem de otokorelasyon fonksiyonu üstel azalma
göstermektedir. Diğer bir ifade ile sıfırdan anlamlı şekilde farklı olan kısmi otokorelasyon ve
otokorelasyon katsayıları belirlenerek AR ve MA süreçlerinin mertebeleri bulunabilmektedir.
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4.3.2. Parametre Tahmini
Bu aşama; model belirleme aşamasında belirlenen modele iliskin parametrelerin tahmin edildiği
aşamadır. Parametrelerin istatistiksel olarak anlamlı olmalarının yanısıra değerinin de daha önce
belirttiğimiz durağanlık ve çevrilebilirlik koşullarını sağlamış olması gerekmektedir. Yöntem
olarak ya en küçük kareler yöntemi ya da doğrusal olmayan bir takım tahmin yöntemleri
kullanılmaktadır. Tahmin sürecinde su aşamalara dikkat edilir:
Tutumluluk : Seçilen modelin mümkün olabildiğince az parametre içermesi.
Uyumun iyiliği: R2 ve kalıntıların karelerinin toplamı tarafından belirlenmektedir. Tutumlu
modellerde Akaike ve Schwartz değerleri uyum iyiligi için tercih edilir. AIC ve SIC değerlerinin
olabildiğince küçük olması istenmektedir.
4.3.3. Uygunluğun Testi
Modelin veri setine uygunluğunun istatistiksel yöntemlerle test edildigi bu aşamada model uygun
bulunursa son aşamaya geçilir, uygun bulunmazsa başka bir modelin belirlenmesi için ilk
aşamaya dönülür. Seçilen modelin uygun olup olmadığının sınanması için kalıntıların beyaz
gürültü (sıfır ortalama, sabit varyans ve ilişkisiz) sürecine uyup uymadığına bakılmaktadır. Eğer
kalıntılar beyaz gürültü sürecine uyuyorsa model uygundur. Bu amaç için kalıntıların korelogramı
incelenerek kalıntıların otokorelasyonlu olup olmadıkları araştırılmaktadır. Bunun için
otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon katsayılarının istatistiksel olarak anlamsız olmaları
gerekmektedir. Söz konusu katsayıların istatistiksel olarak anlamsız olmaları kalıntıların tamamen
rassal olduğunu göstermektedir. Model uygun değilse tekrar başa dönmek gerekmektedir. Burada
anlaşılacağı

gibi

otokorelasyon

ve

kısmi

otokorelasyon

katsayılarının

istatistiksel

anlamlılıklarının test edilmesiyle ilgili ek bir bilgi vermek gerekmektedir. Bu bilgi şuanda kafa
karışıklığına sebep olmamak adına ilerleyen haftalarda sunulacaktır.
4.3.4. İleriye Yönelik Tahmin
Bu aşamada, seçilen en uygun model ileriye yönelik tahmin için kullanılmaktadır. Özellikle kısa
dönemde ileriye yönelik tahmin başarıları yüksektir ve yaygın olarak kullanılmaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI
1) Durağan olmayan zaman serilerinin modellenmesinde aşağıdaki süreçlerden hangisi
kullanılmaktadır?
a) Otoregresif süreç
b) Otoregresif hareketli ortalama süreci
c) Hareketli ortalama süreci
d) Entegre otoregresif hareketli ortalama süreci
e) Beyaz gürültü süreci
2) ARIMA (p,d,q) sürecindeki q ifadesi hangi sürecin mertebesini göstermektedir?
a) Otoregresif süreç
b) Hareketli ortalama süreci
c) Otoregresif hareketli ortalama süreci
d) Entegre otoregresif hareketli ortalama süreci
e) Rassal yürüyüş süreci
3) Durağan olmayıp, bir defa farkı alınarak durağan hale gelmiş bir seri “otoregresif
hareketli ortalama” sürecine uyuyorsa aşağıdaki süreçlerden hangisi ile ifade edilmektedir?
a) AR(p) süreci
b) MA(q) süreci
c) ARMA(p, q) süreci
d) ARIMA(p, 0, q) süreci
e) ARIMA (p, 1, q) süreci
4) Aşağıdakilerden hangisi model seçim kriteri olarak bilinen Akaike (AIC) kriterini doğru
şekilde göstermektedir?
 ESS  2 ln n
a) ln 
+
n
 n 
 ESS  2k
b) ln 
+
 n  n
 ESS  k
c) ln 
+
 n  n
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 ESS  ln n
d) ln 
+
 n  n
 ESS  k ln n
e) ln 
+
n
 n 

5) Aşağıdakilerden hangisinde Box-Jenkins modelleme yaklaşımının aşamaları düzgün sıra ile
verilmiştir?
a) Model belirleme - ileriye yönelik tahmin – uygunluğun testi- parametrelerin tahmini
b) Model belirleme - uygunluğun testi – parametrelerin tahmini – ileriye yönelik tahmin
c) Model belirleme - parametrelerin tahmini - uygunluğun testi – ileriye yönelik tahmin
d) Parametrelerin tahmini – uygunluğun testi – model belirleme- ileriye yönelik tahmin
e) İleriye yönelik tahmin - parametrelerin tahmini – uygunluğun testi – model belirleme
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde zaman serilerinin durağanlığını tespit etme yöntemlerine değinilecektir.
Uygulamada bu amaçla kullanılan birçok yöntem bulunmasına rağmen bu haftaki kısımda
genel olarak Grafiksel Analiz, Korelogram Analizi ve Birim Kök Analizi anlatılacaktır.
Aynı zamanda birim kök testlerinden Dickey ve Fuller tarafından geliştirilmiş Dickey-Fuller
testi de anlatılarak, bir örnek uygulaması yapılacaktır.
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5. DURAĞANLIĞIN TESPİTİ
Zaman serileri analizlerinde kullanılan zaman serilerinin durağan olmalarının çok önemli bir
özellik olduğuna daha önceki haftalarda değinilmişti. Durağanlık aranan bir özellik olduğuna
göre herhangi bir zaman serisinin durağan olup olmadığını bilmek bizim için gereklidir. Bu
amaçla uygulamada zaman serilerinin durağan olup olmadığını tespit etmek için kullanılan
birbirine alternatif birçok yöntem bulunmaktadır. Bunları genel olarak Grafiksel Analiz,
Korelogram Analizi ve Birim Kök Analizi olmak üzere 3 temel başlık altında toplayabiliriz.
5.1. Grafiksel Analiz
Zaman serileri analizinde herhangi bir zaman serisinin durağan olup olmadığını anlamamıza
yarayan en basit yöntem, ilgili zaman serisinin grafiğinin incelenmesidir. Ancak bu şekilde
kesin bir sonuca varmak zor olduğundan bu yöntem pek güvenilir olmamaktadır.
Örneğin: 1985-2010 yılları (26 gözlem) arasında Türkiye’nin eğitim harcamaları ve Gayri
Safi Milli Hasıla verilerine ait zaman serisi grafikleri aşağıda görülmektedir.
GSMH

EGITIM
9.5

6.0
5.5

9.0

5.0
8.5

4.5
4.0

8.0

3.5
7.5
3.0
2.5
1985

1990

1995

2000

2005

2010

7.0
1985

1990

1995

2000

2005

2010

Şekil 5.1: Türkiye’nin eğitim harcamaları ve Gayri Safi Milli Hasıla verilerine ait zaman
serisi grafikleri
Şekillere bakıldığında eğitim harcamaları ve GSMH serilerinin durağan bir seyir izlemediği
anlaşılmaktadır. Net bir sonuca ulaşmak için ayrıntılı bir analiz yapmak gerekmektedir.
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5.2. Korelogram Analizi

Korelogram analizi herhangi bir zaman serisinin durağanlık testi için kullanılan ve
otokorelasyon fonksiyonuna (ACF) dayanan bir diğer yöntemdir. Daha önce belirtildiği gibi
otokorelasyon katsayıları bir zaman serisinin farklı dönemdeki gözlemleri arasındaki ilişkiyi
gösteren katsayılar olup, zaman serilerine ilişkin özelliklerin en önemli göstergesi olarak
kabul edilmektedirler. Zaman serisinin gözlemleri arasındaki bağımlılığın derecesini ortaya
koymaktadırlar. Otokorelasyon katsayılarının yüksek olması zaman serisinin geçmiş
değerlerine bağımlı olduğunu gösterirken, düşük olması ise zaman serisinin rassal olduğunu
ifade etmektedir. Otokorelasyon katsayısı değerleri 1 ve -1 değerleri arasında yer
almaktadırlar. k gecikmede otokorelasyon katsayıları teorik olarak;

ρk =

γk
γ0

şeklinde hesaplanmaktadır. Burada γ k ; k gecikmede kovaryansı ifade ederken, γ 0 ise
varyansı ifade etmektedir. Uygulamada sürecin tamamı değil, bir kısmı gözlendiği için
tahmini değerler olan örnek otokorelasyon katsayıları hesaplanmaktadır. Dolayısıyla ρ k
otokorelasyon katsayısının bir tahmini olan ρˆ k ’nin hesaplanabilmesi için öncelikle k
gecikmede örneklem kovaryansının γˆk ve örneklem varyansının γˆ0 aşağıdaki gibi elde
edilmesi gerekmektedir.

γˆk =

γˆ0

∑ (Y − Y )(Y

t −k

t

−Y )

n

∑ (Y − Y )
=

2

n

Buradan hareketle örnek otokorelasyon katsayısı;

ρˆ k =

γˆk
γˆ0
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şeklinde hesaplanmaktadır. Değişik zaman aralıkları için bulunacak otokorelasyon katsayısı
değerleri ilişkilendirildiğinde korelogram elde edilmektedir. Durağanlığın tespiti için
korelogramdan şu şekilde yararlanılmaktadır. ACF çok yüksek bir değerden başlayıp çok
yavaş bir şekilde küçülüyorsa, bu serinin durağan olmadığının bir göstergesidir. Bir zaman
serisi durağansa bu seri için hesaplanan örnek otokorelasyon değerleri birkaç gecikmeden
sonra 0’a yaklaşmaktadır. Durağan değil ise birçok gecikmede otokorelasyon değerleri
anlamlı şekilde sıfırdan farklı olmaktadır. Bir zaman serisi tamamıyla rassalsa örnek

1
otokorelasyon katsayıları 0 ortalama ve   varyansla normal dağılmaktadır. Diğer bir ifade
n
ile örnek otokorelasyon katsayılarının anlamlılığının test edilmesinde standart normal
dağılımın özelliklerinden faydalanılmaktadır. Durağanlığın korelogram ile analizinde her bir
ACF değeri için ±1.96(1

n ) sınaması yapılmaktadır. Hipotezler aşağıdaki gibidir:

H 0 : ρ = 0 (Seri durağandır)
H1 : ρ ≠ 0 (Seri durağan değildir).
Eğer örnek otokorelasyon katsayısı ±1.96(1

n ) aralığı içine düşüyorsa serinin durağan

olduğunu ifade eden H 0 hipotezi reddedilememektedir. Katsayı değeri bu aralık dışındaysa

H 0 hipotezi reddedilmektedir. Katsayı değerinin güven aralığı dışında kalması aynı zamanda
otokorelasyonun bulunduğunu ve dolayısıyla zaman serisinin geçmiş değerlerine bağımlı,
rassal olmayan bir seri olduğunu ifade etmektedir.
Örneğin: Gözlem sayısı 50 ise varyans (1 50) = 0.02 olarak bulunmaktadır. Standart sapma
ise (1

50) = 0.141 ’dir. Standart normal dağılımın özelliklerinden yararlanarak güven

aralıklarını aşağıdaki gibi belirlemek mümkündür:

±1.96 × (1

50) =
±0.2763

Eğer örnek otokorelasyon katsayısı -0.2763 ve +0.2763 değerleri arasındaysa H 0 : ρ = 0
hipotezi reddedilememektedir. Serinin durağan olduğu sonuna ulaşılmaktadır. Katsayı değeri
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bu aralık dışına düşüyorsa H 0 : ρ = 0 hipotezi reddedilmektedir ve seri durağan değildir
sonucu elde edilmektedir.
Uygulamada tüm örnek otokorelasyon katsayılarını eşanlı olarak sıfıra eşit olmadıklarını test
etmek için Box-Pierce Q ve Ljung-Box Q istatistikleri kullanılmaktadır.
m

Box − Pierce Q =
n.∑ ρˆ k2  χ m2
k =1

m

Ljung − Box Q =
n. ( n + 2 ) ∑
k =1

ρˆ k2
n−k

 χ m2

Burada n; örneklem büyüklüğünü, m ise gecikme sayısını ifade etmektedir. Her iki istatistik
m serbestlik dereceli ki-kare tablo değeri dikkate alınarak test edilmektedir.
H 0 : Bütün ACF(k)'lar sıfırdır. Seri durağandır.
H1 : Bütün ACF(k)'lar sıfırdan farklıdır. Seri durağan değildir.
Hesaplanan Box-Pierce Q ve Ljung-Box Q istatistik değerleri χ m2 kritik değerinden büyükse

H 0 hipotezi reddedilmektedir. Yani seri durağan değildir.
Küçük örnekler için Ljung-Box Q istatistiği daha iyi iken büyük örneklerde her iki yöntem de
kullanılabilmektedir. Aynı zamanda m değerinin ne olacağıyla ilgili farklı görüşler
bulunmaktadır. Uygulamada örnek büyüklüğünün 1/3’ü kadar olması istenmektedir.
5.3. Birim Kök Analizi
Durağanlığı sınamak için uygulamada en yaygın kullanılan yöntemlerden birisi birim kök
analizidir. Daha önce belirtildiği gibi

=
Yt α1Yt −1 + ut
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süreci düşünüldüğünde, α1 = 1 ise bu bir rassal yürüyüş sürecini ifade etmektedir.
Hatırlanacağı gibi bu süreç durağan olmayan bir süreçtir ve ilk farkı alındığında durağan hale
gelmektedir. α1 = 1 durumu diğer bir ifade ile serinin birim köklü olduğunu ifade etmektedir.
Birim kök analizinin mantığı buradaki α1 değerinin istatistiksel olarak 1’e eşit olup
olmadığının test edilmesidir. Basit bir seride birim kökün araştırılmasında en yaygın
kullanılan test Dickey ve Fuller tarafından geliştirilmiş Dickey-Fuller (DF) testidir. Testin
genişletilmiş hali Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) testi olarak bilinmektedir.
5.3.1. Dickey- Fuller (DF) Testi
Dickey-Fuller testi, gözlenen serilerde birim kökün varlığının (serinin durağan olup
olmadığının) belirlenmesinde en yaygın kullanılan testtir. Testin açıklanmasında birinci
mertebeden otoregresif;

=
Yt α1Yt −1 + ut
sürecini ele alalım. Bu süreçteki α1 için 3 durum söz konusudur.

α1 < 1 ise kararlı kök söz konudur. Seri durağandır.

α1 = 1 ise birim kök söz konusudur. Seri birim köklüdür diğer bir ifade ile seri durağan
değildir.

α1 > 1 ise kararsız kök söz konusudur.
Dickey Fuller birim kök testleri 2 denklem üzerinden yapılmaktadır.
1) İlk denklemden yapılan test
2) İlk fark denkleminden yapılan test

=
Yt α1Yt −1 + ut ele alındığında hipotezler aşağıdaki gibi oluşturulmaktadır:
İlk denklem olan
H 0 : α1 = 1 (Serinin birim köklü olduğunu ifade etmektedir)
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H1 : α1 < 1 (Serinin durağan olduğunu ifade etmektedir)
İlk fark denklemini oluşturmak için ise yukarıdaki ifadenin ilk farkı aşağıdaki gibi
alınmaktadır:

Yt − Yt −1= α1Yt −1 − Yt −1 + ut
∆Yt = (α1 − 1)Yt −1 + ut

γ Yt −1 + ut
∆Y=
t
Bu durumda birim kök testi için hipotezlerimiz;

H 0 : γ = 0 (Seri durağan değildir)
H1 : γ < 0 (Seri durağandır)
olmaktadır.
Bu test t testine çok benzemektedir. Fakat burada γ parametresinin en küçük kareler
tahmincisi normal dağılıma uygunluk göstermediği için t istatistiği yerine Dickey ve Fuller’ın
Monte Carlo uygulamasında ortaya çıkarılan τ (tau) istatistiği kullanılmaktadır.
İlk denklem için: τ =

αˆ1
se(αˆ1 )

Fark denklemi için: τ =

γˆ
se(γˆ )

Hesaplanan τ değerinin mutlak değeri Dickey-Fuller ve ya McKinnon Dickey-Fuller kritik
değerleri ile karşılaştırılır. τ değeri kritik değeri aşıyorsa, zaman serisinin durağan olduğu

H1 hipotezini kabul ederiz. Tersi durumda τ değeri, kritik değerden küçükse H 0 hipotezi
kabul edilmektedir. Bu durumda seri durağan değildir ve birim köke sahiptir.
Dickey- Fuller’in ortaya koyduğu 3 farklı denklem türü bulunmaktadır:
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γ Yt −1 + ut
Sabitsiz-trendsiz Dickey-Fuller denklemi: ∆Y=
t
Sabitli Dickey-Fuller denklemi: ∆Yt = α 0 + γ Yt −1 + ut
Sabitli- trendli Dickey-Fuller denklemi: ∆Yt = α 0 + α1t + γ Yt −1 + ut
Test bu 3 farklı tür denklem ele alınarak uygulanmaktadır. İlk denklem sabitin ve trendin
olmadığı durumda, ikinci denklem sadece sabitin bulunduğu trendin ise bulunmadığı
durumda, son denklem ise hem sabit hem de trendin söz konusu olduğu durumda
kullanılmaktadır. Hangi denklem türünün kullanılacağına genellikle zaman serisinin grafiğine
bakarak karar verilmektedir.
Örnek: 1985-2010 yılları (26 gözlem) arasında Türkiye’nin eğitim harcamaları ve Gayri Safi

Milli Hasıla örneğine geri dönelim ve Dickey-Fuller testini uygulayalım.
Eğitim harcamaları:
Null Hypothesis: EGITIM has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Fixed)

Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-2.257849
-4.374307
-3.603202
-3.238054

0.4398

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Eğitim harcamaları için Şekil 5.1’de verilen zaman serisi grafiklerine bakıldığında serinin
durağan bir seyir izlemediği görülmüştü. Şimdi de bunu DF testini uygulayarak incelemeye
çalışıyoruz. Testin hipotezleri:

H 0 : α1 = 1 (Serinin birim köklü olduğunu ifade etmektedir)
H1 : α1 < 1 (Serinin durağan olduğunu ifade etmektedir)
olmaktadır. Dickey Fuller test istatistiğinin mutlak değeri kritik değerlerin mutlak değerleri ile
karşılaştırılmaktadır.

−2.257849 değeri %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerindeki kritik
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değerlerin tamamından küçük olması dolayısıyla eğitim harcamaları serisinin birim köklü
olduğunu ifade eden H 0 hipotezi kabul edilmektedir. Durağan olmayan bir zaman serisini
durağan hale getirmek için ilk farkının alınması gerektiğini daha önce belirtmiştik. Eğitim
harcamaları serisinin ilk farkını alıp DF testini tekrar ettiğimizde aşağıdaki sonuçlar elde
edilmiştir.

Null Hypothesis: D(EGITIM) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Fixed)

Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-4.956530
-4.394309
-3.612199
-3.243079

0.0030

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Tabloya bakıldığında eğitim harcamalarının ilk farkı için hesaplanan istatistik değeri
-4.956530’dur. Bu değer mutlak olarak tüm anlamlılık düzeylerinde kritik değerlerden
büyüktür. Buna göre eğitim harcamaları serisinin ilk farkı alındığında durağan hale geldiği
söylenebilmektedir.
GSMH:
Null Hypothesis: GSMH has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Fixed)

Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-2.534352
-4.374307
-3.603202
-3.238054

0.3104

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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GSMH için Şekil 5.1’de verilen zaman serisi grafiklerine bakıldığında da serinin durağan bir
seyir izlemediği farkedilmişti. Daha ayrıntılı bir analiz yapmak amacıyla DF testi GSMH
serisine uygulanmıştır. Testin hipotezleri yine aşağıdaki gibidir:

H 0 : α1 = 1 (Serinin birim köklü olduğunu ifade etmektedir)
H1 : α1 < 1 (Serinin durağan olduğunu ifade etmektedir)
Dickey Fuller test istatistiğinin mutlak değeri kritik değerlerin mutlak değerleri ile
karşılaştırılmaktadır.

2.534352 değeri %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerindeki kritik

değerlerin tamamından küçüktür. Bu sonuca göre GSMH serisinin birim köklü olduğu
söylenebilmektedir. İlk farkı alındığında elde edilen DF test sonuçlarına bakalım.

Null Hypothesis: D(GSMH) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Fixed)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-5.500080
-4.394309
-3.612199
-3.243079

0.0009

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Tabloya bakıldığında GSMH serisinin ilk farkı için hesaplanan istatistik değerinin -5.500080
olduğu görülmektedir. Bu değer de mutlak olarak tüm anlamlılık düzeylerinde kritik
değerlerden büyük olduğundan GSMH serisinin ilk farkının durağan olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
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ÇALIŞMA SORULARI
1) Aşağıdakilerden hangisi durağanlığın korelogram ile analizinde her bir ACF değeri için
yapılan sınamayı doğru olarak vermektedir?
a) ±1.96(n)
b) ±1.96(1 n)
c) ±1.96( n )
d) ±1.96
e) ±1.96(1

n)

2) Aşağıdakilerden hangisi gözlem sayısı 64 olduğunda yapılacak korelogram analizinde her bir
ACF değeri için yapılacak sınamada doğru aralığı vermektedir?
a) ±0.245
b) ±0.306
c) ±15.68
d) ±0.0306
e) ±1.96

Yt α1Yt −1 + ut sürecinde α1 < 1 ise aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
3)=
a) Birim kök, durağan olmayan seri
b) Kararsız kök, durağan seri
c) Rassal kök, durağan seri
d) Kararlı kök, durağan seri
e) Patlayan kök, durağan seri
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4) Aşağıdakilerden hangisi ilk farklar üzerinden yapılan DF birim kök testinin hipotezlerini
doğru olarak vermektedir?
a)

b)

c)

d)

e)

H0 : γ = 0
H1 : γ < 0
H0 : γ = 0
H1 : γ ≠ 0

H0 : γ = 1
H1 : γ < 1
H0 : γ = 1
H1 : γ ≠ 1
H0 : γ = 1
H1 : γ > 1

5) Aşağıdaki birim kök denklemlerinden hangisi sabitli ve trendli DF test denklemini ifade
etmektedir?
a) ∆Yt = α 0 + γ Yt −1 + ut

γ Yt −1 + ut
b) ∆Y=
t
c) ∆Yt = α 0 + α1t + γ Yt −1 + ut
d) ∆Yt = α 0 + γ Yt −1 + ut
e) ∆Yt = α1t + γ Yt −1 + ut
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde, birim kök testlerinin devamı olarak Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) testi,
Philips-Perron (PP) testi ve hipotezleri itibariyle farklı olan, Kwiatkowski, Phillips, Schmidt
ve Shin tarafından ileri sürülen KPSS testi ele alınacaktır.
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6. DURAĞANLIĞIN TESPİTİ (DEVAM)
Bir önceki dersimizde durağanlığı sınamak için en yaygın kullanılan yöntemlerden birisinin
birim kök analizi olduğuna değinilmiş ve Dickey-Fuller (DF) birim kök testi ayrıntısıyla
anlatılmıştı. Bu haftaki dersimizde DF testinin genişletilmiş hali olan Genişletilmiş Dickey
Fuller (ADF) testi, alternatif bir test olan Philips-Perron (PP) testi ve hipotezleri itibariyle
farklı olan, Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin tarafından ileri sürülmüş KPSS testi
anlatılacaktır.
6. 1. Durağanlığın Tespitinde Birim Kök Analizi (Devam)
Hatırlanacak olursa, birinci mertebeden otoregresif;

=
Yt α1Yt −1 + ut
süreci ele alındığında buradaki α1 için 3 durum söz konusudur.

α1 < 1 ise kararlı kök söz konudur. Seri durağandır.
α1 = 1 ise birim kök söz konusudur. Seri birim köklüdür diğer bir ifade ile seri durağan
değildir.

α1 > 1 ise kararsız kök söz konusudur.
Aynı zamanda Dickey-Fuller birim kök testini ilk denklem ve fark denklemi olmak üzere 2

Yt α1Yt −1 + ut ele alındığında
denklem üzerinden yapmak mümkündür. İlk denklem olan=
hipotezler aşağıdaki gibidir:

H 0 : α1 = 1 (Seri birim köklüdür)
H1 : α1 < 1 (Seri durağandır)
İlk fark denklemini oluşturmak için yukarıdaki ifadenin ilk farkı alındığında;
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Yt − Yt −1= α1Yt −1 − Yt −1 + ut
∆Yt = (α1 − 1)Yt −1 + ut

γ Yt −1 + ut
∆Y=
t
elde edilmektedir ve hipotezler aşağıdaki gibi oluşturulmaktadır:

H 0 : γ = 0 (Seri durağan değildir)

H1 : γ < 0 (Seri durağandır).
Dickey-Fuller testi t testine çok benzemesine rağmen buradaki γ parametresinin en küçük
kareler tahmincisinin normal dağılıma uygunluk göstermemesi dolayısıyla τ (tau) istatistiği
kullanılmaktadır.

İlk denklem için: τ =

αˆ1
se(αˆ1 )

ve

Fark denklemi için: τ =

γˆ
se(γˆ )

şeklinde elde edilen istatistik değerlerinin mutlak değerleri Dickey-Fuller ve ya MacKinnon
Dickey-Fuller kritik değerleri ile karşılaştırıldığında; τ değeri kritik değeri aşıyorsa, zaman
serisinin durağan olduğu H1 hipotezini kabul ederiz. Tersi durumda τ

değeri, kritik

değerden küçükse H 0 hipotezi kabul edilmektedir. Bu durumda seri durağan değildir ve birim
köke sahiptir.
Önceki hafta son olarak da Dickey- Fuller’in ortaya koyduğu 3 farklı denklem türü olduğuna
değinilmişti. Bunlardan ilki sabit ve trendin olmadığı durumdur. İkinci denklem sadece sabitin
bulunduğu trendin ise bulunmadığı durumdur. Nihayet son denklem ise hem sabit hem de
trendin söz konusu olduğu denklemdir. Söz konusu denklemler aşağıdaki gibi ifade
edilmektedir.
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γ Yt −1 + ut
Sabitsiz-trendsiz Dickey-Fuller denklemi: ∆Y=
t
Sabitli Dickey-Fuller denklemi: ∆Yt = α 0 + γ Yt −1 + ut
Sabitli- trendli Dickey-Fuller denklemi: ∆Yt = α 0 + α1t + γ Yt −1 + ut
Zamanla standart DF testinin yeterli olmadığı ve genişletilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu
kısımda öncelikle Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testine değinilecektir.
6.1.1. Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Testi
Standart DF testi, hata terimlerinin bağımsız ve aynı şekilde dağıldıklarını varsaymaktadır.
Fakat kimi zaman DF testinde yer alan hata terimi otokorelasyonlu olabilir veya değişen
varyans özelliği gösterebilir. Bu durumda, yukarıdaki sabitsiz-trendsiz, sabitli ve sabitlitrendli Dickey-Fuller denklemlerine hata terimlerinin otokorelasyonlu olmalarını önlemek
amacıyla değişkenin ilk farklarının bir veya birden fazla gecikmeli değeri dahil edilmektedir.
İlgili denklemleri aşağıdaki gibi göstermek mümkündür:

m

γ Yt −1 + βi ∑ ∆Yt −i + ut
Sabitsiz-trendsiz ADF denklemi: ∆Y=
t
i =1

m

Sabitli ADF denklemi: ∆Yt = α 0 + γ Yt −1 + βi ∑ ∆Yt −i + ut
i =1

m

Sabitli- trendli ADF denklemi: ∆Yt = α 0 + α1t + γ Yt −1 + βi ∑ ∆Yt −i + ut
i =1

Bu

denklemlerde

değişkenin

ilk

farklarının

gecikmeli

değerleri,

hata

teriminin

otokorelasyonlu olmasını engellemek amacıyla ilave edilmiştir. Burada önemli olan husus
ilave edilecek gecikme sayısının nasıl belirleneceğidir. Buna karar verirken daha önce de
anlattığımız Akaike (AIC) ve Schwarz (SIC) bilgi kriterlerinden faydalanılacaktır.
n; gözlem sayısı, k; tahmin edilmiş parametre sayısı ve ESS; kalıntı kareler toplamı olarak
tanımladığında, AIC ve SIC bilgi kriterleri sırasıyla;
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ve
 ESS  k .ln n
SIC ln 
=
+
n
 n 

şeklinde gösterilebilir. Bu değerlerin en küçük olduğu gecikme sayısı bizim uygun gecikme
sayımız olacaktır. Buradaki amaç; kalıntı kareler toplamını azaltmaktır. Herhangi bir gecikmenin
açıklayıcı değeri yoksa AIC ve SIC değerlerinde artış görülecektir.
ADF testinin hipotezleri de DF testinin hipotezleri ile aynıdır. Burada da hesaplanmış τ değeri
kritik değeri aşıyorsa, zaman serisinin durağan olduğu H1 hipotezini kabul ederiz. Eğer τ
değeri, kritik değerden küçükse serinin durağan olmadığını ifade eden H 0 hipotezi kabul
edilmektedir.
6.1.2. Philips-Perron (PP) Birim Kök Testi
DF testi hata terimlerinin bağımsız ve aynı şekilde dağıldıklarını varsaymaktaydı. Bu
metodolojiyi kullanılırken hata terimleri arasında korelasyon olmadığından ve değişen varyans
olmadığından emin olmak gerekmektedir. Philips ve Perron (1988) çalışmasında, DF ve ADF
testlerinin varsayımlara uyulmadığında yetersiz kaldığını öne sürmüşlerdir. Bu problemi bertaraf
etmek için hata terimlerini düzeltmeyi öngören, parametrik olmayan bir test geliştirmişlerdir. Bu
test bir düzeltme mekanizması içermektedir. Bu mekanizmada DF ve ADF denklemlerinin
otoregresif düzeltmeler içermesinin yanı sıra hareketli ortalamalar düzeltmeleri de ilave
edilmektedir.

Philips-Perron’un

DF

testinin

hata

terimleri

konusundaki

sınırlayıcı

varsayımlarından vazgeçmesinin nedeni hata terimlerini ya da bu hata terimlerinin geçmiş
değerlerini hareketli ortalama olarak (MA) kullanmalarıdır. Bu açıdan bakıldığında DF testindeki
AR süreci, Philips- Perron testinde ARMA sürecine dönüştürülmüştür. Diğer bir ifade ile PP testi
bir ARMA süreci şeklindedir. PP testi de DF testinde olduğu gibi üç model üzerinden
yapılmaktadır. Ancak PP testi için en basit model;
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Yt =+
µ φ1Yt −1 + ut
(1 − φ1 L)Yt =
µ + ut
şeklinde verilmektedir. Burada t=1,2,…T ve model için birim kök 1 φ1 ile bulunmaktadır. Ancak

φ1 = 1 olduğunda seride birim kök vardır. PP testi denklemlerinde hata terimi ortalaması sıfıra eşit
olmakla beraber, otokorelasyon olabilir veya sabit varyans varsayımı ihlal edilebilir. Dolayısıyla
PP testi, DF veya ADF testinin varsayımlarına bağımlı değildir. Çünkü PP testi Newey-West hata
düzeltme mekanizması kullanarak otokorelasyonu ortadan kaldırır ve sabit varyans varsayımını
yerine getirir. Bu nedenle PP testi, DF testinin kullandığı tüm kritik değerleri aynen kullanmaya
devam eder. Hipotez testi DF testinde sınandığı gibidir. Yani H 0 hipotezinin reddi serinin birim
kök içermediğini, durağan olduğunu göstermektedir.
6.1.3. Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin (KPSS) Testi
Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin tarafından önerilen KPSS birim kök testinin amacı;
gözlenen serideki deterministik trendin arındırılarak serinin durağanlaştırılmasıdır. Test, artıkların
uzun dönem varyansının nonparametrik tahmincisine dayanmaktadır. Test için denklem aşağıdaki
gibi oluşturulmaktadır:

=
Yt xt'δ + ut
Denklemde yer alan xt ; sabit veya sabit ve trendi ifade eden deterministik bileşendir. Bu denklem
yardımıyla elde edilen kalıntılar test istatistiğinin hesaplanmasında kullanılmaktadır. Test
istatistiği;

T

LM = T −2 ∑ st2 f 0 olmaktadır. Burada T gözlem sayısı, st birikimli kalıntı fonksiyonudur ve
i =1

t

s (t ) = ∑ uˆr şeklinde hesaplanmaktadır. f 0 ise sıfır frekansta kalıntı spektrumunun tahmincisidir.
r =1

KPSS testinde diğer birim kök testlerinden farklı olarak temel hipotez birim kök yoktur
şeklindedir ve hipotezler;
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H0 : ρ < 1
H1 : ρ = 1
olmaktadır. LM test istatistiği KPSS(1992) kritik değerleri ile karşılaştırılmaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI
1) Genişletilmiş

Dickey-Fuller

(ADF)

testinde

ilave

edilecek

gecikme

sayısı

nasıl

belirlenmektedir?
A) Otokorelasyon katsayılarına göre
B) Grafik analizine göre
C) Kısmi otokorelasyon katsayılarına göre
D) Korelogram analizine göre
E) Akaike veya Schwarz gibi bilgi kriterlerine göre
2) Aşağıdaki birim kök denklemlerinden hangisi sabitli ve trendli Genişletilmiş Dickey-Fuller
(ADF) test denklemini ifade etmektedir?
m

γ Yt −1 + βi ∑ ∆Yt −i + ut
A) ∆Y=
t
i =1

m

B) ∆Yt = α 0 + γ Yt −1 + βi ∑ ∆Yt −i + ut
i =1

m

C) ∆Yt = α 0 + α1t + γ Yt −1 + βi ∑ ∆Yt −i + ut
i =1

D)

∆Y=
γ Yt −1 + ut
t

E)

∆Yt = α 0 + α1t + γ Yt −1 + ut

3) Dickey-Fuller denklemlerine değişkenin ilk farklarının bir veya birden fazla gecikmeli
değerlerinin dahil edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Daha fazla parametre tahmini yapabilmek
B) Hata terimlerinin otokorelasyonlu olmalarını önlemek
C) Durağanlığı sağlayabilmek
D) Daha karmaşık denklemler oluşturabilmek
E) Hata terimlerinin değişen varyanslı olmalarını sağlayabilmek
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4) Philips-Perron (PP) testi için aşağıdaki söylenenlerden hangisi doğrudur?
A) PP testi, hata terimlerinin bağımsız ve aynı şekilde dağıldıklarını varsaymaktadır.
B) PP testinin hipotezleri, DF veya ADF testlerinin hipotezlerinden farklıdır.
C) PP testi, DF veya ADF testinin varsayımlarına bağımlı değildir.
D) PP testi, parametrik bir testtir.
E) PP testi, DF ve ADF testinin varsayımlarını dikkate almaktadır.
5) Aşağıda KPSS testi için söylenenlerden hangisi doğrudur?
A) KPSS testinin hipotezleri, DF, ADF ve PP testlerinin hipotezlerinden farklıdır.
B) KPSS testinin hipotezleri, DF, ADF ve PP testlerinin hipotezleri ile aynıdır.
C) KPSS testinin H0 hipotezi birim kök durumunu ifade etmektedir.
D) KPSS testinin kritik değerleri DF, ADF ve PP testlerinin kritik değerleri ile aynıdır.
E) KPSS testinin H1 hipotezi durağanlığı ifade etmektedir.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde, Eviews paket programını kullanarak Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF),
Philips-Perron (PP) ve Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin (KPSS) testleri ile ilgili bir
uygulama sunulacaktır.
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7. Eviews Paket Programı ile Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF), Philips-Perron (PP) ve
Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin (KPSS) Birim Kök Testleri için Bir Uygulama
ADF, PP ve KPSS testlerini daha iyi kavramak amacıyla bir önceki bölümde verdiğimiz
eğitim harcamaları ve GSMH örneğine geri dönelim. Hatırlanacağı gibi bu örnek 1985-2010
yılları arasında Türkiye’nin eğitim harcamaları ve GSMH verilerini ele almaktaydı. Öncelikle
Eviews programına veri girme işleminden başlayarak bilgilerimizi hatırlayalım. Programda
yeni bir çalışma sayfası oluşturmak için aşağıdaki menüleri takip etmemiz gerekmektedir.
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Önsel bir bilgi edinmek amacıyla öncelikle Eviews programını kullanarak serilerin
grafiklerini aşağıdaki gibi oluşturalım.
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Şekildeki grafiklere bakıldığında her iki serinin de durağan bir seyir izlemediğinin
görüldüğü ve kesin bir sonuca varmak için ayrıntılı bir analiz yapmak gerektiği
söylenmişti. Şimdi bu analizleri ADF, PP ve KPSS birim kök testlerini kullanarak
yapalım.
7.1. Eğitim Harcamaları Serisi İçin Uygulamalar
Uygulamaya öncelikle eğitim harcamaları serisiyle başlayalım.
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Daha önce de ifade edildiği gibi ADF testinde en önemli şey; ilave edilecek uygun
gecikme uzunluğunun seçilmesidir. Zaman serimiz yıllık olduğundan dolayı maksimum 3
gecikme vererek ve Schwarz bilgi kriterini seçerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
Aynı zamanda grafiklerde bir sabit ve trend etkisi bariz olduğundan dolayı test denklemi
olarak da sabitli ve trendli durum ele alınmıştır. Eğitim harcamaları serisi için ADF testi
sonuçları aşağıdaki gibidir:
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ADF

test

istatistiğinin

karşılaştırılmaktadır.

mutlak

değeri,

kritik

değerlerin

mutlak

değerleri

ile

−2.257849 değeri %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerindeki kritik

değerlerin tamamından küçük olması dolayısıyla eğitim harcamaları serisinin birim köklü
olduğunu ifade eden H 0 hipotezi kabul edilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken durum,
elde edilen bu sonucun DF test sonucu olduğudur. Çünkü maksimum 3 gecikme verdiğimizde
Schwarz kriterine göre 0 gecikme uygun olarak bulunmuştur. Bu aslında DF testinin
kendisidir.
Durağan olmayan bu zaman serisini durağan hale getirmek için ilk farkı aşağıdaki gibi
alınmıştır ve grafiği sunulmuştur.
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Grafiğe bakıldığında eğitim serisinin ilk farkının ortalama etrafında dalgalandığı
görülmektedir. Buradan hareketle birim kök testini ilk farklara uygularken bu defa sabitli
denklem ele alınmıştır. Yine maksimum 3 gecikme verilerek Schwarz kriterine göre bir seçim
yapılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki gibidir:
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Eğitim harcamaları serisinin ilk farkının −5.019372 istatistik değerinin tüm anlamlılık
düzeylerinde kritik değerlerden büyük olması sebebiyle durağan olduğu görülmektedir. Bu
sonuçlara ilave olarak aynı zamanda PP testi de aşağıdaki gibi uygulanmıştır.
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Eğitim harcamaları serisine sabitli ve trendli denklem dikkate alınarak uygulanan PP testi
sonuçları da eğitim harcamaları serisinin birim köklü olduğunu göstermektedir. Çünkü test
istatistiği mutlak değer olarak tüm anlamlılık düzeylerindeki kritik değerlerin mutlak
değerinden küçüktür ve serinin birim köklü olduğunu ifade eden H 0 hipotezi kabul edilmiştir.
Seriyi durağan hale getirmek için ilk farkı alınmıştır. Bir önceki testte eğitim harcamaları
serisinin ilk farkının ortalama etrafında dalgalanması dolayısıyla sabitli denklemin ele
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alınması gerektiğini ifade etmiştik. PP testi uygulaması için de yine sabitli durum ele
alınacaktır.

Tabloya bakıldığında eğitim harcamaları serisinin ilk farkının PP testi sonuçlarına göre de
durağan olduğu görülmektedir. Eğitim harcamaları serimize aynı zamanda KPSS testi
uygulanmıştır ve sonuçlar aşağıda sunulmuştur.
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KPSS test istatistiğine bakıldığında tüm anlamlılık düzeylerinde kritik değerlerden küçük
olduğu görünmektedir. Bu durumda H 0 hipotezi kabul edilmektedir. KPSS testinin boş
hipotezi serinin durağan olduğunu ifade ettiğinden dolayı eğitim harcamaları serisi KPSS
testine göre düzeyden durağandır. Böylece serinin ilk farkını almaya gerek yoktur.
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7.2. GSMH Serisi İçin Uygulamalar
Şimdi de örneğimizde yer alan ikinci serinin yani GSMH serisinin birim kök özelliklerini
ADF, PP ve KPSS testi ile araştıralım. GSMH serisi de yıllık olduğundan dolayı maksimum 3
gecikme ile Schwarz bilgi kriterine göre seçim yapılacaktır. Yine GSMH serisinin grafiğine
göre test denklemi olarak sabitli ve trendli durum ele alınacaktır. Sonuçlar aşağıdaki gibidir:

GSMH serisi için ADF test istatistiğinin mutlak değeri, kritik değerlerin mutlak değerleri ile
karşılaştırıldığında −2.534352 değerinin %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerindeki kritik

16 / 25

değerlerin tamamından küçük olduğu görülmektedir. Buna göre GSMH serisinin birim köklü
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken durum, uygun gecikme
uzunluğu olarak yine 0 gecikmenin seçilmesidir. GSMH serisi için de ADF test sonucu
aslında DF testi sonucudur. Seriyi durağan hale getirmek için ilk farkı alınmış ve grafiği
aşağıda sunulmuştur.
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GSMH serisinin ilk farkı için de yine sabitli denklem ele alınmıştır ve maksimum 3 gecikme
verilerek Schwarz kriterine göre bir seçim yapılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki gibidir:
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Sonuçlara bakıldığında GSMH serisinin de ilk farkı alındığında durağan hale geldiği
görülmektedir. GSMH serisine aynı zamanda PP testi de uygulanmıştır ve sonuçları aşağıda
verilmiştir.
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GSMH serisi PP testine göre de birim köklü bir seridir. İlk farkı alındığında elde edilmiş
sonuçlar da aşağıdaki gibidir.
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Sonuçlar incelendiğinde GSMH serisinin ilk farkının PP testine göre de durağan olduğu
anlaşılmaktadır. Son olarak GSMH serisine KPSS testi uygulanmış ve sonuçları aşağıda
sunulmuştur.
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Sonuçlar incelendiğinde GSMH serisi için de KPSS test istatistiğinin tüm anlamlılık
düzeylerinde kritik değerlerden küçük olduğu görülmüştür. Dolayısıyla serinin durağan
olduğunu ifade eden H 0 hipotezi kabul edilmiştir. Sonuç olarak GSMH serisi KPSS testine
göre düzeyden durağan bir seridir ve farkını almaya gerek yoktur.
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ÇALIŞMA SORULARI
1) Aşağıda herhangi bir X serisi için verilmiş PP birim kök testi sonuçları yer almaktadır.
Verilenlerden hareketle Bu X serisi için ne söylenebilir?
Null Hypothesis: X has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 0 (Newey-West using Bartlett kernel)

Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-1.073520
-3.724070
-2.986225
-2.632604

0.7098

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
A) Seri durağandır.
B) Seri birim köklüdür.
C) Serinin ilk farkı da durağandır.
D) Serinin ilk farkını almaya gerek yoktur.
E) Seri ikinci farkı alındığında durağan hale gelmektedir.
2) Aşağıda menüsü sunulmuş olan uygulamada dikkate alınan ADF test denklemi
aşağıdakilerden hangisidir?
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ut
A) ∆Yt =

γ Yt −1 + ut
B) ∆Y=
t
C) ∆Yt = α 0 + γ Yt −1 + ut
D) ∆Yt = α 0 + α1t + γ Yt −1 + ut
E) ∆Yt = α 0 + α1t + α1t 2 + γ Yt −1 + ut
3) Aşağıda KPSS testi sonucu verilmiş Döviz Kuru serisi için ne söylenebilir?
Null Hypothesis: Döviz Kuru is stationary
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 0 (Newey-West using Bartlett kernel)
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic

0.998351

Asymptotic critical values*:

0.216000
0.146000
0.119000

1% level
5% level
10% level

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)

A) Seri tüm anlamlılık düzeylerine göre birim köklüdür.
B) Seri tüm anlamlılık düzeylerine göre durağandır.
C) Seri sadece %1 anlamlılık düzeyinde birim köklüdür.
D) Seri sadece %1 anlamlılık düzeyinde durağandır.
E) Seri sadece %10 anlamlılık düzeyinde birim köklüdür.

24 / 25

KAYNAKÇA
Enders, W., Applied Econometric Time Series, John Wiley, 2004.
Franses, P.H., ve Dick van Dijk, Non-linear Time Series Models in Empirical Finance,
Cambridge Univ. Press, 2000.
Franses, P.H., Time Series Models for Business and Economic Forecasting, Camb.
Uni.Press, 1998.
Hamilton, J., Time Series Analysis, 1994.
Patterson, K., Introduction to Econometrics, A Time series Approach, 2001
Tsay, R.S., Analysis of Financial Time Series, John Wiley, 2010.

25 / 25

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
İSUZEM

Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir.
Hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

FAKÜLTE / YÜKESEK OKUL:
BÖLÜM:
DÖNEM (GÜZ / BAHAR):
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI:
DERSİN ADI:
DERS NOTU YAZARININ
ADI-SOYADI:
CANLI DERS ÖĞRETİM
ELEMANIN ADI-SOYADI:

İktisat Fakültesi
Ekonometri
Güz
2014-2015
Zaman Serileri Analizi

Doç.Dr. Burcu KIRAN

Doç.Dr. Burcu KIRAN

2 / 16

8. HAFTA
DERS NOTU

3 / 16

İÇİNDEKİLER
8. KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ
8.1. Simetrik Koşullu Değişen Varyans Modelleri
8.1.1. Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) Modelleri
8.1.1.1. ARCH Etkisinin Test Edilmesi
8.1.2. Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (GARCH) Modelleri
8.1.2.1. GARCH için LM Testi
8.1.3. Ortalamada ARCH (ARCH-M) Modeli
8.1.4. Ortalamada GARCH (GARCH-M) Modeli

4 / 16

ÖZET
Bu hafta, koşullu değişen varyans modellerinden volatilite üzerindeki olumlu ve olumsuz
şokların etkilerinin simetrik olduğunu varsayan otoregresif koşullu değişen varyans (ARCH)
modeli, genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans (GARCH) modeli, ortalamada
ARCH (ARCH-M) modeli ve ortalamada GARCH (GARCH-M) modeline değinilecektir.
Aynı zamanda ARCH etkilerinin test edilmesine yarayan Lagrange Çarpanları (LM) testi
anlatılacaktır.
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8. KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ
Hata terimlerinin diğer hata terimleri ile aralarında ilişki olması otokorelasyon olarak
tanımlanır.

Otokorelasyon

genellikle

zaman

serilerinde

karşılaşılan

bir

sorundur.

Heteroskedasite (değişen varyans) ise, anakütle hata terimi varyansının gözlemler itibariyle
sabit olmamasıdır ve bir kesit verisi problemidir.
Engle(1982,1983) ve Cragg(1982) analizlerinde makro ekonomik verilerin zaman serisi
modellerinde değişen varyans sorunu ile karşılaşıldığını ispatlamışlardır.
Yt +1 = et +1 X t

modelinde,

Yt +1 : Bağımlı değişken
X t : t döneminde gözlenen bağımsız değişken

et +1 : sabit varyanslı (σ 2 ) hata terimidir.

Böyle bir eşitlikte tüm X t değerleri birbirine eşit yani, X t = X t −1 = X t − 2 ...... ise, Yt serisi
sabit varyanslı olacaktır. Fakat X t değerleri eşit değil ise, Yt +1 koşullu değişen varyansa sahip
olacaktır.
Var (Yt +1 I X t ) = X t2σ 2

Yt +1 ’in koşullu varyansının büyüklüğü X t değerlerine bağlıdır ve X t değerleri ne kadar
büyük olursa Yt +1 ’in koşullu varyansı da o kadar büyük olacaktır. X t değerleri pozitif
otokorelasyonlu ise, Yt ’nin koşullu varyansı da pozitif otokorelasyonlu olacaktır.
Ekonomide,

dışsal

faktörler

makro

büyüklükleri

etkilediğinde

bu

büyüklüklerde

dalgalanmalar söz konusu olacak ve bundan dolayı serilerin varyansı da değişecektir. Böylece
serilerdeki sabit varyans varsayımı ortadan kalkacaktır. Buna göre yeni değişimlere
ihtiyacımız olacaktır.
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8.1. Simetrik Koşullu Değişen Varyans Modelleri
Simetrik koşullu değişen varyans modellerinde, piyasaya etki eden olumlu ve olumsuz
haberlerin volatilite üzerindeki etkisi aynı olmaktadır. Otoregresif koşullu değişen varyans
(ARCH) modeli, genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans (GARCH) modeli,
ARCH-M (ortalamada ARCH) ve GARCH-M (ortalamada GARCH) modelleri volatilite
üzerindeki simetrik etkileri açıklayan modellerdir.
8.1.1. Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) Modelleri
Engle(1982)’in çalışmasında

1. dereceden otoregresif süreç,

Yt = γYt −1 + et

şeklinde

gösterilmiştir.
et ; 0 ortalama ve sabit varyanslı hata terimidir. Yt ’nin koşullu ortalaması γYt −1 iken koşulsuz

ortalaması 0’dır. Yt ’nin koşulsuz varyansı

σ2
ve koşullu varyansı ht ’dir.
1− γ 2

1
> 1 olduğunda koşullu varyans, koşulsuz varyanstan küçük olacaktır. Buna göre küçük
1− γ 2

değer alan koşullu varyans tercih edilecektir.
Koşullu varyansı bir AR(q) süreci gibi tahmin etmenin bir diğer yolu ise, tahmin edilen hata
terimlerinin karelerini kullanmaktır.

et2 = α 0 + α 1et2−1 + α 2 et2− 2 + ........ + α q et2− q + Vt
Vt , beyaz gürültü sürecine uymaktadır.

α 1 = α 2 = ....... = α p = 0 ise, Yt ’nin koşullu varyansı α 0 ’a eşittir.
Yt +1 ’in koşullu varyansı ise,

et2+1 = α 0 + α 1et2 + α 2 et2−1 + ........ + α q et2+1− q şeklinde bulunabilir.
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V (et ) = 1 olmak üzere,
Yt = et ht1 / 2
ht = α 0 + α 1Yt −21

modeli tercih edilebilir bir modeldir. Bu modelde ht , koşullu varyanstır. Yukarıdaki model,
otoregresif koşullu değişen varyans (ARCH) modeli örneğidir.
Engel’in ARCH modeli aşağıdaki gibidir.
Yt /ψ t −i  N ( X t b, h)

ht = α 0 + α 1et2−1 + α 2 et2− 2 + ... + α p et2− p
p

= α 0 + ∑ α i et2−i
i =1

et = Yt − X t b

ht , ARCH modelinin koşullu varyansıdır. p, ARCH sürecinin derecesidir ve α bilinmeyen

parametreler vektörüdür.
ARCH modelinde, Yt serisinin koşullu ortalaması X t b iken, koşullu varyansı ht ’dir. ψ t −i
bilgi kümesine bağlıdır ve normal dağılıma uygunluk gösterir.
ARCH(p) modelinde et ’nin koşullu varyansı et2−i ’lerin gerçekleşmiş değerlerine bağlı
olmaktadır. et2−i ’ler büyük ise koşullu varyans da büyük, küçük ise koşullu varyans da küçük
olacaktır.
Koşullu varyans, et ’nin gerçekleşmiş tüm değerleri için pozitif olmalıdır. Bunun garantiye
alınması için de α 0 ve α i parametreleri pozitif olmalıdır. ( α 0 > 0 ve i=1,2,….p

αi ≥ 0

)
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Koşullu varyans negatif olamaz. Çünkü et2−1 , et2− 2 ......et2− p değerleri negatif olmayacaktır.

α 0 < 0 ise, et −1 ’deki küçük değişme koşullu varyansı negatif yapacaktır. α 1 yeterli oranda
negatif olduğunda ise, koşullu varyans yine negatif olur.
Koşullu varyansın negatif değer almaması için;
i) α 0 > 0 , 0 < α 1 < 1 şartları sağlanmalıdır.

ii)

α0

 q

hariç olmak üzere tüm α parametrelerinin toplamı 1’den küçük  ∑ α i < 1
 i =1


olmalıdır. Toplamları 1’den büyük olursa sürecin varyansı sonsuz değer alacaktır.
ARCH(p) süreci p=1 için ARCH(1) süreci olur.
ht = α 0 + α 1et2−1

ile ifade edilir.

α 0 > 0 , − 1 < α 1 < 1 ise, koşullu varyans negatif olmayacaktır.
Otoregresif koşullu değişen varyans (ARCH) modelinde Maksimum Benzerlik Yöntemi, En
Küçük Kareler yöntemine göre daha etkin tahminler verir. Bu modelin doğrusal
spesifikasyonu çok güvenilir değildir. Yt ve koşullu varyans modeli maksimum benzerlik
yöntemleri kullanılarak bulunan en iyi tahminlerdir. Benzerlik fonksiyonu aşağıdaki şekilde
ifade edilir.

l=

1 T
∑ lt
T t =1

1
1
lt =
− log ht − et2 ht
2
2
ht = α 0 + α1et2−1 + α 2 et2− 2 + .... + α p et2− p

T: Örnek büyüklüğü,
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l : Logaritmik benzerliğin ortalaması,
lt : t. gözlemin logaritmik benzerliği
e=
Yt − X t β
t

olmak üzere, bilinmeyen parametreler olan α ve β ’ları tahmin etmek için

benzerlik fonksiyonu maksimum yapılmalıdır. β ’ların en küçük kareler tahminleri tutarlıdır
ve X ve e ’ler korelasyonsuzdur. X ’ler sabit olduğunda en küçük karelerin standart hataları
doğru hesaplanacaktır. X t ’ler gecikmeli değişkenler ise, standart hatalar tutarlı olmayacaktır.
Engel’in ARCH(q) modeli ise aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

ht = α 0 + α 1et2−1 + α 2 et2− 2 + ... + α q et2− q
Görüldüğü gibi et −1 ’den

et − q ’a kadar tüm şoklar et üzerinde direkt etkilidir. Koşullu

varyans, q mertebede otoregresif süreç olarak nitelendirilmektedir.

Bir ARCH(q) sürecinde koşullu varyansın pozitif olması için

q

∑α
i =1

i

< 1 olması istenir ve bu

durum durağanlık için de gerekli bir koşuldur.
8.1.1.1. ARCH Etkisinin Test Edilmesi
ARCH etkisini tespit etmede en çok kullanılan test Lagrange Çarpanları (LM) testidir.

α 1 = α 2 = ....... = α p = 0 eşitliği testin H 0 hipotezidir.
ARCH etkisinin olmadığı H 0 hipotezi altında, ARCH(p) için LM testi χ (2p )

dağılımına

sahiptir.
Öncelikle, Yt = δ + φ1Yt −1 + φ 2Yt − 2 + ........ + φ q Yt − q + et modeli en küçük kareler yöntemiyle
tahmin edilir. Bu modelin hata kareleri olan et2 ’ler bulunur. et2 ’ler kullanılarak; t=1,2,….T
için

et2 = α 0 + α 1et2−1 + α 2 et2− 2 + ... + α q et2− q + Vt

denklemi tahmin edilir. Bu denklemden
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LM = (T − p ).R 2 < χ p2

ise H 0 hipotezi kabul edilir. Bu durumda modelde ARCH etkisi

bulunmamaktadır. Aksi halde modelde ARCH etkisi söz konusu olacaktır.
8.1.2. Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (GARCH) Modelleri

ARCH süreci Engel (1982) tarafından ileri sürülmüştür. Bu süreçte koşulsuz varyans ile, hata
terimlerinin geçmiş değerlerinin bir fonksiyonu olan ve zamana göre değişen koşullu varyans
arasındaki fark gösterilmiştir. ARCH sürecinde koşullu varyansı negatif yapacak parametre
tahminlerinden kaçınılmış ve bunu sağlamak için sabit gecikme yapısı tercih edilmiştir.
ARCH sürecinde koşullu varyans için uzun gecikmeler istenmiştir.
Daha uygun gecikme yapısına sahip olabilmek ve geçmişin etkilerini daha iyi yansıtabilmek
için Engel’in çalışmaları daha sonra Bollerslev (1986) tarafından geliştirilmiştir. Genellikle,
etkin varyans tahminleri bulmak için 1’den uzun gecikmeli modellere ihtiyaç duyulmaktadır.
GARCH modeli;

et /ψ t −1  N (0, ht )
p

q

α 0 + ∑ α i et2−i + ∑ βi ht −i
ht =
=i 1 =i 1

e=
Yt − X t b
t
şeklinde gösterilebilir. Görüldüğü gibi koşullu varyans ht , hem hata terimlerinin önceki
dönem değerlerine hem de kendi geçmiş dönem değerlerine bağlıdır. GARCH modelinin
ARCH modelinden farkı; koşullu varyansın gecikmeli değerlerini içermesidir. ARCH
sürecinin GARCH’a uzanması zaman serilerindeki AR sürecinin genel ARMA sürecine
uzamasına benzer. GARCH(p,q) modeli, koşullu değişen varyansın hesaplanmasında
ARMA(p,q) modellerini içerir. Aralarındaki fark; tesadüfi değişken Yt ’nin tamamen değişen
varyanslı olarak tanımlanmasıdır. e=
Yt − X t b ifadesinde Yt ’nin ortalaması 0’dır, koşullu
t
varyansı ht ’dir ve normal dağılıma uygunluk gösterir. et ’nin koşullu ve koşulsuz ortalaması
da “0” olmaktadır.
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Y: Bağımlı değişken
X: Bağımsız değişken
b : bilinmeyen parametre vektörü
Yt serisinin hata terimlerinin koşullu varyansı bir ARMA süreci oluşturmaktadır.

GARCH sürecinde de, koşullu varyansın parametreleri pozitif olmalıdır ve varyans sonlu
olmalıdır.

p≥0
α0 > 0

q>0
αi ≥ 0

βi ≥ 0

i=
1, 2....... p
i=
1, 2....... p

p=0 olduğunda süreç ARCH sürecidir. GARCH(p,q) süreci ARMA olarak düşünülebilir. q=0,
p=1 ise ARCH(1) süreci söz konusu olacaktır. GARCH(0,2) modeli ARCH(2) olarak ifade
edilebilir. p=1, q=1 olursa GARCH(1,1) olur. En basit ve en çok kullanılan GARCH modeli
GARCH(1,1) sürecidir ve koşullu varyansı,

α 0 + α1et2−1 + β1ht −1
ht =
olarak gösterilir. Modeldeki parametreler (α 0 > 0, α1 ≥ 0, β1 ≥ 0) kısıtlarına uygun olmalıdır.
Durağanlık koşullarını sağlamak için, α1 + β1 < 1 olmalıdır. Daha genel bir ifade ile;
p

q

∑α +∑ β

i
=i 1 =j 1

j

< 1 olması durağanlığı sağlamak için gerekli bir koşuldur.

α1 + β1 =
1 ise; Integrated GARCH (IGARCH) süreci söz konusudur ve aşağıdaki şekilde
ifade edilir.
et = ht Z t
ht = α 0 + (1 − β1 )et2−1 + β1ht −1
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IGARCH modelleri birim köke sahip GARCH modelleridir. et ; IGARCH sürecini izliyorsa,
et ’nin koşulsuz varyansı sonsuzdur. Böylece et ve et2 kovaryans durağan süreç tanımına
uymaktadırlar.
Bollerslev (1986) bir örnek ile, küçük sayıda gözlemle bulunmuş bir GARCH sürecinin, çok
sayıda gözlemle bulunmuş bir ARCH süreci kadar iyi hatta bu süreçten daha iyi olduğunu
göstermiştir.
8.1.2.1. GARCH için LM Testi
GARCH’ın LM testi şöyle uygulanır;
H 0 = α 1 =α 2 = ......... = α P = β1 = β 2 = .............β q = 0

H 1 = En az bir α i > 0 , β j > 0

( İ = 1,2,.... p ve

j = 1,2,....q )

olmak üzere, LM testinin serbestlik derecesi (p+q)’dur ve

T .R 2

test istatistiği

χ (2p+ q )

tablo değeri ile karşılaştırılır.
Test istatistiği

χ (2p+ q ) değerinden küçük ise, GARCH etkisi yoktur ve tüm parametre

değerleri sıfıra eşit olur. T .R 2

yeterince büyük ise GARCH etkisi vardır ve parametre

değerleri sıfıra eşit değildir.

8.1.3. Ortalamada ARCH (ARCH-M) Modeli
Engel (1987) tarafından ileri sürülmüş olan ARCH-M modelleri, ortalamayla ifade edilen
eşitlik içine koşullu varyansın ya da koşullu standart sapmanın ilave edilmesiyle
oluşmaktadır.
ARCH(1)-M modeli,
Yt / ψ t −1  N ( X t b + λ ht , ht )
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ht = α 0 + α 1et2−1

et =
Yt − X t b − λ ht
et = ht Z t
şeklinde ifade edilir.
ARCH-M modelinde koşullu varyans, koşullu ortalama içinde açıklayıcı bir değişken olarak
yer almaktadır.
Koşullu varyansın yer aldığı parametre risk getiri dengesini ifade eder. ARCH-M modelinde
koşullu varyansın yerine koşullu standart sapma da kullanılabilmektedir. Koşullu standart
sapma risk unsurunu ifade etmektedir.
ARCH-M modeli genellikle varlık piyasalarına uygulanmakta ve bir finansal varlığın
beklenen getirisinin, o varlığın taşıdığı riske bağlı olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Uzun
dönem varlıklarından beklenen pozitif getiri, risk primine eşittir.
Aynı mantığı kullanarak GARCH modellerinin ortalama denklemine de koşullu varyans ya da
koşullu standart sapma ilave edilerek GARCH-M modelleri elde edilir.

8.1.4. Ortalamada GARCH (GARCH-M) Modeli
GARCH-M modelinde de, koşullu varyans ya da koşullu standart sapma ortalama denklemi
içinde açıklayıcı bir değişken olarak bulunmaktadır. Bu model,
et = ht Z t
Yt =X t b + λ ht + et
ht =
α 0 + α1et2−1 + β1ht −1

şeklinde gösterilir. Bu modelde,

λ parametresi risk primi parametresidir. λ ’nın pozitif

olması, getirinin kendi geçmiş volatilitesiyle pozitif ilişkili olduğunu ifade etmektedir.
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ÇALIŞMA SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi koşullu değişen varyans modellerinden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

ARCH
GARCH-M
GARCH
ARMA
ARCH-M

2) Aşağıdakilerden hangisi GARCH(1,1) model spesifikasyonunu ifade etmektedir?
a) ht =
α 0 + α1et2−1 + β1ht −1
b) h=
α 0 + α1et2−1
t
c) ht =
α 0 + α1et2−1 + α 2 et2− 2
d) h=
α 0 + β1ht −1
t
e) ht =
α 0 + α1et2−1 + β1ht −1 + β 2 ht − 2
3) ARCH ve GARCH modellerinde katsayıların pozitif olma koşulu ne için gereklidir, tartışınız?
4) ht =
1 ise hangi tür model
α 0 + α1et2−1 + β1ht −1 model spesifikasyonunda α1 + β1 =
sözkonusu olmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

IGARCH
ARCH
GARCH
GARCH-M
ARCH-M

5) Aşağıdakilerden hangisi ARCH LM test istatsitiğini ve kritik değerini doğru şekilde
vermektedir?
a) LM = (T − p ) < χ p2

= R 2 < χ p2 +1
b) LM
(T p ).R 2 < χ p2
c) LM =−

(T p ).R 2 < χ p2 +1
d) LM =−
LM ( p ).R 2 < χ p2
e)=
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ÖZET
Bu kısımda, volatilite üzerindeki olumlu ve olumsuz şokların etkilerinin asimetrikliğini
dikkate alan Üstel GARCH (EGARCH) Modeli ve Eşik Değerli ARCH (TARCH) Modeli
anlatılacaktır. Aynı zamanda bu modellere ait haber etkileri eğrilerine de değinilecektir.
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9. ASİMETRİK KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ
ARCH ve GARCH modelleri, şokların volatilite üzerindeki etkisinin simetrik olduğunu
varsayarlar. Bu tür modellerde olumlu ve olumsuz haberler volatilite üzerinde aynı etkiyi
yaratmaktadır. Fakat uygulamada olumsuz haberlerin volatiliteyi, olumlu haberlerden daha
fazla arttırması beklenir. İlk olarak Black(1976) tarafından ortaya çıkarılan bu etkiye
“kaldıraç etkisi” adı verilir. Kaldıraç etkisi özellikle hisse senedi piyasasında mevcuttur.
Olumsuz haberler riski, olumlu haberlerden daha fazla arttırmaktadır.
Standart GARCH modelleri ile ilgili bir problem, tahmin edilmiş parametrelerin pozitif
olması gerektiğidir. Bilindiği gibi koşullu varyans ht pozitif olmalıdır. GARCH modelleri
koşullu varyansın pozitif olma durumunu, koşullu varyansı pozitif tesadüfi değişkenlerin bir
kombinasyonu yaparak garanti etmektedirler. Fakat bunu sağlamanın bir diğer yolu, ln ht ’yi
zamanın ve gecikmeli değişkenler olan Z t ’lerin doğrusal bir fonksiyonu yapmaktır. Finansal
zaman serilerini ele alan GARCH modellerinin bazı zayıflıklarını yenmek için Nelson (1991)
EGARCH modelini önermiştir.
9.1. Üstel GARCH (EGARCH) Modeli
EGARCH modelleri, volatilite üzerindeki şokların etkisini asimetrik olarak gösteren
modellerdir. EGARCH modeli ARMA(p,q) modellerinin kısıtlanmamış halidir. Tahmin
edilmiş parametrelere, koşullu varyans

ht ’nin pozitif olmasını sağlayacak kısıtlamalar

getirilmemektedir.
EGARCH modeli,
∞

ln h=
αt + ∑ β k g (Zt −k )
t
k =1

et = Z t ht
Zt =

et
ht

şeklinde tanımlanmaktadır.
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Z t , ortalaması 0 ve varyansı 1 olan standardize edilmiş tesadüfi bir değişkendir. α t ve β k
deterministik parametrelerdir.

α=t α= 0 ve

çevrilebilirdir. ln ht ’nin koşulsuz ortalaması;

g (Zt ) =
θ Zt + γ ( Zt − E Zt

∞

∑β
k =1

2
k

<∞

α0
r


−
αi 
1
∑

 i =1 

olduğunda ht tam durağan ve

olmaktadır.

)

E [ g ( Z t ) ] = 0 ’dır.
g ( Z t ) değeri Z t ’lerin hem işaretlerinin hem de büyüklüklerinin bir fonksiyonudur. Z t ’nin
dağılımının 0 etrafında simetrik olduğu varsayılmaktadır. E ( Z t ) = 0 ’dır.
g ( Z t ) parçalı doğrusaldır ve ortalamaları 0’a eşit olan iki bileşene sahiptir. Bu bileşenler

γ ( Zt − E Zt

)

γ ( Zt − E Zt

)

ve

θ Z t ’dir. Z t ’nin dağılımı simetrik ise, bu iki bileşen “ortagonal”dir.

bileşeni, şokların volatilite üzerindeki büyüklük etkisini, θ Z t bileşeni ise

şokların volatilite üzerinde işaret etkisini gösterir. Bunlardan ilki tipik ARCH etkisi iken,
ikincisi asimetrik etkidir. Böylece γ parametresi pozitif iken, θ negatiftir.
EGARCH modelinde geçmiş hata terimlerinin etkisi kuadratik değil üsteldir.
1.derece EGARCH modeli;

ln ht =
α 0 + β1 ln ht −1 + θ

et −1
e
+ γ t −1
ht −1
ht −1

olarak gösterilebilir.
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et −1
,
ht −1

et −1
ht −1

ve koşullu varyans ht ’nin gecikmeli değeri, koşullu varyansın davranışını

açıklamak için kullanılmıştır. Koşullu varyans eşitliği göstermektedir ki, koşullu varyans
kendi gecikmeli değerinin üstel bir fonksiyonudur.
Modelin 3 önemli özelliği bulunmaktadır.
i) Koşullu varyans denklemi logaritmik doğrusal formdadır. Buna bağlı olarak ht değeri asla
negatif değer almaz ve parametrelerin pozitif olması gibi bir kısıtlama yoktur.
ii) Bu model et −1 değerlerinin koşullu standart sapmaya bölünmüş standardize edilmiş
değerlerini içerir.
iii) EGARCH modeli kaldıraç etkisine müsaade eder.

et −1 (ht −1 )

0.5

> 0 ise, şokların koşullu varyansın logaritması üzerindeki etkisi

(θ + γ ) ’dır.

et −1 (ht −1 )

0.5

< 0 ise, şokların koşullu varyansın logaritması üzerindeki etkisi

(θ − γ ) ’dır.

EGARCH modelinin avantajları olmasına rağmen koşullu varyansını tahmin etmek zordur.
EGARCH modeli birçok yönü ile GARCH modelinden ayrılmaktadır. EGARCH modelinde;
Bollerslev(1986) GARCH modelinde ya da Engle(1982) ARCH modelinde olduğu gibi
koşullu varyans negatif olmamaktadır.
Standart GARCH modelinden farklı olarak EGARCH(1,1) modelinde asimetrik volatilitenin
varlığı, anlamlı şekilde 0’dan farklı olduğunda θ parametresi tarafından belirlenir.

θ < 0 olduğunda kaldıraç etkisi varolmaktadır. θ = 0 ise, olumlu bir şok (et −1 > 0) volatilite
üzerinde, negatif bir şok (et −1 < 0) gibi aynı etkiye sahiptir.
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9.1.1. EGARCH Modelinin Haber Etkileri Eğrisi
Engle ve Ng (1993) tarafından ileri sürülen haber etkileri eğrisi, olumlu ve olumsuz şokların,
zamana bağlı olarak değişen koşullu varyans üzerindeki etkilerini göstermektedir.

ln ht =
α 0 + β1ht −1 + θ

et −1
e
+ γ t −1
ht −1
ht −1

EGARCH modeli asimetrik bir modeldir çünkü γ parametresi negatif olduğunda olumlu
haberler, volatilite üzerinde olumsuz haberlerden daha az etki yaratırlar. Bir ARCH(p)
modelinde, piyasaya p dönem önce ulaşmış haberlerin volatilite üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
p

h=
α 0 + ∑ α i et2−i
t
i =1

i ≤ p olmak üzere, i dönem önceki şokun volatilite üzerindeki etkisi α i parametresi

tarafından ifade edilmektedir. Normal olarak, i > j olduğunda α i < α j ’dir. Buna göre daha
eski bir haber, volatilite üzerinde daha az bir etki yaratacaktır.
GARCH(1,1) modelinde, volatilite üzerindeki şokların etkisi zamana göre geometrik olarak
azalmaktadır.
GARCH(1,1) ve EGARCH(1,1) modellerini karşılaştırdığımızda koşullu varyans üzerindeki
haber etkilerinin analizinde ilginç bir ölçüt görülmektedir. (t-2) ve daha önceki dönem
bilgilerimiz sabit tutulduğunda,

et −1 ve ht

arasındaki ilişkiyi inceleyebiliriz. Koşullu

varyansların tüm gecikmeli değerleri, hisse senedi getirisinin koşulsuz varyansı düzeyinde
değerlendirilmiştir ve oluşturulan bu eğriye “haber etkileri eğrisi” adı verilmiştir. Çünkü bu
eğri geçmiş dönem haberlerini volatiliteye aktarmaktadır.
GARCH modelinde, bu eğri et −1 = 0 olduğu noktada, kuadratik bir fonksiyondur. EGARCH
modelinde ise, et −1 = 0 noktasında bir minimumu vardır ve farklı parametrelerle her iki yönde
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üstel olarak artmaktadır. Buna göre EGARCH modelinde haber etkileri eğrisi, gecikmeli
koşullu varyans kendi koşulsuz düzeyinde (σ 2 ) değerlendirildiğinde şöyle ifade edilebilir.

ht
ht

θ + γ

A.exp 
et −1  et −1 > 0
 σ

θ − γ

A.exp 
et −1  et −1 < 0
 σ


A ≡ σ 2 β .exp α − γ 2 π 

β ; log(ht −1 ) ’in parametresi, γ ; et −1

ht −1

teriminin parametresi, θ ; et −1

ht −1 teriminin

parametresidir.

Şekil 1: EGARH ve GARCH modellerinin haber etkileri eğrisi
Yukarıdaki

şekilde

EGARCH(1,1)

ve

GARCH(1,1)’in

haber

etkileri

eğrileri

θ < 0 ve γ + θ > 0 olmak üzere karşılaştırılmıştır. EGARCH modelinin eğrisi her iki yönde
de daha büyük varyansa sahiptir çünkü üstel eğri, kuadratik eğrinin üstünde bulunmaktadır.
GARCH(1,1)’in haber etkileri eğrisi α > 0, 0 ≤ β < 1, σ > 0 ve 0 ≤ γ < 1, γ + β < 1 olmak
üzere çizilmiştir.
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Böylece EGARCH modelinin haber etkileri eğrisi GARCH modelinden iki önemli noktada
farklı görülmektedir.
i) EGARCH modeli, olumlu ve olumsuz haberlerin volatilite üzerindeki etkisinin farklı
olmasını sağlar. Standart GARCH modeli ise bunu sağlamaz.
ii) EGARCH modelinde büyük haberlerin volatilite üzerindeki etkisi, standart GARCH
modelinden daha büyüktür.

9.2. Eşik Değerli ARCH (TARCH) Modelleri
Koşullu varyansı; kendi gecikmeli değerlerinin ve hata terimleri karelerinin önceki
değerlerinin doğrusal bir fonksiyonu olarak varsayılan GARCH modelleri Engel (1982) ve
Bollerslev (1986) tarafından ileri sürülmüştür. Bu modelin koşullu varyansı;

ht = α 0 + α 1et2−1 + ......... + α q et2− q + β 1 ht −1 + ...... + β p ht − p
şeklinde ifade edilmektedir. Bu eşitlikte, α 0 , α 1 ,....., α q , β 1 ,...., β p parametreleri pozitiftir. Bu
bir ARMA sürecine benzemektedir. Bu tür modeller sayesinde parametre tahminleri ve
homoskedasite testleri daha kolay yapılabilmektedir. Bu tür avantajlarına rağmen, GARCH
modelleri Nelson (1991) tarafından bahsedildiği gibi bir çok kısıtlamalara sahiptir.
Volatilite üzerindeki geçmiş dönem değişimlerin etkisi, bu değişimlerin büyüklüklerine bağlı
olmaktadır. Fakat bu özellik finansal yapıda pek doğru karşılanmamaktadır. Volatilite bir
azalışta, bir artıştan daha fazla yükselme eğilimindedir. Bir çok yazar (Campell ve Hentschel
1990, Christie 1982, Nelson 1990, Schwert 1989 ) finansal zaman serilerinin önemli bir
özelliği olarak asimetrikliği ifade etmişlerdir.
TARCH modelinin en önemli özelliği volatilitede asimetrikliği dikkate almasıdır. Bu
modelde, olumlu olumsuz şokların volatilite üzerindeki etkisi birbirinden farklı olmaktadır.
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TARCH modelinin koşullu varyansı aşağıdaki gibi ifade edilebilmektedir.
q

p

r

ht =
w + ∑ β j ht − j + ∑ α i et2−i + ∑ γ k et2− k Dt − k
=j 1 =i 1 =
k 1

Modelde et ; 0 ortalamalı ve birim varyanslı tesadüfi hata terimleridir.
=
E (et ) 0=
, Var (et ) 1
et ’lerin 0’dan küçük (et < 0) olması olumsuz haberleri ifade ederken, et ’lerin 0’dan büyük
(et > 0) olması olumlu haberleri ifade eder. Modelde olumlu haberlerin etkisi α i iken,
olumsuz haberlerin etkisi α i + γ k olmaktadır. Kaldıraç etkisi γ k parametresi tarafından
açıklanmaktadır. γ k parametresi 0’dan büyük (γ k > 0) ve anlamlı ise, kaldıraç etkisi söz
konusu olmaktadır. Bu parametrenin 0’dan farklı olması (γ k ≠ 0) , asimetrikliği ifade
etmektedir. γ k > 0 ise, olumsuz haberler volatiliteyi olumlu haberlerden daha fazla
arttırmaktadır. Böyle olduğunda k. dereceden kaldıraç etkisi söz konusu olacaktır.
Kaldıraç etkisi aşağıdaki şekil yardımıyla gösterilebilir.

et = 0

et

Yeni Haberler
Şekil 2: Kaldıraç Etkisi
Piyasaya giren yeni olumlu ve olumsuz haberlerin etkisi et ’lerin büyüklüğü ile ölçülmektedir.
et = 0 olduğunda, Et ht +1 ile ifade edilen beklenen volatilite, 0X kadar olacaktır. Haberler

olumlu olduğunda, diğer bir deyişle et > 0 olduğunda volatilitede bir artış meydana gelecek
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ve bu artış Xz

boyunca olacaktır. et < 0

olması haberlerin olumsuz olduğunu ifade

etmektedir ki, bu haberler volatiliteyi daha fazla arttıracaktır. Bu durumda volatilitedeki artış
Xy boyunca olacaktır.
Şekilde görüldüğü gibi Xy, Xz’den daha hızlı bir şekilde yükselmektedir. Bunun sebebi,
olumsuz haberlerin volatiliteyi olumlu haberlerden daha fazla arttırmasıdır.
et −1 = 0 değerini bir eşik değer olarak kabul edersek, bu eşik değerden daha büyük olan
şokların, eşik değerin altında kalan şoklardan daha farklı etkiler gösterdiğini söyleyebiliriz.
Koşullu varyansta yer alan Dt − k değişkeni; et − k < 0 olduğunda 1,

et − k ≥ 0 olduğunda 0

değerini alan bir gölge değişkendir.
et −1 < 0 olduğunda, Dt −1 = 1
et −1 > 0 olduğunda, Dt −1 = 0

olmaktadır.

TARCH(1,1) modelinin koşullu varyansı aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
ht =+
w β ht −1 + α et2−1 + γ et2−1 Dt −1

Koşullu varyans ht ; 3 terimin fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. Bunlar, ortalama w, önceki
dönem hata teriminin kareleri et2−1 (ARCH terimi) ve önceki dönem varyansının tahmini ht −1
(GARCH terimi)’dir.
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ÇALIŞMA SORULARI
1) Olumlu ve olumsuz şokların volatilite üzerinde farklı etkilere sahip olması aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilmektedir?
a) Simetrik etki
b) Üstel etki
c) Eşik değer etkisi
d) Asimetrik etki
e) Haber etkisi
2) Olumsuz şokların olumlu şoklara göre daha fazla bir volatiliteye sebep olması
aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?
a) Üstel etki
b) Kaldıraç etkisi
c) Simetrik etki
d) Haber etkisi
e) GARCH etkisi
3) Aşağıdakilerden hangisi volatilite üzerindeki şokların etkilerinin asimetrik olduğunu
dikkate alan bir modeldir?
a) GARCH Model
b) ARCH Model
c) ARCH-M Model
d) GARCH-M Model
e) TGARCH Model
4) Aşağıda ifade edilen katsayılardan hangisi ln ht =
α 0 + β1ht −1 + θ

et −1
e
+ γ t −1
ht −1
ht −1

ile ifade

edilen EGARCH model spesifikasyonunda asimetrik etkiyi ifade eden katsayıdır?
a) θ
b) β1
c) α 0
d) γ
e) ht
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5) Aşağıda ifade edilen katsayılardan hangisi ht =+
w β ht −1 + α et2−1 + γ et2−1 Dt −1 ile ifade edilen
TARCH model spesifikasyonunda asimetrik etkiyi ifade eden katsayıdır?
a) w
b) β
c) α
d) ht
e) γ
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İÇİNDEKİLER
Koşullu Değişen Varyans Modelleri Üzerine Genel Bir Uygulama
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu kısımda simetrik ve asimetrik koşullu değişen varyans modelleri ile ilgili genel bir
uygulama yapılmaktadır. Bu amaçla Ocak 1990- Kasım 2013 tarihleri arasındaki aylık borsa
getirisi verileri elde edilmiş ve E-views programı kullanılarak ARCH, GARCH, ARCH-M,
GARCH-M, EGARCH ve TGARCH modelleri tahmin edilmiştir.
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Koşullu Değişen Varyans Modelleri Üzerine Genel Bir Uygulama:
Önceki hafta ayrıntısıyla anlatılmış olan simetrik ve asimetrik koşullu değişen varyans
modelleri üzerine E-views programını kullanarak genel bir uygulama yapılacaktır. Bu amaçla
Ocak 1990- Kasım 2013 tarihleri arasındaki 287 gözlemlik aylık Borsa endeksi fiyat indeksi
kullanılmıştır. Öncelikle getiri serisi aşağıdaki gibi elde edilmiştir:

GETİRİ =LİMKB − LİMKB( −1)
Anlaşılacağı gibi getiri serisi fiyat serisinin logaritmasının ilk farkı olarak elde edilmektedir.
Eviews programını kullanarak getiri serisinin elde edilmesi “Generate Series” menüsü
kullanılarak aşağıdaki gibi olmaktadır.
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Analize başlamadan önce getiri serisinin grafiği “View – Graph” menüsü kullanılarak
çizilmiştir. Buradaki amaç; ilk bakışta serinin hangi özellikler sergilediğini görebilmektir.

Serinin çizgi grafiği aşağıdaki gibidir.
GETIRI
.5
.4
.3
.2
.1
.0
-.1
-.2
-.3
-.4
50

100

150

200

250

Grafiğe bakıldığında getiri serisinin durağan bir seyir izlediği görülmektedir. Fakat daha kesin
bir karara varabilmek için serinin birim kök özelliklerinin daha önce görmüş olduğumuz ADF
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ve PP birim kök testleri kullanılarak araştırılması gerekmektedir. Bu amaçla Eviwe
programında “View – Unit root test” menüsü aşağıdaki gibi seçilmelidir.

Öncelikle ADF testi uygulanacaktır. Serinin grafiği düşünüldüğünde test spesifikasyonu
olarak “Sabitli” model dikkate alınacaktır. Serinin aylık olması dolayısıyla maksimum 12
gecikme verilerek Schwarz kriterine göre seçim yapılacaktır.
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ADF testi sonuçları aşağıdaki gibidir.
Null Hypothesis: GETIRI has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-13.32480
-3.453153
-2.871474
-2.572135

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Sonuçlara bakıldığında getiri serisinin %1 anlamlılık düzeyinde durağan olduğu
anlaşılmaktadır. Daha net bir karara varabilmek için seriye bir de PP birim kök testi
uygulanmıştır.

PP test sonuçları aşağıdaki gibidir.
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Null Hypothesis: GETIRI has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 10 (Newey-West using Bartlett kernel)

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:

1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-13.21799

0.0000

-3.453153
-2.871474
-2.572135

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

PP test sonuçları da istatistik değerinin tüm anlamlılık düzeylerinde kritik değerlerden büyük
olması dolayısıyla getiri serisinin durağan olduğuna işaret etmektedir. Buradan hareketle
getiri serisi için oluşturulacak ortalama denkleminin bir ARIMA sürecine değil bir ARMA
sürecine uygunluk gösterebileceği söylenebilir. Daha önceden hatırlanacağı gibi ortalama
denkleminin oluşturulması deneme yanılma yöntemine dayanan bir süreçti. Bu amaçla BoxJenkins modelleme yaklaşımının aşamalarını uygulamak gerekmekteydi. Yapılan denemeler
sonucunda getiri serisi için en uygun modelin ARMA(1,2) modeli olduğu tespit edilmiştir.
Fakat bu denemeler bu kısımda gösterilmemiştir. Burada sadece modelin Eviews programında
nasıl tahmin edildiği ele alınmıştır. Model tahmini için “Quick-Estimate Equation” menüsü
aşağıdaki gibi seçilmektedir.

10 / 28

Açılan pencereye model spesifikasyonu aşağıdaki gibi yazılmaktadır. En başa yazılan
değişken her zaman bağımlı değişken olmalıdır. Model tahmininde ise En Küçük Kareler
yöntemi tercih edilmektedir.

Model sonuçları aşağıdaki gibidir.
Dependent Variable: GETIRI
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 3 287
Included observations: 285 after adjustments
Convergence achieved after 6 iterations
MA Backcast: 1 2

C
AR(1)
MA(2)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
Inverted AR Roots
Inverted MA Roots

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.026467
0.279991
-0.141219

0.007872
0.059329
0.061400

3.362307
4.719331
-2.299979

0.0009
0.0000
0.0222

0.070641
0.064050
0.111274
3.491687
222.9024
10.71744
0.000033
.28
.38

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.026605
0.115018
-1.543175
-1.504727
-1.527762
1.989812

-.38
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Sonuçlar incelendiğinde modeldeki tüm katsayıların istatistiksel olarak anlamlı oldukları
görülmektedir. AR(1) katsayısının mutlak değer olarak birden küçük olması dolayısıyla
modelde “durağanlık” koşulunun, MA(2) katsayısının mutlak değer olarak birden küçük
olması dolayısıyla da “çevrilebilirlik” koşulunun sağlandığı söylenebilmektedir. Aynı
zamanda bu iki katsayının toplamları da birden küçük olmaktadır. Modelin kullanılabilir bir
model olması için aynı zamanda diğer varsayımları da sağlaması gerekmektedir. Bu amaçla
modelde ARCH etkilerinin olup olmadığı da araştırılmıştır. Ekonometri derslerinden
hatırlanacağı gibi ARCH testi için modelden elde edilmiş kalıntıların kareleri bağımlı
değişken olarak, gecikmeleri ise bağımsız değişken olarak ele alınarak

et2 = α 0 + α 1et2−1 + α 2 et2− 2 + ... + α q et2− q + Vt
şeklinde bir yan regresyon oluşturulmaktadır. Bu regresyondan T gözlem sayısı; p ilave edilen
gecikme sayısı ve R2 belirginlik katsayısı olmak üzere;

LM = (T − p ).R 2 < χ p2
test istatistiği hesaplanmakta ve ki-kare tablo değeriyle karşılaştırılmaktadır. Test istatistiği
kritik değerden küçükse ARCH etkisinin bulunmadığını ifade eden H 0 hipotezi kabul
edilmektedir. Aksi halde modelde ARCH etkisi söz konusu olacaktır. ARCH testinin Eviews
programında uygulanması için aşağıdaki yol izlenmektedir. Model tahmini üzerindeyken
“View-Residual tests-Heteroskedasticity tests” menüsü aşağıdaki gibi tıklanmalıdır.

12 / 28

1 gecikme ilave edilerek elde edilmiş test sonuçları aşağıda sunulmuştur.
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Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic
Obs*R-squared

22.22555
20.74795

Prob. F(1,282)
Prob. Chi-Square(1)

0.0000
0.0000

İstatistik değerinin 20.747 olduğu görülmektedir. Bu değer modele 1 gecikme ilave
edildiğinden dolayı Ki-kare (1) tablo değeri ile karşılaştırılmalıdır. Bu tablo değeri %5
anlamlılık düzeyi için 3.84 olmaktadır. İstatistik değeri tablo değerinden büyük olduğundan
ARCH etkisinin olduğunu ifade eden alternatif hipotez kabul edilmektedir. Aynı zamanda 12
gecikme dikkate alınarak da ARCH testi uygulanmış ve sonuçları aşağıda sunulmuştur.

Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic
Obs*R-squared

3.333615
36.40266

Prob. F(12,260)
Prob. Chi-Square(12)

0.0002
0.0003

Bu durumda da istatistik değeri 36.402’dir. Bu değeri Ki-Kare (12) tablo değeri ile
karşılaştırmamız gerekmektedir. Bu tablo değeri % 5 anlamlılık düzeyi için 21.03’tür. Yine
istatistik değeri tablo değerinden büyük olduğundan ARCH etkisinin olduğunu ifade eden
alternatif hipotez kabul edilmektedir. Sonuç olarak ortalama denkleminde ARCH etkisi söz
konusudur. Bu sebepten dolayı koşullu değişen varyans modelleri ile modellenmesi daha
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uygun olacaktır. Öncelikle ARCH model tahmin edilecektir. Bunu yapmak için ortalama
denklemi aynı şekilde ele alınarak “Autoregressive Conditional Heteroskedasticity”
menüsü aşağıdaki gibi seçilmelidir.

15 / 28

ARCH (1) model sonuçları aşağıda verilmiştir.
Dependent Variable: GETIRI
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Sample (adjusted): 3 287
Included observations: 285 after adjustments
Convergence achieved after 4 iterations
MA Backcast: 1 2
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2

C
AR(1)
MA(2)

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

0.022379
0.246785
-0.113520

0.007623
0.067642
0.060336

2.935646
3.648373
-1.881452

0.0033
0.0003
0.0599

10.44129
3.292338

0.0000
0.0010

Variance Equation
C
RESID(-1)^2

0.009078
0.279179

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.068512
0.055205
0.111798
3.499686
232.5674
5.148550
0.000513

0.000869
0.084797

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.026605
0.115018
-1.596964
-1.532886
-1.571277
1.926435
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Inverted AR Roots
Inverted MA Roots

.25
.34

-.34

Modelin varyans denklemi kısmı bizim için çok önemlidir. Buradaki tüm katsayıların
istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Aynı zamanda ARCH modelin bir kısıtı da
katsayıların pozitif olmasıdır. İstenen şekilde hem sabit katsayı (0.0009) hem de kalıntı
karelerinin gecikmeli değerine ait katsayı (0.2791) pozitiftir. Koşullu değişen varyans
modellerinden olan GARCH (1, 1) modeli de aşağıdaki gibi tahmin edilmiştir.
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Dependent Variable: GETIRI
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Sample (adjusted): 3 287
Included observations: 285 after adjustments
Convergence achieved after 8 iterations
MA Backcast: 1 2
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*GARCH(-1)

C
AR(1)
MA(2)

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

0.018815
0.289404
-0.144474

0.007298
0.067833
0.072050

2.578189
4.266404
-2.005188

0.0099
0.0000
0.0449

1.450131
2.821874
28.16079

0.1470
0.0048
0.0000

Variance Equation
C
RESID(-1)^2
GARCH(-1)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.000180
0.086776
0.898467
0.067511
0.050800
0.112059
3.503446
242.6569
4.039843
0.001482

Inverted AR Roots
Inverted MA Roots

.29
.38

0.000124
0.030751
0.031905

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.026605
0.115018
-1.660750
-1.583856
-1.629925
2.001915

-.38

Model sonuçlarına bakıldığında varyans denklemindeki sabit katsayı dışındaki tüm
katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bu modelin de katsayılarda
pozitif olma koşulunu taşıdığı bilinmektedir. Hem sabit katsayı (0.00018), hem kalıntı
karelerinin gecikmelerine ait katsayı (0.0867), hem de GARCH terimine ait katsayı (0.8984)
istendiği gibi pozitiftir. Fakat sabit katsayının anlamsız olması GARCH modelinin uygun
model olması konusunda bir engel teşkil etmektedir. ARCH ve GARCH modellerin ortalama
denklemlerine koşullu standart sapma veya koşullu varyans ilave ederek ARCH-M ve
GARCH-M modellerini elde etmek mümkündür. Eviews porgramında ilgili modeller
aşağıdaki menüler kullanılarak tahmin edilmektedir. Öncelikle ARCH-M modelin tahmini
gösterilmiş ve sonuçları sunulmuştur.
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Dependent Variable: GETIRI
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Sample (adjusted): 3 287
Included observations: 285 after adjustments
Convergence achieved after 15 iterations
MA Backcast: 1 2
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(5) + C(6)*RESID(-1)^2

@SQRT(GARCH)
C
AR(1)
MA(2)

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

-0.811517
0.105864
0.294234
-0.131815

0.434822
0.043506
0.068490
0.053490

-1.866321
2.433320
4.296037
-2.464318

0.0620
0.0150
0.0000
0.0137

9.585366
2.978442

0.0000
0.0029

Variance Equation
C
RESID(-1)^2

0.009044
0.236491

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.071644
0.055006
0.111810
3.487919
233.9123
4.306231
0.000864

Inverted AR Roots
Inverted MA Roots

.29
.36

0.000944
0.079401

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.026605
0.115018
-1.599385
-1.522490
-1.568560
1.968210

-.36

Modele bakıldığında tüm katsayılar istatistiksel olarak anlamlıdır. Varyans denkleminde de
pozitif olma koşullarının sağlandığı görülmektedir. GARCH-M modelin tahmini ve elde
edilmiş sonuçları da aşağıdaki gibidir.
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Dependent Variable: GETIRI
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Sample (adjusted): 3 287
Included observations: 285 after adjustments
Convergence achieved after 25 iterations
MA Backcast: 1 2
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(5) + C(6)*RESID(-1)^2 + C(7)*GARCH(-1)

@SQRT(GARCH)
C
AR(1)
MA(2)

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

0.258739
-0.003936
0.270781
-0.134800

0.214103
0.020344
0.056842
0.067026

1.208478
-0.193486
4.763724
-2.011158

0.2269
0.8466
0.0000
0.0443

1.126424
2.558444
30.83477

0.2600
0.0105
0.0000

Variance Equation
C
RESID(-1)^2
GARCH(-1)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
Inverted AR Roots
Inverted MA Roots

0.000129
0.072052
0.914615
0.069794
0.049718
0.112123
3.494867
243.3442
3.476435
0.002493
.27
.37

0.000115
0.028162
0.029662

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.026605
0.115018
-1.658556
-1.568845
-1.622593
1.973684

-.37

21 / 28

GARCH-M model sonuçlarında bazı katsayıların istatistiksel olarak anlamsız olduğu tespit
edilmiştir. Bunlardan biri de ortalama denklemine ilave edilen koşullu standart sapmaya ait
katsayıdır. Buradan hareketle getiri serisi için GARCH-M modelin geçerli bir model
olamayacağı anlaşılmaktadır. ARCH, GARCH, ARCH-M ve GARCH-M modelleri çok
kullanılan modeller olmalarına rağmen volatilite üzerindeki olumlu ve olumsuz şokların
etkilerinin simetrik olduğunu varsaymaktadırlar. Fakat bu etkilerin aynı büyüklükte bir
volatiliteye sebep olmaları pek gerçekçi değildir. Bu nedenle volatilite üzerinde asimetrik
etkileri dikkate alan EGARCH ve TGARCH modelleri de tahmin edilmiştir. Bu modelleri de
Eviews programını kullanarak tahmin etmek mümkündür. İzlenecek yol aşağıda
gösterilmiştir. Öncelikle EGARCH modelinin tahmini verilmiştir.
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Dependent Variable: GETIRI
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Sample (adjusted): 3 287
Included observations: 285 after adjustments
Convergence achieved after 16 iterations
MA Backcast: 1 2
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
LOG(GARCH) = C(4) + C(5)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(6)
*RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + C(7)*LOG(GARCH(-1))

C
AR(1)
MA(2)

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

0.022918
0.302754
-0.157005

0.007149
0.059365
0.064404

3.205675
5.099880
-2.437792

0.0013
0.0000
0.0148

-2.510494
2.723809
1.800264
54.77532

0.0121
0.0065
0.0718
0.0000

Variance Equation
C(4)
C(5)
C(6)
C(7)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
Inverted AR Roots
Inverted MA Roots

-0.261753
0.164146
0.062674
0.971927
0.069471
0.049388
0.112142
3.496082
244.3342
3.459128
0.002594
.30
.40

0.104263
0.060263
0.034814
0.017744

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.026605
0.115018
-1.665503
-1.575793
-1.629540
2.032572

-.40

EGARCH modeli sonuçlarına bakıldığında tüm katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olduğu
açıktır. Burada C(6) katsayısının istatistiksel olarak anlamlı olması volatilite üzerindeki
etkilerin asimetrik olduğunu, pozitif olması ise olumsuz şokların olumlu şoklara göre daha
fazla bir volatiliteye sebep olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla modelde kaldıraç etkisi
bulunmamaktadır. TGARCH modelinin Eviews programında tahmini ise aşağıdaki gibi
olmaktadır.
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Dependent Variable: GETIRI
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Sample (adjusted): 3 287
Included observations: 285 after adjustments
Convergence achieved after 19 iterations
MA Backcast: 1 2
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) +
C(7)*GARCH(-1)

C
AR(1)
MA(2)

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

0.022640
0.306978
-0.139831

0.007698
0.058440
0.065907

2.941046
5.252923
-2.121651

0.0033
0.0000
0.0339

1.614835
2.378633
-1.731796
27.17183

0.1063
0.0174
0.0833
0.0000

Variance Equation
C
0.000242
RESID(-1)^2
0.121806
RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) -0.095500
GARCH(-1)
0.900781
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.069169
0.049079
0.112160
3.497216
244.8504
3.442988
0.002693

0.000150
0.051209
0.055145
0.033151

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.026605
0.115018
-1.669126
-1.579415
-1.633163
2.042580
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Tablo incelendiğinde modelin tüm katsayılarının varyans denklemindeki sabit katsayı dışında
istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) terimine ait
katsayının anlamlı olması volatilite üzerindeki olumlu ve olumsuz şokların etkilerinin
asimetrik olduğunu göstermektedir. Katsayının negatif (-0.0955) olması ise kaldıraç etkisinin
olmadığını ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile getiri serisi için olumsuz şoklar olumlu şoklara
göre daha fazla bir volatiliteye sebep olmamaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI
1- Döviz kuru serisi için elde edilmiş ARCH testi sonuçları aşağıdaki gibidir.
Dependent Variable: Döviz kuru
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Sample (adjusted): 3 100
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2

C
AR(1)
MA(1)

Coefficient

z-Statistic

Prob.

0.055432
0.345785
0.213457

3.935646
5.331765
7.881452

0.0000
0.0003
0.0000

Variance Equation
C
RESID(-1)^2

0.012348
0.345231

12.44129
5.25674

0.0000
0.0000

Model için aşağıdaki söylenenlerden hangisi doğrudur?
a) Modele göre volatilite üzerinde asimetrik etkiler söz konusudur.
b) Modelde pozitif olma koşulu sağlanmıştır.
c) Modelin tüm katsayıları istatistiksel olarak anlamsızdır.
d) Modelin ortalama denklemi bir ARMA(2, 1) modelidir.
e) Ortalama denkleminde durağanlık ve çevrilebilirlik koşulu sağlanamamıştır.
2- Aşağıda E-views seçenekleri verilen model aşağıdakilerden hangisidir?

a) EGARCH
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b) TGARCH
c) ARCH
d) GARCH-M
e) ARCH-M
3) Aşağıda E-views çıktısı verilmiş olan model aşağıdakilerden hangisidir?
Dependent Variable: İşlem Hacmi
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Sample (adjusted): 3 250
Convergence achieved after 19 iterations
MA Backcast: 1 2
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) +
C(7)*GARCH(-1)
Variance Equation
C
RESID(-1)^2
RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0)
GARCH(-1)

0.023111
0.121806
0.543200
0.760780

5.234167
4.238633
-3.731796
27.17183

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

a) GARCH
b) ARCH
c) TGARCH
d) EGARCH
e) GARCH-M
4) Yukarıda çıktısı verilen modele göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Modele göre kaldıraç etkisi söz konusudur.
b) Modelde simetrik etkiler dikkate alınmaktadır.
c) Modelin bazı katsayıları istatistiksel olarak anlamsızdır.
d) Model için katsayıların pozitif olma zorunluluğu vardır.
e) Modelde asimetrik etkileri dikkate alan katsayı C(4) katsayısıdır.
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5) Aşağıda tahmin sonuçları verilen EGARCH modelinde bulunan katsayılardan hangisi
kaldıraç etkisini ifade etmektedir?
Dependent Variable: GETIRI
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Sample (adjusted): 3 287
Included observations: 285 after adjustments
Convergence achieved after 16 iterations
MA Backcast: 1 2
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
LOG(GARCH) = C(4) + C(5)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(6)
*RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + C(7)*LOG(GARCH(-1))

C
AR(1)
MA(1)

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

0.022918
0.302754
-0.157005

0.007149
0.059365
0.064404

3.205675
5.099880
-2.437792

0.0013
0.0000
0.0148

-2.510494
2.723809
1.800264
54.77532

0.0121
0.0065
0.0718
0.0000

Variance Equation
C(4)
C(5)
C(6)
C(7)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
Inverted AR Roots
Inverted MA Roots

-0.261753
0.164146
0.062674
0.971927
0.069471
0.049388
0.112142
3.496082
244.3342
3.459128
0.002594
.30
.40

0.104263
0.060263
0.034814
0.017744

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.026605
0.115018
-1.665503
-1.575793
-1.629540
2.032572

-.40

a) C(4)
b) C(5)
c) C(6)
d) C(7)
e) C
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde, düzeyde durağan olmayan zaman serilerinin uzun dönemde birlikte hareket
edip etmediklerini araştıran koentegrasyon (eşbütünleşme) analizine değinilecektir. Bu
amaçla kullanılabilecek testlerden Engel – Granger koentegrasyon testi ve Johansen
koentegrasyon testi anlatılarak, hata düzeltme (VECM) modeli ve vektör otoregresif
(VAR) model spesifikasyonları anlatılacaktır.
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11.1. Koentegrasyon (Eş bütünleşme) Analizi
Düzeyde durağan olmayan zaman serilerinin uzun dönemde birlikte hareket edip
etmediklerini araştıran koentegrasyon analizine göre, durağan olmayan seriler koentegre
ise, bu değişkenlerin farklarının alınması pek uygun olmayacaktır. Değişkenlerin birlikte
hareket eden bir trende sahip olmaları dolayısıyla, farklarının alınması bu ortak trendi
ortadan kaldıracaktır. Buna bağlı olarak koentegre olan ve diğer bir ifade ile uzun
dönemde birlikte hareket eden serilerin düzey değerleriyle yapılan analizlerde sahte
regresyon söz konusu olmayacaktır. Engel-Granger (1987) tarafından ileri sürülen EngelGranger iki aşamalı koentegrasyon testi ve daha sonra Johansen (1988) ve JohansenJuselius (1990) tarafından geliştirilen koentegrasyon testleri, durağan olmayan zaman
serilerinin

aynı

düzeyde

farkları

alındığında

durağanlıklarının

sağlanmasını

gerektirmektedir.
11.1.1. Engel – Granger Koentegrasyon Testi
Seriler arasındaki koentegrasyon ilişkisini literature kazandıran Engle-Granger’dır. İki
aşamalı Engel-Granger yöntemine göre, birinci aşamada En Küçük Kareler (OLS)
yöntemi yardımıyla model tahmin edilerek hata terimleri elde edilir. İkinci aşamada ise
elde edilen hata terimlerine birim kök sınaması yapılır. Sonuçta hata terimleri durağan
çıkarsa koentegrasyon söz konusudur. Hata terimlerinin birim köklü olması ise ele alınan
seriler arasında koentegrasyon ilişkisinin olmadığını göstermektedir. Engel-Granger
yöntemi basit uygulanabilir olmasına rağmen 2’den fazla değişken söz konusu olduğunda,
değişken sayısıyla birlikte koentegrasyon sayısı da artacağından dolayı sağlıklı sonuç
verememektedir ve farklı normalleştirmelerde sonuçlar değişebilmektedir.
11.1.2. Johansen Koentegrasyon Testi
Johansen-Juselius çoklu koentegrasyon yönteminde öncelikle aşağıda ifade edilen vektör
otoregresif (VAR) model ele alınmaktadır.
=
X t π 1 X t −1 + π 2 X t − 2 + ..... + π k X t − k + µ + et
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Durağan olmayan X değişkenlerinin 1. farkları alındığında ise,

hata düzeltme

formundaki;
∆X t = Γ1∆X t −1 + ... + Γ k −1∆X t − k +1 + π X t − k + µ + et
süreci elde edilmektedir. Burada,
Γi =− I + π 1 + ... + π i

π = I − π 1 − ... − π k

t =1....t
I (1) ’de entegre olan değişkenlerin ( p ×1) boyutlu

ile ifade edilmektedir. Modelde; X t

vektörü, et hata terimi, Γi ( p × p ) boyutlu parametreler matrisidir. π ise değişkenlerin
uzun dönem ilişkileri hakkında bilgi veren, Γi ile aynı boyutta ( p × p ) boyutlu bir
matristir. π matrisinin rankı; değişkenlerin lineer şekilde bağımsız ve durağan lineer
kombinasyon sayısıdır. Matris rankının tam olması, X t ’de yer alan tüm değişkenlerin
durağan olduğunu ifade etmektedir. Rankın ‘0’ olması halinde ise, X t 1. farklar formunda
bir vektör otoregresif (VAR) modele dönüşür. Bu, modelde yer alan değişkenler arasında
uzun dönem ilişkisi olmadığının bir ifadesidir. Rank (π )= r < p ise; durağan ve ya
koentegre olan X t değişkenleri arasında r sayıda lineer kombinasyon söz konusu olacaktır
ve bu durumda π matrisi π = α .β

'

şeklinde yazılabilecektir. α ve β matrisleri rankları

(r ) olan ( p × r ) boyutlu matrislerdir. α hata düzeltme parametrelerini içerir, β ise

koentegre vektörler matrisidir. X t tek başına 1. dereceden entegre I (1) olmasına rağmen

β ' X t durağandır.

π matrisinin rankı 1 yada 1’den fazla ise, bu durumda 1 yada daha fazla koentegre vektör
söz konusu olacağından bu, uzun dönem ilişkisini ifade edecektir. Çoklu koentegrasyon
analizinde en az 1 koentegre vektörün olması beklenmektedir. 1 ve ya daha fazla
koentegre vektör bulunması durumunda koentegrasyonun olmadığını söyleyen H 0
hipotezi reddedilecektir.
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Johansen-Juselius (1990); koentegre vektör sayısını ya da diğer anlamda π matrisinin
rankını bulmak amacıyla 2 farklı istatistik ileri sürmüştür. İz istatistiği;
p

λTrace =
−T . ∑ ln(1 − λi )
i = r +1

ve maksimum öz değer istatistiği;

λmax =−T .ln(1 − λr +1 ) 0 ≤ r ≤ p
olarak bilinen bu istatistiklerin sonuçları Johansen Juselius tarafından önerilen tablo kritik
değerleri ile karşılaştırılmaktadır. Johansen testinin kritik değerleri tahmin edilen modele
doğrusal trendlerin ve mevsimsel gölge değişkenlerin nasıl ilave edildiğine bağlı olup 3
bölümden oluşmaktadır. Birincisinde sabit terim modele hiçbir kısıt olmadan ilave
edilmiştir. 2. bölümde yine sabit terim modele ilave edilmiştir fakat bu koentegre
vektörlere göre kısıtlanmıştır. 3. bölümde ise sabit terim ilave edilmemiştir.
11.2. Hata Düzeltme (VECM) Modeli ve Vektör Otoregresif (VAR) Model
Granger(1988)’e göre değişkenler arasında bir koentegre vektör varsa, söz konusu
değişkenler arasında en azından tek yönlü bir nedenselliğin olması gerekmektedir. Bu
durumda nedensellik analizinin hata düzeltme (VECM) modeliyle yapılması daha
uygundur. Değişkenler arasındaki uzun dönem dengesi ve kısa dönem dinamikleri
arasında ayrım yapmada kullanılan bu modelin avantajı; bağımlı ve bağımsız değişkenler
arasında sahte ilişkilere meydan vermeden, verinin kısa ve uzun dönem bilgisini
kullanabilmesidir. Hata düzeltme modeli aşağıdaki gibi gösterilebilinir.
m

n

p

∆X t =α + ∑ βi ∆X t −i + ∑ γ i ∆Yt −i + ∑ψ i ∆Z t −i + λ ECt −1 + et
=i 1 =i 1 =i 1

Modelde λ parametresi, değişkenleri uzun dönemde denge değerine yakınlaşmaya
zorlayan hata düzeltme parametresidir. Bu parametrenin modele ilave edilmesi, hata
düzeltme modelinin standart Granger nedensellik analizinden farklılığını ifade etmektedir.
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λ parametresi istatistiksel olarak anlamlı ise dengeden sapma durumu söz konusudur.
Uzun dönemde denge değerine yakınlaşma hızı ise parametrenin büyüklüğüne göre
belirlenmektedir. Parametrenin negatif ve anlamlı olması beklenir. Hata düzeltme
parametresi negatif olmasına rağmen anlamsız ise bu durumda değişkenler arasındaki
dinamiklerin anlamlılığı yeteri kadar yansıtılmamaktadır. Katsayı pozitif ise, uzun dönem
denge değerinden sapma olduğunda tekrar dengeye gelinemeyecektir. Çünkü dengeden
sapmalar hata düzeltme katsayısının büyüklüğüne göre düzeltilecektir. βi , γ i ve ψ i
parametreleri bağımlı değişken üzerindeki doğrudan etkiyi gösteren kısa dönem
parametreleri olup, bu parametrelerin topluca F istatistiğinin ya da hata düzeltme
katsayısının t istatistiğinin anlamlı olması nedenselliğin varlığına işaret etmektedir.
Değişkenler arasında koentegrasyon bulunmadığı durumlarda ise, X t değişkenleri vektör
otoregresif (VAR) model ile ifade edilmektedir. VAR modeli;

m

n

α1 + ∑ α 2Yt −i + ∑ α 3 X t − j + e1t
Yt =
=i 1 =j 1
p

q

Xt =
β1 + ∑ β 2Yt −i + ∑ β3 X t − j + e2t
=i 1 =j 1

eşanlı denklem sistemlerine benzer. Eşanlı denklem sistemlerinde bazı değişkenler
modeldeki diğer değişkenler tarafından açıklanırken, bazıları da sadece açıklayıcı
değişken görevini üstlenirler ve açıklayıcı değişkenlerin değerleri önceden belirlenmiştir.
Fakat Sims(1980); değişkenler arasında gerçekten bir eşanlılık söz konusuysa içsel ve
dışsal değişkenler arasında bir ayrım yapılmaması gerektiğini söylemiş ve buradan
hareketle VAR modelini ileri sürmüştür. VAR modelde değişkenlerin tümü içseldir. Bu
özelliği dolayısıyla VAR modelleri eşanlı denklem sistemlerinden ayrılmaktadır. Pagan
(1987)’ye göre VAR modeli için öncelikle zaman serilerinin durağan olması
gerekmektedir. Fakat durağanlığı sağlamak amacıyla fark alımının bilgi kaybına sebep
olması tartışma konusudur. Sims (1980) ve Doan (1992) birim kökün var olması
durumunda dahi fark alınmasına karşı görüş belirtmişler ve VAR analizinin amacının
parametre

tahmini

değil,

değişkenler

arası

ilişkilerin

belirlenmesi

olduğunu

söylemişlerdir.
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VAR analizi ile, hata terimleri üzerinde değişkenlerin beklenmedik şoklarının ortaya
çıkarılması bu yöntemin önemli bir özelliğidir. Etki tepki fonksiyonları, sistemde yer alan
değişkenlere birer birimlik şok uygulandığında diğer değişkenlerin gösterdikleri tepkiyi
göstermektedir. Buna bağlı olarak ilgili değişkenler üzerinde en etkili değişkenin bir
politika aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağı ortaya koyulmaktadır. Varyans
ayrıştırma yolu ile ise, değişkenlerin birbirini etkileme dereceleri bulunmaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI
1) Düzeyde durağan olmayan zaman serilerinin uzun dönemde birlikte hareket edip
etmediklerini araştıran analiz aşağıdakilerden hangisidir?
a) Trend analizi
b) Birim kök analizi
c) Koentegrasyon Analizi
d) Nedensellik analizi
e) Korelasyon analizi
2) Seriler arasındaki koentegrasyon ilişkisini test etmeye yarayan 2 aşamalı EngelGranger koentegrasyon analizinin ikinci aşamasında hata terimlerine uygulanan birim kök
testi sonuçları hata terimlerinin birim köklü olduğunu gösteriyorsa aşağıdaki hangi sonuca
ulaşılmış olur?
a) Serilerin durağan olduğuna
b) Serilerin birim köklü olduğuna
c) Serilerin yapısında yapısal kırılma olduğuna
d) Serilerin koentegre olduğuna
e) Serilerin aynı seriler olduklarına
3) Aşağıdakilerden hangisi Johansen koentegrasyon testinde hesaplanan iz istatistiğinin
formülünü doğru şekilde vermektedir?
a)=
λTrace
b) λTrace =
c) λ=
Trace
d) λTrace =

p

∑ ln(1 − λ )
i

i = r +1
p

∑ ln(λ )
i

i = r +1
p

∑ (1 + λ )
i

i = r +1
p

∑λ

i = r +1

i

p

e) λTrace =
−T . ∑ ln(1 − λi )
i = r +1
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4) Granger(1988)’e göre değişkenler arasında bir koentegre vektör varsa, söz konusu
değişkenler arasında en azından tek yönlü bir nedenselliğin olması gerekmektedir. Bu
durumda nedensellik analizi aşağıda ifade edilen hangi model üzerinden yapılmalıdır?
a) Hata düzeltme modeli
b) Vektör otoregresif model
c) ARMA modeli
d) ARCH modeli
e) Asimetrik koşullu değişen varyans modeli
5) Vektör otoregresif modelleri eşanlı denklem sistemlerinden ayıran en önemli özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Değişkenlerin gecikmeli değerlerinin modele dahil edilmesi
b) Değişkenlerinin tümünün içsel olması
c) Değişkenlerinin tümünün dışsal olması
d) Değişkenlerinin birim köklü olabilmesi
e) Değişkenlerin bazılarının içsel, bazılarının dışsal olması
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12. FTSE-100 Endeksine ait Spot Fiyatlar ve Vadeli İşlem Fiyatları Arasındaki İlişkinin
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12.1. Spot fiyatlarının ve vadeli işlemler fiyatlarının birim kök testi sonuçları
12.2. Spot fiyatları ve vadeli işlemler fiyatları arasındaki koentegrasyon ilişkisinin
Engel-Granger koentegrasyon testi ile araştırılması
12.3. Spot fiyatları ve vadeli işlemler fiyatları arasındaki koentegrasyon ilişkisinin
Johansen koentegrasyon testi ile araştırılması
12.4. Spot fiyatları ve vadeli işlemler fiyatları arasında koentegrasyon ilişkisinin
bulunmasından sonra hata düzeltme modelinin tahmin edilmesi ve Granger
nedensellik testinin uygulanması
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ÖZET (TÜRKÇE)
Zaman serileri analizi dersinin bu haftaki konusu, geçen hafta ayrıntısıyla anlatılmış olan
Engle-Granger ve Johansen koentegrasyon testlerinin uygulanması ve ardından uygun
modelin (Vektör otoregresif model ve ya Hata düzeltme modeli) tahmin edilerek Granger
nedensellik analizinin yapılmasıdır. Bu amaçla, İngiliz Borsası FTSE-100 endeksinin spot
fiyatları ve vadeli işlem fiyatları arasındaki ilişki, hem Engle-Granger hem de Johansen
koentegrasyon testleri kullanılarak incelenecektir. Bunu yaparken yine daha önceki
analizlerimizde olduğu gibi E-Views programı kullanılacak ve programın menüleri
ayrıntılı şekilde sunulacaktır.
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12. FTSE-100 Endeksine ait Spot Fiyatlar ve Vadeli İşlem Fiyatları Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi
Zaman serileri analizi dersinin bu haftaki konusu, geçen hafta ayrıntısıyla anlatılmış olan
Engle-Granger ve Johansen koentegrasyon testlerinin uygulanması ve ardından uygun
modelin tahmin edilerek Granger nedensellik analizinin yapılmasıdır. Bu amaçla 250
gözlemlik İngiliz Borsası FTSE-100 endeksinin spot fiyatları ve vadeli işlem fiyatları
arasındaki ilişki, hem Engle-Granger hem de Johansen koentegrasyon testleri kullanılarak
incelenecektir. Bunu yaparken yine daha önceki analizlerimizde kullandığımız E-Views
programı kullanılacaktır. Hatırlanacağı gibi ilgili koentegrasyon testlerini uygulamadan
önce ele alınan serilerin aynı dereceden farkları alındığında durağan hale gelmiş olması
gerekmektedir. Diğer bir ifade ile, bu serilerin bütünleşme dereceleri aynı olmalıdır.
Gerekli olan bu koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek amacıyla spot fiyatları ve
vadeli işlem fiyatları serilerine ADF ve PP birim kök testleri uygulanacaktır. Bunu
yaparken serilerin sergilemiş oldukları özellikleri görmek açısından öncelikle grafikleri
incelenecektir. Bu inceleme, birim kök testlerinin hangi denklem özellikleri dikkate
alınarak yapılacağını göstermektedir. Ele alınan serilerin hem ayrı ayrı hem de bir arada
çizilmiş grafikleri aşağıdaki gibidir.

Spot fiyatlarının grafiği
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Vadeli işlem fiyatlarının grafiği

Spot fiyatları ve vadeli işlemler fiyatlarının grafiği

Grafiklere dikkatlice bakıldığında serilerin durağan olmayan özellikler sergilediği ve
birlikte aynı yönde hareket ettikleri görülmektedir.

Analizlere geçmeden önceki

beklentimiz serilerin düzeyde birim köklü oldukları ve uzun dönemde ilişkili olduklarıdır.
Fakat bunların ilgili testler kullanılarak onaylanması gerekmektedir. Analize öncelikle
birim kök testleri ile başlanmıştır. Daha önceki haftalarda birim kök testlerinin E-Views
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programında nasıl yapıldığı anlatıldığı için bu analizde program menüleri tekrar
verilmeyecektir.
12.1. Spot fiyatlarının ve vadeli işlemler fiyatlarının birim kök testi sonuçları
Birim kök testlerine öncelikle spot fiyatları için ADF ve PP birim kök testleri uygulanarak
başlanacaktır. Serinin grafiğine bakıldığında sabitli ve trendli denklemlerin ele alınması
gerektiği anlaşılmaktadır. Seri 3 aylık olduğundan dolayı maksimum gecikme olarak 4
gecikme verilmiş ve uygun gecikme Schwarz bilgi kriterine göre seçilmiştir. ADF
testinden elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir.
Null Hypothesis: SPOT has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-2.421716
-3.995340
-3.427975
-3.137353

0.3674

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Sonuçlara

bakıldığında

spot

fiyatları

serisinin

düzeyden

birim

köklü

olduğu

görülmektedir. Çünkü ADF test istatistik değerinin mutlak değeri tüm anlamlılık
düzeylerinde kritik değerlerden küçüktür. Serinin ilk farkı alınmıştır ve fark serisine
tekrar test uygulanmıştır. İlk fark serisi için trend etkisi ortadan kalktığından dolayı sabitli
birim kök denklemi kullanılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki gibidir.

Null Hypothesis: D(SPOT) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-18.08350

0.0000

Test critical values:

-3.456622
-2.872998
-2.572951

1% level
5% level
10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Spot fiyatları serisinin ilk farkının durağan olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile
serinin bütünleşme derecesi I(1) olmaktadır. Seriye uygulanan PP birim kök testi sonuçları
da aşağıdaki gibidir.

Null Hypothesis: SPOT has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel)

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:

1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-2.330252

0.4156

-3.995340
-3.427975
-3.137353

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

PP testi sonuçlarına göre de spot fiyatları düzeyden birim köklüdür. Serinin ilk farkına
uygulanmış PP birim kök testi sonuçları aşağıdadır.
Null Hypothesis: D(SPOT) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 6 (Newey-West using Bartlett kernel)

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:

1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-18.05930

0.0000

-3.456622
-2.872998
-2.572951

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Bu test sonuçlarına göre de spot fiyatları serisinin ilk farkı durağandır. Yani, spot fiyatları
serisinin bütünleşme derecesi I(1)’dir. Şimdi de vadeli işlem fiyatlarının birim kök
özelliklerini inceleyelim. Sabitli ve trendli birim kök denklemi kullanılarak ve maksimum
4 gecikme verilerek uygulanmış ADF testi sonuçları aşağıdaki gibidir.

9 / 29

Null Hypothesis: FUTURE has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-2.503708

0.3262

Test critical values:

-3.995340
-3.427975
-3.137353

1% level
5% level
10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Vadeli işlemler fiyatları da düzeyden birim köklü bir seridir. Serinin ilk farkları için sabitli
test

denklemi

ele

alınarak

uygulanmış

sonuçlar

aşağıda

görülmektedir.

Null Hypothesis: D(FUTURE) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-17.97672

0.0000

Test critical values:

-3.456622
-2.872998
-2.572951

1% level
5% level
10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Serinin ilk farkının durağan olduğu çok açıktır. Diğer bir ifade ile vadeli işlemler serisinin
bütünleşme derecesi de I(1)’dir. Bu seri için bir de PP birim kök testi sonuçlarına bakalım.
Null Hypothesis: FUTURE has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel)

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-2.312861
-3.995340
-3.427975
-3.137353

0.4250

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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PP birim kök testi sonuçları da vadeli işlemler fiyatlarının düzeyden birim köklü olduğunu
göstermektedir. Serinin ilk farkı alınmıştır ve PP birim kök testi tekrar uygulanmıştır.
Null Hypothesis: D(FUTURE) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 8 (Newey-West using Bartlett kernel)

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:

1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-18.19692

0.0000

-3.456622
-2.872998
-2.572951

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

İlk fark serisine uygulanan PP testi sonuçları da vadeli işlem fiyatlarının ilk farkının
durağan hale gelmiş olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifade ile bu sonuçlara göre de
vadeli işlem fiyatları serisi I(1)’dir. Buradan hareketle ele alınan iki seri için
koentegrasyon ilişkisinin araştırılması için ön koşul sağlanmıştır. Çünkü, aralarında
koentegrasyon ilişkisi araştırılması istenen her iki seri de düzeyden durağan değildir ve ilk
farkları alındığında durağan hale gelmektedir.
12.2. Spot fiyatları ve vadeli işlemler fiyatları arasındaki koentegrasyon ilişkisinin
Engel-Granger koentegrasyon testi ile araştırılması
Koentegrasyon ilişkisi için önkoşulun sağlanmasından sonra öncelikle Engel-Granger
koentegrasyon testi uygulanmıştır. Bu amaçla spot fiyatları bağımlı değişken, vadeli
işlemler fiyatları bağımsız değişken olarak kabul edilerek regresyon denklemi tahmin
edilmiştir ve sonuçlar aşağıda sunulmuştur.
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Dependent Variable: SPOT
Method: Least Squares
Sample: 1 250
Included observations: 250
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.959759
0.353193

0.008520
0.073700

112.6516
4.792308

0.0000
0.0000

FUTURE
C
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.980832
0.980755
0.003910
0.003791
1032.338
12690.37
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

8.655572
0.028183
-8.242704
-8.214532
-8.231365
1.295392

Modele bakıldığında hem sabit katsayının hem de vadeli işlem fiyatları değişkenine ait
katsayının

istatistiksel

olarak

anlamlı

olduğu

görülmektedir.

Engel-Granger

koentegrasyon testi için bu modelin kalıntıları E-Views programında aşağıdaki “View –
Actual, Fitted, Residual” menüsü kullanılarak elde edilmekte ve programa yeni bir seri
olarak kaydedilmektedir.
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Kalıntı serisini E1 serisi olarak adlandıralım. Hatırlanacağı gibi Engel-Granger
koentegrasyon testinin ikinci aşamasında kalıntıların birim kök özelliklerinin araştırılması
gerekmektedir. E1 serisine uygulanmış ADF birim kök testi sonuçları aşağıdaki gibidir.
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Null Hypothesis: E1 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-6.833881

0.0000

Test critical values:

-3.995492
-3.428049
-3.137397

1% level
5% level
10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Kalıntı serisinin tüm anlamlılık düzeylerine göre durağan olduğu görülmektedir. Bu şunu
ifade etmektedir: Spot fiyatları ve vadeli işlem fiyatları arasında bir koentegrasyon ilişkisi
söz konusudur. Diğer bir ifade ile, ele alınan bu iki seri uzun dönemde birlikte hareket
etmektedirler.
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12.3. Spot fiyatları ve vadeli işlemler fiyatları arasındaki koentegrasyon ilişkisinin
Johansen koentegrasyon testi ile araştırılması
Spot fiyatları ve vadeli işlemler fiyatları arasındaki koentegrasyon ilişkisi bir de Johansen
koentegrasyon testi ile araştırılacaktır. Bu testin en önemli aşaması bir Vektör Otoregresif
(VAR) model tahmin etmektir. Bu model öncelikle maksimum gecikme uzunluğu (3 aylık
seriler için maksimum 4) verilerek tahmin edilir ve Akaike ve Schwarz vb. bilgi kriterleri
kullanılarak en uygun gecikme uzunluğu bulunmaya çalışılır. Aşağıdaki menüde
maksimum 4 gecikme verilerek oluşturulmuş VAR model üzerindeyken “View – Lag
Structure – Lag Lenght Criteria” menüsü kullanıldığında tüm gecikmeler için çeşitli
bilgi kriterlerinin değerlerini veren bir tablo oluşturulacaktır.
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VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: SPOT FUTURE
Exogenous variables: C
Sample: 1 250
Included observations: 246
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0
1
2
3
4

1537.281
1860.245
1879.551
1883.692
1885.612

NA
638.0518
37.82675*
8.046287
3.699766

1.30e-08
9.73e-10
8.59e-10
8.58e-10*
8.73e-10

-12.48196
-15.07516
-15.19960
-15.20075*
-15.18384

-12.45346
-14.98967
-15.05711*
-15.00126
-14.92735

-12.47048
-15.04074
-15.14223*
-15.12042
-15.08056

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

Tabloya bakıldığında minimum bilgi kriterleri değerlerinin yıldız (*) işaretiyle belirtildiği
görülmektedir. Schwarz kriterine göre seçim yaparsak en uygun gecikme 2 gecikme
olarak seçilecektir. Bu uygun gecikmeyi seçtikten sonra 2 gecikme ile VAR model tekrar
tahmin edilmektedir. Çünkü artık en uygun VAR modelimiz, 2 gecikmeli VAR modeli
olmaktadır. Model tahmini E-views programı kullanılarak aşağıdaki menüden
yapılabilmektedir.
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Model tahmin sonuçları aşağıdaki gibidir.
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Vector Autoregression
Sample (adjusted): 3 250
Included observations: 248 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
SPOT

FUTURE

SPOT(-1)

0.493723
(0.14651)
[ 3.36999]

0.292270
(0.15734)
[ 1.85755]

SPOT(-2)

0.308996
(0.14430)
[ 2.14131]

-0.067404
(0.15498)
[-0.43493]

FUTURE(-1)

0.363177
(0.13717)
[ 2.64762]

0.597457
(0.14732)
[ 4.05559]

FUTURE(-2)

-0.210934
(0.13779)
[-1.53084]

0.141539
(0.14798)
[ 0.95647]

C

0.390382
(0.16277)
[ 2.39838]

0.311254
(0.17481)
[ 1.78055]

0.918914
0.917579
0.015859
0.008079
688.4510
845.6253
-6.779236
-6.708401
8.655309
0.028140

0.912292
0.910848
0.018292
0.008676
631.8873
827.9291
-6.636525
-6.565690
8.650236
0.029058

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion

8.12E-10
7.80E-10
1896.712
-15.21542
-15.07375

Johansen koentegrasyon testini yapmak için bu modelin üzerindeyken “Cointegration
Test” menüsü kullanılmaktadır.
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Testin birkaç farklı test versiyonu bulunmaktadır. Hangisinin en uygun olduğunu
seçebilmek için hepsinin sonucunun özetlenmesi gerekmektedir. Burada da Johansen testi
model tipini seçerken yine bilgi kriterleri kullanılmaktadır.
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Sample: 1 250
Included observations: 247
Series: SPOT FUTURE
Lags interval: 1 to 2
Number of
Cointegrat
ing
Relations
by Model
Data Trend:
Test Type
Trace
Max-Eig

None

None

Linear

Linear

Quadratic

No Intercept
No Trend
1
1

Intercept
No Trend
1
1

Intercept
No Trend
2
2

Intercept
Trend
1
1

Intercept
Trend
2
2

*Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)
Information
Criteria by
Rank and
Model
Data Trend:
Rank or
No. of CEs

None
No Intercept
No Trend

None
Intercept
No Trend

Linear
Intercept
No Trend

Linear
Intercept
Trend

Quadratic
Intercept
Trend

0
1
2

Log
Likelihood
by Rank
(rows) and
Model
(columns)
1877.918
1888.689
1888.761

1877.918
1889.483
1892.340

1877.987
1889.551
1892.340

1877.987
1893.876
1896.683

1878.059
1893.924
1896.683

0
1
2

Akaike
Informatio
n Criteria
by Rank
(rows) and
Model
(columns)
-15.14104
-15.19586
-15.16406

-15.14104
-15.19419
-15.17685

-15.12540
-15.18665
-15.17685

-15.12540
-15.21357*
-15.19581

-15.10979
-15.20586
-15.19581

0
1
2

Schwarz
Criteria by
Rank
(rows) and
Model
(columns)
-15.02737*
-15.02536
-14.93673

-15.02737*
-15.00949
-14.92110

-14.98332
-14.98773
-14.92110

-14.98332
-15.00045
-14.91165

-14.93929
-14.97853
-14.91165
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Sample (adjusted): 4 250
Included observations: 247 after adjustments
Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant)
Series: SPOT FUTURE
Lags interval (in first differences): 1 to 2
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized
No. of CE(s)
None *
At most 1

Eigenvalue

Trace
Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

0.089392
0.022872

28.84484
5.714956

20.26184
9.164546

0.0026
0.2139

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized
No. of CE(s)

Eigenvalue

Max-Eigen
Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

None *
At most 1

0.089392
0.022872

23.12988
5.714956

15.89210
9.164546

0.0031
0.2139

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

Johansen koentegrasyon testi için öncelikle Trace (İz) İstatistiğini inceleyelim. İz
istatistiği değeri (28.84484) ilgili kritik değerden (20.26184) büyüktür. Bu sonuç, spot
fiyatları ve vadeli işlem fiyatları arasında koentegrasyon ilişkisi olduğuna dair kanıt
sunmaktadır. Bir de Maksimum Özdeğer (Max- Eigen) istatistiği incelenirse yine aynı
sonuç görülmektedir. Diğer bir ifade ile maksimum özdeğer istatistiği (23.12988), ilgili
kritik değerden (15.89210) büyüktür. Bu sonuca göre de spot fiyatları ve vadeli işlem
fiyatları arasında koentegrasyon ilişkisi bulunmaktadır.
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12.4. Spot fiyatları ve vadeli işlemler fiyatları arasında koentegrasyon ilişkisinin
bulunmasından sonra hata düzeltme modelinin tahmin edilmesi ve Granger
nedensellik testinin uygulanması
Koentegrasyon ilişkisinin bulunmasından sonra Vektör Hata düzeltme (VEC) modelinin
aşağıdaki gibi tahmin edilmesi gerekmektedir.
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Vector Error Correction Estimates
Date: 12/19/13 Time: 17:47
Sample (adjusted): 4 250
Included observations: 247 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
Cointegrating Eq:

CointEq1

SPOT(-1)

1.000000

FUTURE(-1)

-0.967804
(0.02155)
[-44.9082]

C

-0.283575

Error Correction:

D(SPOT)

D(FUTURE)

CointEq1

-0.202724
(0.17403)
[-1.16491]

0.152719
(0.18656)
[ 0.81858]

D(SPOT(-1))

-0.257165
(0.18963)
[-1.35614]

0.244311
(0.20329)
[ 1.20176]

D(SPOT(-2))

0.117455
(0.15800)
[ 0.74341]

0.263520
(0.16938)
[ 1.55579]

D(FUTURE(-1))

0.152688
(0.18028)
[ 0.84696]

-0.321590
(0.19327)
[-1.66396]

D(FUTURE(-2))

-0.054465
(0.14993)
[-0.36327]

-0.217853
(0.16073)
[-1.35536]

C

-0.000192
(0.00052)
[-0.36827]

-0.000194
(0.00056)
[-0.34823]

Bu model çıktısında önemli olan CointEq1 satırı, D(Spot) sütunundaki -0.202724
katsayısının istatistiksel olarak anlamlı olabilmesi ve değerinin negatif olabilmesidir.
Ancak böyle olursa dengeye bir dönüş söz konusu olacaktır. Sonuçlarımıza bakıldığında
katsayının negatif olmasına karşılık istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir.
Dolayısıyla uzun dönemde dengeye dönüş söz konusu değildir. Daha önce de ifade
edildiği gibi, seriler arasında koentegrasyon ilişkisi bulunursa, nedensellik testleri hata
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düzeltme modeli üzerinden uygulanmalıdır. Öyleyse, hata düzeltme modeli tahmin
edildikten sonra “Lag Structure – Granger Causality” menüsünü aşağıdaki gibi
tıkladımızda karşımıza Granger nedensellik testi sonuçları gelecektir.
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Örneğimize ilişkin Granger nedensellik testi sonuçları aşağıdaki gibidir.

VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Sample: 1 250
Included observations: 247

Dependent variable: D(SPOT)
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

D(FUTURE)

2.035206

2

0.3615

All

2.035206

2

0.3615

Dependent variable: D(FUTURE)
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

D(SPOT)

7.513489

2

0.0000

All

7.513489

2

0.0000

Tablodaki sonuçlara göre, vadeli işlem fiyatlarından spot fiyatlarına göre bir nedensellik
bulunmamaktadır. Çünkü olasılık değeri 0.3615’tir ve “Vadeli işlem fiyatlarının, spot
fiyatlarının Granger nedeni olmadığını” ifade eden H 0 hipotezi reddedilememiştir. Diğer
durumda yani, spot fiyatlarının vadeli işlem fiyatlarının Granger nedeni olduğunu ifade
eden durumda bir anlamlılık söz konusudur. Olasılık değeri 0.0000’dır. Diğer bir ifade ile,
bu durumda “Spot fiyatlarının, vadeli işlem fiyatlarının Granger nedeni olmadığını” ifade
eden H 0 hipotezi reddedilmiştir. Sonuç olarak, bu örnek için tek yönlü nedensellik söz
konusudur ve nedenselliğin yönü spot fiyatlarından vadeli işlem fiyatlarına doğrudur.
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ÇALIŞMA SORULARI
1) İhracat ve GSMH arasındaki ilişki Engel-Granger koentegrasyon testi ile araştırılmış
ve modelden elde edilen kalıntılara (E1) ADF birim kök testi uygulanmıştır. Aşağıdaki
sonuçlara bakarak İhracat ve GSMH serileri arasındaki ilişki için ne söylenebilir?
Null Hypothesis: E1 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)

a)
b)
c)
d)
e)

t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-1.833881

0.3685

Test critical values:

-3.995492
-3.428049
-3.137397

1% level
5% level
10% level

İhracat ve GSMH serileri arasında koentegrasyon ilişkisi bulunmaktadır.
İhracat ve GSMH serileri arasında koentegrasyon ilişkisi bulunmamaktadır.
İhracat ve GSMH serileri düzeyden durağan olan serilerdir.
İhracat ve GSMH serileri arasında çift yönlü nedensellik bulunmaktadır.
İhracat ve GSMH serileri hem uzun dönemde, hem de kısa dönemde ilişkilidir.

2) İMKB’de fiyat ve işlem hacmi getirisi arasındaki ilişki Johansen koentegrasyon testi
kullanılarak araştırılmış ve asağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlara göre iki seri
hakkında ne söylenebilir?
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a) Fiyat ve işlem hacmi serileri arasında hem iz istatistiğine hem de maksimum
özdeğer istatistiğine göre koentegrasyon ilişkisi mevcuttur.
b) Fiyat ve işlem hacmi serileri arasında sadece iz istatistiğine göre koentegrasyon
ilişkisi mevcuttur.
c) Fiyat ve işlem hacmi serileri arasında sadece maksimum özdeğer istatistiğine göre
koentegrasyon ilişkisi mevcuttur.
d) Fiyat ve işlem hacmi serileri arasında hem iz istatistiğine hem de maksimum
özdeğer istatistiğine göre koentegrasyon ilişkisi bulunmamaktadır.
e) Bu sonuçlara göre bir karar verilememektedir.
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ÖZET (TÜRKÇE)
Zaman serileri analizi dersinin bu haftaki konusu daha önce anlatmış olduğumuz EngelGranger ve Johansen koentegrasyon testlerine göre avantajlara sahip olan Sınır testi
yaklaşımının ve Granger nedensellik analizinden farklı bir yapıya sahip olan TodaYamomato nedensellik analizinin anlatılmasıdır.
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13. Koentegrasyona Sınır Testi Yaklaşımı
İki ve ya daha fazla zaman serisi arasındaki koentegrasyon ilişkisinin araştırılmasında
kullanılan sınır testi yaklaşımı Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından ileri sürülmüştür. Bu
testin önceki hafta anlatmış olduğumuz Engel-Granger ve Johansen koentegrasyon test
yöntemlerine göre birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir:
i) Sınır testi yaklaşımı, söz konusu değişkenlerin bütünleşme dereceleri hakkında bir ön bilgi
sahibi olmayı gerektirmemektedir. Bu yöntem, değişkenlerin düzeyden I(0) ya da ilk farkı
alındığında I(1) durağan olup olmadığından emin olunmasa dahi uygulanabilmektedir.
ii) Sınır testi yaklaşımı küçük örneklerde kullanılabilmektedir. Monte Carlo simülasyonlarına
göre sınır testi, küçük örnekler için koentegrasyon analizlerinde yaygın olarak kullanılan
Engle-Granger (1987) ve Johansen-Juselius (1990) testlerinden daha iyi sonuçlar vermektedir.
iii) Sınır testi ile, Engle-Granger (1987) yönteminde karşılaşılan, tahmin edilmiş uzun dönem
parametrelerinde görünen dışsallık probleminden kaçınılmaktadır.
iv) Modelde uzun ve kısa dönem parametreleri tahmin edilebilmektedir.
13.1. Sınır Testi Yaklaşımının Ayrıntısı
Sınır testi yaklaşımı, kısıtsız hata düzeltme modelinin (UECM) tahminine dayanmaktadır. Söz
konusu modelin uyarlanmış şekli aşağıdaki gibidir:
k

k

∆Yt = α + δ t + ∑ β i ∆Yt −i + ∑ γ i ∆X t −i + φYt −1 + η X t −1 + ε t

(1)

=i 1 =i 1

Modelde Y ; bağımlı değişkeni, X ; bağımsız değişkeni ifade etmektedir. Modele aynı
zamanda deterministik trend ( t ) ilave edilmiştir.
Sınır testinin uygulanmasında ilk aşama (1) numaralı denklemin tahmin edilmesidir. Daha
sonra Yt −1 ve X t −1 değişkenlerine ait parametrelerin anlamlılığı F testi ile araştırılmaktadır.
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H 0 : φ= η= 0 hipotezi iki değişken arasında uzun dönem ilişkisi olmadığını, H1 : φ ≠ 0,η ≠ 0
hipotezi ise değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğunu göstermektedir.
Hesaplanan F istatistiği, Pesaran ve diğerleri (2001) tarafından hesaplanmış kritik değerler ile
karşılaştırılmaktadır. Pesaran ve diğerleri (2001), 1000 örnek kullanarak stokastik bir
simülasyonun 40.000 tekrarına dayanan kritik değerler hesaplamışlardır. Bu kritik değerler;
modelde sabit parametre ve/ve ya trend değişkeninin yer alıp almamasına, modeldeki
bağımsız değişken sayısına ve modeldeki değişkenlerin bütünleşme derecelerine bağlıdır.
Modele ilave edilen açıklayıcı ve gölge değişkenler kritik değerleri değiştirmemektedir.
Pesaran ve diğerleri (2001); 2 farklı kritik değer sınırı hesaplamışlardır: Alt değer,
değişkenlerin I(0) olması durumunu, üst değer ise değişkenlerin I(1) olması durumunu
varsaymaktadır. F istatistiği üst sınır değerini aşarsa, uzun dönem ilişkisi olmadığını ileri
süren H 0 hipotezi reddedilir. F istatistiği alt sınır değerinin altında kalırsa, iki değişken
arasında uzun dönem ilişkisi yoktur. Fakat bu istatistik değeri alt ve üst sınır değerler arasında
kalırsa, söz konusu değişkenlerin durağanlık özellikleri dikkate alınmaksızın uzun dönem
ilişkisi hakkında bir şey söylenememektedir.
Sınır testinde değişkenler arasında uzun dönem ilişkisi bulunması durumunda uzun dönem
ilişkisine ait katsayılar, sınır testini uygulamak için tahmin edilmiş denklemden
bulunabilmektedir. Kısa dönem elastikiyeti; doğrusal regresyon modellerinde kullanılan
klasik elastikiyet hesaplama yöntemiyle bulunabildiği gibi, uzun dönem elastikiyeti; kısıtsız
hata düzeltme modelinden Pesaran ve Shin (1999)’in önerdiği şekilde, bağımsız değişkenin 1
gecikmeli değerine ait katsayının bağımlı değişkenin 1 gecikmeli değerine ait katsayıya
bölünüp negatif işaretle çarpılması ile hesaplanabilmektedir. Modele göre ilgili istatistik;

−(η φ ) şeklinde hesaplanmaktadır.
13.2. Toda – Yamamoto Nedensellik Analizi Yaklaşımı
Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi; Granger nedensellik analizi dışında aynı zamanda
Toda ve Yamamoto (1995) tarafından ileri sürülmüş Wald testi ile de araştırılmaktadır. Bu
test de değişkenlerin durağanlık özelliklerine bakılmadan uygulanabildiği için sınır testine
benzerlik göstermektedir. Aynı zamanda bu yöntemin avantajı; sistemde yer alan değişkenler
arasında koentegrasyon ilişkisi olup / olmadığı konusunda bir bilgiye gerek duymamasıdır. Bu
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yöntemde, Granger nedensellik testinde seriler arasındaki koentegrasyon ve durağan olmama
durumlarından kaynaklanabilecek problemler söz konusu olmamaktadır. Bu yöntem
değişkenlerin düzey değerleriyle oluşturulmuş bir Vektör Otoregresif (VAR) model
yaklaşımına dayanmaktadır. Düzey değerlerin dikkate alınmasının sebebi; değişkenlerin
bütünleşme

derecelerinin

yanlış

belirlenmesinden

doğabilecek

sorunların

minimize

edilmesidir.
Toda ve Yamamoto(1995) yaklaşımı aşağıda ifade edilen VAR sistemine dayanarak
uygulanmaktadır.

k

Yt = α 0 + ϑ1t + ∑ α1iYt −i +

d max

∑α

k

Y

+ ∑ φ1i X t −i +

2 j t− j
i=
j=
k +1
1

k

X t = β 0 + ξ t + ∑ β1i X t −i +

d max

∑β

d max

∑φ

k

2 j X t − j + ∑ δ1i Yt − i +

1
i=
j=
k +1

X

2 j t− j
i=
j=
k +1
1

d max

∑δ

Y

+ λ1t

(2)

+ λ2t

(3)

2 j t− j
1
i=
j=
k +1

Modelde yer alan k; VAR modelindeki uygun gecikme sayısını, d max ise modele giren
değişkenlerin maksimum bütünleşme derecesini göstermektedir. Burada da sınır testi
yaklaşımında olduğu gibi modele deterministik trend eklenmiştir. Bu yöntemde en önemli
nokta; modelin ve d max bütünleşme derecesinin doğru belirlenmesidir. Yaklaşımdaki temel
düşünce; VAR sisteminde yer alan gecikme sayısını, modeldeki değişkenlerin maksimum
bütünleşme derecesi kadar arttırmaktır. 2 numaralı denklemde yer alan φ1i parametresi 0’dan
farklı ( φ1i ≠ 0 ) ise X değişkeni, Y değişkeninin nedenidir. 3 numaralı denklemde bulunan δ1i
parametresi 0’dan farklı ( δ1i ≠ 0 ) ise, Y değişkeni, X değişkeninin nedeni olmaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI
1- Aşağıdakilerden hangisi sınır testi yaklaşımının diğer koentegrasyon testlerine göre
avantajlarından değildir?
a) Sınır testi yaklaşımı, söz konusu değişkenlerin bütünleşme dereceleri hakkında bir ön bilgi
sahibi olmayı gerektirmemektedir.
b) Sınır testi yaklaşımı küçük örneklerde kullanılabilmektedir.
c) Sınır testinin uygulanabilmesi için ele alınan değişkenlerin bütünleşme derecelerinin
aynı olması gerekmektedir.
d) Sınır testi ile, Engle-Granger (1987) yönteminde karşılaşılan, tahmin edilmiş uzun dönem
parametrelerinde görünen dışsallık probleminden kaçınılmaktadır.
e) Modelde uzun ve kısa dönem parametreleri tahmin edilebilmektedir.
2- Peseran, Shin ve Smith (2001) tarafından hesaplanmış kritik değerlerden alt değer,
değişkenlerin I(0) olması durumunu, üst değer ise değişkenlerin I(1) olması durumunu
varsaymaktadır. Hesaplanan F istatistiği üst sınır değerini aşarsa, aşağıdakilerden hangisi söz
konusu olmaktadır?
a) Uzun dönem ilişkisi olmadığını ileri süren H 0 hipotezi kabul edilmektedir.
b) Söz konusu değişkenlerin durağanlık özellikleri dikkate alınmaksızın uzun dönem ilişkisi
hakkında bir şey söylenememektedir.
c) Uzun dönem ilişkisi olduğunu ileri süren H1 hipotezi reddedilmektedir.
d) Nedensellik testi yapılmadan karar verilememektedir.
e) Uzun dönem ilişkisi olmadığını ileri süren H 0 hipotezi reddedilmektedir.

k

k

3- Sınır testi yaklaşımına göre; ∆Yt = α + δ t + ∑ βi ∆Yt −i + ∑ γ i ∆X t −i + φYt −1 + η X t −1 + ε t ile ifade
=i 1 =i 1

edilen kısıtsız hata düzeltme modelinden hareketle uzun dönem elastikiyeti nasıl
hesaplanabilmektedir?
a) −(η φ )
b) (φ η )
c) (η φ )
d) −(φ η )
e) −(α β )
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4- Aşağıdaki VAR model sistemiyle ifade edilen Toda- Yamamoto(1995) nedensellik
yaklaşımına göre modellerde yer alan

k

d max

Yt = α 0 + ϑ1t + ∑ α1iYt −i +

neyi ifade etmektedir?

d max

∑α

k

Y

+ ∑ φ1i X t −i +

2 j t− j
i=
j=
k +1
1

k

X t = β 0 + ξ t + ∑ β1i X t −i +

d max

∑β

∑φ

X

2 j t− j
i=
j=
k +1
1

k

X

d max

+ ∑ δ1iYt −i +

2 j t− j
i=
j=
k +1
1

d max

∑δ

Y

+ λ1t

+ λ2t

2 j t− j
i=
j=
k +1
1

a) Nedenselliğin çift yönlü olduğunu
b) Modelin gecikme uzunluğunu
c) Nedenselliğin maksimum olduğunu
d) Ele alınan değişken sayısını
e) Modele giren değişkenlerin maksimum bütünleşme derecesini

5- Toda- Yamamoto(1995) nedensellik yaklaşımına göre VAR sisteminde değişkenlerin
düzey değerlerinin ele alınmasının sebebi nedir?
a) Değişkenlerin durağan olması
b) Değişkenlerin koentegre olması
c) Değişkenlerin ilişkisiz olması
d)Değişkenlerin

bütünleşme

derecelerinin

yanlış

belirlenmesinden

doğabilecek

sorunların minimize edilmesi
e) İşlem yoğunluğunun önlenmesi
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bu bölümde, bir önceki bölümde ayrıntısıyla anlatılmış olan sınır testi yaklaşımı
kullanılarak kısa vadeli sermaye hareketleri, döviz kuru ve reel faiz oranı arasındaki
koentegrasyon ilişkisi araştırılacaktır. Bu sayede yöntemin uygulanma aşamaları daha iyi
kavranmış olacaktır. Bu uygulama, “Reel Faiz Oranı ve Reel Döviz Kurunun Kısa Vadeli
Sermaye Hareketlerine Etkileri: Sınır Testi Yaklaşımı” başlığıyla İktisat, İşletme ve
Finans Dergisinin 2007-255 sayısında yayınlamıştır.
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14. Sınır Testi Yaklaşımı ile Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri, Döviz kuru ve Reel Faiz
Oranı Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Kısa vadeli sermaye hareketleri, döviz kuru ve reel faiz oranı arasında uzun dönemli bir ilişki
olup olmadığını analiz etmek için Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından geliştirilen sınır
testi kullanılacaktır. Koentegrasyon analizinde kullanılan sınır testinin en önemli avantajı, bu
testin değişkenlerin durağanlık özelliklerine bakılmaksızın uygulanabilmesidir. Diğer önemli
avantajı ise, Monte Carlo simülasyonlarına göre, sınır testinin, küçük örnekler için,
koentegrasyon analizlerinde en yaygın kullanılan Engle- Granger (1987) ve JohansenJuselieus (1990) testlerinden daha iyi sonuçlar vermesidir.
Bir önceki bölümden hatırlanacağı gibi, temelleri gecikmeli dağıtılmış otoregresif modellere
(ARDL) dayanan sınır testinin 2 aşaması vardır. Öncelikle analiz edilecek koentegrasyon
ilişkisine iktisadi olarak karar verilir, daha sonra söz konusu değişkenler arasındaki
koentegrasyon ilişkisi ve kısa dönem ile uzun dönem esneklikleri tespit edilir.

(

Sınır testinde, aralarında uzun dönem ilişkisi aranan değişkenler z t = y t , xt

'

)′

şeklinde

gösterilen z t vektöründe yer almaktadırlar. Bu vektörde, bağımlı değişken y t ile bağımlı
değişken dışında kalan ve aralarında uzun dönem ilişkisi aranan değişkenler ise x t vektörü ile
ifade edilmektedir. Kısa vadeli sermaye hareketleri ile döviz kuru ve reel faiz oranı arasındaki
ilişkinin araştırıldığı bu çalışmada z t vektörü; z t = (KVSH, DK, RFO) şeklinde gösterilen 3
değişkenli bir vektördür. Bu vektörde kısa vadeli sermaye hareketleri (KVSH) bağımlı, döviz
kuru (DK) ve reel faiz oranı (RFO) ise bağımsız değişkenlerdir.

zt
=

′

KVSH t , DK t , RFOt ]
[=

 KVSH t , xt' 

′

Sınır testi uygulamasında, y t bağımlı değişkeni ve diğer grup bağımsız değişkenler arasındaki
ilişki, kısıtsız hata düzeltme modeli ile tahmin edilmektedir. Bu uygulamada En Küçük
Kareler (EKK) yöntemiyle tahmin edilecek hata düzeltme modeli aşağıdaki gibi gösterilebilir:
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n

n

n

∆KVSH t =
α 0 + ∑ α1i ∆KVSH t −i + ∑ α 2i ∆RDK t −i + ∑ α 3i ∆RFOt −i + α 4 KVSH t −1
=i 1 =i 0=i 0

+ α 5 RDK t −1 + α 6 RFOt −1 + et

Uzun dönemli ilişkinin varlığını araştırmak amacıyla Pesaran, Shin ve Smith (2001), Wald
(F) istatistiğine dayanan sınır testi yaklaşımını ileri sürmüşlerdir. Değişkenler arasında
koentegrasyon ilişkisinin olmadığı temel hipotezi ile alternatif hipotez çalışmamızda
aşağıdaki gibi kurulmaktadır.
H 0 : α=
α=
α=
0
4
5
6
H1 : α 4 ≠ α 5 ≠ α 6 ≠ 0

Pesaran, Shin ve Smith (2001), 1000 örnek kullanarak stokastik bir simülasyonun 40000
tekrarına dayanan kritik değerler hesaplamışlardır. F istatistiği alt ve üst sınırları bulunan
kritik değerlerin dışına düşerse değişkenlerin durağanlık özelliklerine bakmadan hipotezler
seçilebilmektedir. Bu istatistik değeri; üst kritik değerden daha büyük ise uzun dönem
ilişkisinin olmadığı temel hipotez reddedilirken, istatistiğin alt kritik değerden küçük olduğu
durumda bu hipotez kabul edilir. F istatistiğinin kritik değerler arasına düşmesi durumunda
ise herhangi bir sonuca varmadan önce değişkenlerin durağanlık özelliklerinin ( I(0), I(1) )
mutlaka bilinmesi gerekmektedir.
Tahmin edilen kısıtsız hata düzeltme modelinden uzun dönem esneklikleri Pesaran ve Shin
(1999)’in önerdiği şekilde; bağımsız ve bağımlı değişkenin bir gecikmeli değerlerinin
birbirine bölünüp negatif işaretle çarpılması sonucu kolayca elde edilebilmektedir. Kısa
dönem elastikiyetleri ise doğrusal regresyon modellerinde kullanılan klasik elastikiyet
hesaplama yöntemiyle aşağıdaki gibi bulunabilir.

 ∆RDK 
Reel Döviz Kuru kısa dönem elastikiyeti : α 2 . 

 ∆KVSH 

Reel Faiz Oranı kısa dönem elastikiyeti

 ∆RFO 
: α3.

 ∆KVSH 
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14.1. Ampirik Sonuçlar
Kısa vadeli sermaye hareketleri ile döviz kuru ve reel faiz oranı değişkenleri arasındaki
koentegrasyon analizi için sınır testinin uygulandığı bu çalışmada 1992:01-2005:12 yıllarına
ait aylık veriler kullanılmıştır. Reel faiz oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’ten sağlanan
tasarruf mevduatı faiz oranının tüketici fiyat endeksiyle deflate edilmesi ile elde edilmiştir.
Toplam kısa vadeli sermaye hareketleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’den
sağlanan portföy yatırımları ile diğer kısa vadeli sermaye hareketlerinin toplamı şeklinde
çalışmaya dahil edilmiştir. Reel döviz kuru ise TCMB’den sağlanmıştır. Mevsimsel
düzeltmenin değişkenlerin yapısını bozacağı düşüncesiyle, değişkenlerdeki mevsimsellik
sorunu gölge (dummy) değişkenler yardımıyla giderilmiştir. Özellikle koentegrasyon
ilişkisinin yönünün iktisadi olarak belirlenmesi ve gecikme uzunluklarının tespit edilmesi
gerekmektedir.

Uygun

gecikme

uzunluğunun

tespitinde

kullanılacak

kriterlerin

hesaplanmasında maksimum gecikme uzunluğu 12 olarak alınmış ve sonuçlar Tablo 1’de
sunulmuştur.
Tablo 1: Gecikme Uzunluğunun Tespiti
p AIC
SC
LM(1)
LM(12)
1 17.315 17.54 1.03(Yok)
24.51(Var)
2 17.276 17.559 1.50(Yok)
12.19(Yok)
3 17.315 17.655 1.46(Yok)
14.38(Yok)
4 17.341 17.739 0.035(Yok) 13.213(Yok)
5 17.359 17.816 0.855(Yok) 14.370(Yok)
6 17.388 17.904 1.259(Yok) 14.278(Yok)
7 17.421 17.997 0.153(Yok) 12.612(Yok)
8 17.382 18.019 0.143(Yok) 1.280(Yok)
9 17.413 18.111 0.364(Yok) 4.964(Yok)
10 17.455 18.214 0.619(Yok) 6.311(Yok)
11 17.479 18.301 0.245(Yok) 4.966(Yok)
12 17.522 18.405 1.31(Yok)
12.03(Yok)

En uygun model, Akaike (AIC) ve Schwarz (SC) kriterlerinin minimum olduğu model olarak
belirlenecektir. Bu şartın yanı sıra, uygun model olarak nitelendirilebilecek gecikmede
otokorelasyonun olmaması gerekmektedir. Bu nedenle otokorelasyonun var olup olmadığı,
LM testi ile 1. ve 12. gecikmeler için sınanmıştır. Akaike (AIC) kriterine göre 2 gecikmenin
olduğu model, Schwarz (SC) kriterine göre ise 1 gecikmenin olduğu model en uygundur.
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Fakat 1 gecikmeli modelde otokorelasyon olması dolayısıyla 2 gecikmeli model en uygun
model olarak seçilmiştir. Model sonuçları Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2: Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri, Faiz Oranı, Döviz Kuru İlişkisi
Bağımlı Değişken:
∆KVSH t
Değişkenler
Parametre
t-İstatistik
Sabit
-1403.645
-1.782
∆ RFO
-29.44
-1.375
∆ RFO t-1
10.192
0.458
4.339
0.204
∆ RFO t-2
50.819
2.058
∆ RDK t
∆ RDK t-1
-16.873
-0.611
∆ RDK t-2
24.986
0.999
-0.261
-2.448
∆ KVSH t-1
-0.271
-3.243
∆ KVSH t-2
KVSH t-1
-0.668
-5.240
RFO t-1
-0.974
-0.108
RDK t-1
11.867
1.867
D1
777.24
2.581
D2
69.269
0.220
D3
-202.701
-0.686
R2 : 0.522, Adjusted R2: 0.477, F- statistic: 11.71 (Prob:0.000), D-W:1.930 ,
Ramsey Reset[1]: 0.95 (Prob:0.32), Breusch-Godfrey LM test[1]: 1.50 (Prob:0.22), White
test[1]:34.55 (Prob:0.09).

Sınır testine göre koentegrasyon ilişkisinin tespiti için modelde yer alan bağımlı ve bağımsız
değişkenlerin gecikmeli değerlerine ait parametrelerin 0’a eşit olup olmadığının (

α=
α=
α=
0 ) Wald testi ile test edilmesi gerekmektedir. Çalışmada bu testin, F istatistik
4
5
6
değeri 9.208, p değeri ise 0.0000 olarak tespit edilmiştir.

Aynı zamanda bu değer,

koentegrasyon analizinde tablo değeri ile karşılaştırılacak olan sınır test istatistiğidir. Bu
istatistik, k: açıklayıcı değişken sayısı olmak üzere (gölge değişkenler hariç), Pesaran, Shin,
Smith(2001)’in hesapladığı tablo değerleriyle karşılaştırılacaktır. Tablo 3’te sınır testi
sonuçları sunulmuştur.
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Tablo 3: Sınır Testi Sonuçları
F- istatistik (Wald test) = 9,208
Sınır testinde kullanılacak kritik değerler:
k
Alt değer
%5
2
3.79

Üst değer
4.85

Tablo incelendiğinde hesaplanan test istatistiğinin üst kritik değerin üstünde olması
dolayısıyla kısa vadeli sermaye hareketleri ile reel döviz kuru ve reel faiz oranı
değişkenlerinin koentegre olduğu görülmektedir. Sınır testi sırasında oluşturulan model
kullanılarak kısa ve uzun dönem elastikiyetlerini hesaplamak mümkündür ve bunlara ait
sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4: Kısa ve Uzun Dönem Elastikiyetler
Kısa Dönem
Reel Faiz Oranı
-0.2205 (Prob: 0.1709)
Reel Döviz Kuru
1.090436 (Prob: 0.0412)

Uzun Dönem
-0.04023 (Prob: 0.9131)
8.680642 (Prob: 0.0409)

Tablodan görüldüğü gibi reel faiz oranının kısa ve uzun dönem esneklikleri istatistiksel olarak
anlamsızdır. Reel döviz kurunun ise hem kısa dönem hem de uzun dönem esneklikleri
istatistiksel olarak anlamlı olarak bulunmuştur.

10 / 11

KAYNAKÇA
Güriş, B., Kıran, B., (2007), “Reel Faiz Oranı ve Reel Döviz Kurunun Kısa Vadeli Sermaye
Hareketlerine Etkileri: Sınır Testi Yaklaşımı, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 255, 85-94.
Pesaran, M. H., Y. Shin, ve R. J. Smith, (2001), “Bounds Testing Approaches to the Analysis
of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, 16, s. 289-326.
Pesaran, H., Y. Shin, (1999), “An Autoregressive Distributed Lag Modeling Approach to
Cointegration Analysis”, In: Storm, S. (Ed), Econometrics and Economic Theory in the 20 th
Century: The Ragnar Frish Centennial Symposium, Cambridge: Cambridge University Pres.

11 / 11

