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“
Sosyal bilimler hakkında ne dü-
şünürsünüz bilmem ama iktisadın 
mutlulukla bir ilgisi olmalı.”

Ekonomik-Çözüm için kaleme 
aldığım ilk yazıya Cemal Süreya’nın 
“Kahvaltı” şiirini değiştirerek başlamak 
istedim. Çünkü bence bu uyarlama, 
iktisatla günlük hayat arasındaki bağı 
hatırlatması açısından önemli.

Her ne kadar bize dayatılan o olsa 
da, ekonomi dediğimiz şey hisse 
senetleri, faiz oranları ve piyasalardan 
ibaret değildir. Ekonomist de sadece 
altın fiyatı yorumu yapan kişi olmama-
lıdır.

İktisat tarihine baktığınızda, göçler, 
savaşlar, ihtilallar arasında insanoğ-
lunun “bölüşüm” kavgası ve “daha iyi 
bir hayat” arzusu net olarak görülür. 
O halde, çağın tanığı olan ekonomist 
de verileri doğru yorumlama ve daha 
iyi bir hayat arzusuna katkıda bulun-
ma sorumluluğu taşımalıdır. İşte bu 
sorumluluk duygusu, ekonomistleri 
birbirinden ayırır. 

“Sorumluluk duygusu” aynı veriye 
bakan iki ekonomistin nasıl olup da 
farklı yorum yapabildiğini de bir ölçüde 
açıklar. Örneğin, bir ekonomist size 
gelip “2012 sonunda tüketici fiyatları 
yıllık olarak (12/ 2011’den 12/2012’ye) 
%6,16 oranında arttı, bu da 1983’ten 
bu yana görülen en düşük artış.” der-
se, ona inanın. Çünkü doğru söylüyor. 
Ama söylediği rakam yaşam kalitemiz 
için bir anlam ifade etmiyor. 

2012’nin enflasyonunu, size bir de 
ben anlatayım mı? Merkez Bankası’na 
düşük enflasyon için övgüler yağdırılan 
2012’de ortalama tüketici fiyatları enf-
lasyonu %8,89 olmuştur. Yani Aralık 
2011’den Aralık 2012’ye ölçtüğünüzde 
%6,16 çıkan rakam, 2012’deki orta-
lama fiyatları 2011 ortalamasına göre 
kıyasladığınızda %8,9 çıkmaktadır. 

Evde yemek sofrasını Aralık’tan 
Aralık’a yılda bir kez mi kuruyoruz? Ek-
meği, meyveyi, çayı, benzini, Aralık’tan 
Aralık’a bir kez mi alıyoruz? Her gün-
her hafta harcama yapan bir vatandaş 
olarak ben, ortalama enflasyonla daha 
çok ilgileniyorum; benim cebimden 
çıkan parayı anlatan rakam o. Bu ne-
denle sene sonu enflasyon rakamına 
bakıp Merkez Bankası’na methiyeler 
düzemiyorum. Buna ne aldığım eğitim 
izin veriyor, ne de hissettiğim sorum-
luluk.

Peki ya piyasalar? Oradan da bir ör-
nek vereyim: Birkaç sene önce Türkiye 
sermaye piyasaları dünyada en çok 
kazandıran ilk üç piyasa arasındaydı. 
Bu da, çok büyük bir başarı olarak 
sunuluyordu. Ama ilk üçteki diğer ülke-
lerin adı geçmiyordu haberlerde. Ben 
söyleyeyim: diğer iki ülke, iç karışıklar-
dan kurtulamayan Mısır ve Venezuela 
idi. Ne demek istiyorsun? Şunu demek 
istiyorum: Bir rakam, birincilik örneğin, 
tek başına hiç bir şey ifade etmez. 
Borsanın rekor kırmasının, politik bir 
başarının sonucu olmayabileceği de 
işte bu örnekte görülmektedir. Ama 
bunun için “Türkiye borsası şampi-
yon!” yorumu yapan ekonomistlerden 
daha nitelikli görüşlere ihtiyacımız 
bulunmaktadır.

Örnekleri uzatmak mümkün ama 
öncesinde akla bir soru geliyor: hangi 
yorumun daha gerçekçi olduğunu ikti-
sat eğitimi almamış biri nasıl bilecek? 
Burada işte kendinize güvenmeniz 
gerekiyor. Ekmek kaç lira? Geçen yıl 
kaç liraydı? Arabanızın deposu bugün 
kaça doluyor? Geçen yıl bugün kaça 
doluyordu? Buna yanıt verebiliyorsa-
nız, hangi enflasyon yorumunun daha 
doğru olduğunu zaten bileceksiniz. 
Daha çok kişiden “üniversiteyi de 
bitirdi ama iş bulamadı” hikâyeleri du-
yuyor, aksam geç saatlere kadar ders 
çalışan kızınıza baktıkça geleceğine 
dair duyduğunuz endişeler azalacağına 
artıyorsa, “işsizlik düşüyor” yorumu 
yapanlara benden çok selam söyleyin 
ama doğrusunu siz daha iyi biliyorsu-
nuzdur.

İşte bu yüzden, ekonomistin hevesi, 
memleket meselesidir. Memleket 
meselesi de, ucundan kıyısından illa ki 
ekonomidir. Çünkü:

*sen açsan, birinin o ekonomiye 
“büyüme”  getirmesi gerekir

*ekonomi büyürken sen işsizsen, “iş 
yaratımı”nı desteklemek gerekir

*işçi arayanlarla iş bulamayanlar 
eşleşmiyorsa, “eğitim”i…

*…işi olan evine ekmek dışında bir 
şey götüremiyorsa “ücretleri”, “enflas-
yonu”...

*…kadınlar iş bulamıyorsa, fırsat 
eşitliğini, iş yerinde kurulacak çocuk 
yuvalarını…

 *…emekçi yarınını bilmiyorsa “sos-
yal güvenlik”i, “sendika”yı...

…konuşmak gerekir!
Konuşmak dileğiyle! 

Ekonomistin 
hevesi, memleket 

meselesi

Burcu Ünüvar

twitter.com/unuvarburcu

S
eçimlerden sonra çıkışa ge-
çen BİST-100 Endeksi, arada 
kar satışları gelse de çıkışına 
devam ediyor. Etrafımızda 

meydana gelen gerginlikler ve savaş 
haberlerine rağmen borsa çıkışını de-
vam ettirdi. Öyle ki bu haberler bile 
borsanın hızını kesemedi. Gösterge 
Faiz 8,11’lere, Dolar ise 2,09’lu sevi-
yelere kadar gevşedi. Endeks Cuma 
günü 84,218’li seviyelerden kapa-
nış yaptı. Bu kapanış 2013 Mayıs 
ayından beri gördüğümüz en yüksek 
seviye. Bu çıkışta yine bankacılık 
sektörü ön plandaydı. Özellikle faiz 
indirimlerine başlanması ve önümüz-
deki dönemde bu indirimlerin devam 
edecek olması, bankacılık sektörü-
nün ve dolayısıyla borsanın yukarı 
gitmesine neden olarak gösteriliyor. 

Ancak endeksin performansına 
ayak uyduramamış, geride kalan 
temeli sağlam ucuz hisseler mevcut. 
Bunları ilgili olduğunuz kurumlardan 
öğrenebilirsiniz. Çünkü TL’ye güven 
arttıkça, para girişi devam ettikçe bu 
hisselere de ilgi mutlaka olacaktır. 
Önümüzdeki dönemde endeksin 
89-90 binli seviyeleri görmesi sürpriz 
sayılmamalı. Ayrıca ülkemize para 
girişi devam ettiği sürece bu hedefin 
olması kuvvetle muhtemel. Bunun 
yanında 80 bin seviyesi en önemli 
destek olacak. Bayramı iyi karşılayan 
borsanın bayramdan sonra da bu 
iyimserliğe devam etmesi bekleni-
yor. Dolar ve faizin geldiği seviyeler 
itibariyle borsanın çıkışı için ortam 
müsait. Ayrıca bankaların 2. çeyrek 
bilançoları da iyi geliyor.

Piyasalar Bayramı 
“şeker”tadında 

karşıladı

İsrafil Demirel

israfildemirel@oyakyatirim.com.tr

O
psiyonlarda 
işlem yapar-
ken en önemli 
parametre-

nin volatilite olduğunu 
geçmiş yazılarımızda 
belirtmiştik. Opsiyonları 
kullanırken faydalanılan 
ve en çok kullanılan 
model Black Scholes 
denklemidir. Bu denk-
lemin varsayımlarında en dikkat çekici 
olanı volatilitenin tüm vadeler için sabit 
olduğudur. Gerçekte ise bu önerme 
geçerli değildir. Sistemin girdisi olarak 
kullanılan volatilite aynı dayanak varlık 
için vadelere ve kullanım fiyatlarına göre 
farklılık gösterecektir.  Buradan hare-
ketle opsiyon işlemi yapan yatırımcıların 
volatilite konusunda bilgi sahibi olması 
gerektiğini söyleyebiliriz. Volatilite he-
saplamak çoğu yatırımcı için zor olabilir, 
bilinmeyen ve öğrenilmesi gereken her 
şey başlangıçta zordur.  Biz bu yazı-
da tarihsel volatilite kullanarak verileri 
oluşturup daha sonra amacımıza uygun 
analizleri üreteceğiz.

Bu kısımda, tarihsel volatilite tahmini 
için matematiksel altyapıyı açıklamaya 
çalışacağız. Tarihsel volatiliteyi tahmin 
etmek için kullanacağımız varsayımlar:

Objektif P ölçütünde (objective P me-
asure) Standart Black Scholes geomet-
rik brown hareketi varsayımı:

Hisse fiyatı S, n+1 sayıda birbirine 
eşit uzaklıkta gözlemden oluşur. T göz-
lem aralığının uzunluğudur ve t_{i}-t_{i-
1}$ ifadesine eşittir.

S lognormal dağılım kurallarına uy-
gun hareket eder.

getiri serisini tanımlayalım:

bağımsız normal olarak dağılan rast-
sal değişkenlerdir 1. ve 2. momentleri:

statistik teorisine göre volatilite (sig-
ma) tahminini gözlem volatilitesini 
kullanarak yapabiliriz:

Gözlem varyansı:

Volatilite tahmini standart sapmasının 
(D) yaklaşık ifadesi:

Gözlem sayısı arttıkça gözlem 
varyansı asıl varyansa; volatilite tahmi-
ni standart sapması ise sıfıra yaklaşır. 
Denklem basitleştirmeye tabi tutularak 
değiştirilirse: sıfır kabul edilir.

ile değiştirilir. Bu 
bizi tarafsız varyans tahmi-
ni konumundan en yüksek 

logaritmik olasılık 
Basitleştirmelerden sonra varyans:

Yukarı-
daki ifade-
ler piyasa-
larda işlem 
yapan bir 
yatırımcı 
için son 
derece kar-
maşıktır ve 
anlaması 
da haliyle 

kolay değildir. Yukarıda kullanılan kay-
nak Thomas Bjork’un “Continuous Time 
Finance” adlı eseridir. Pek çok eserde 
bu konu bu şekilde anlatılır. Biz işlemleri 
anlaşılır olarak ifade edip Excel ortamına 
uyarlayabiliriz. Yapmamız gerekenler:

BIST30 tarihsel kapanış verilerini elde 
etmek ve tarihsel olarak sıralamak.

Fiyat serisinden getiri serisi oluş-
turmak: 
Fiyat2/
Fiyat1-1 
veya ln(Fiyat2/Fiyat1).

Getir serisinden istediğimiz gün sayısı 
kadar Excel’in “stdev” fonksiyonunu 
kullanarak volatilite hesaplamak.

Hesaplanan volatiliteyi 16 ile çarpa-
rak yıllık hale getirmek. Volatilite sadece 
iş günlerinde oluşur. Bir yılda 256 iş 
günü olduğu varsayımı ile standart 
sapmayı yıllığa çevirmek için gün sa-
yısının karekökü ile çarpmak gerekir ki 
bu durumda 1 sayısıdır. Volatilite, diğer 
koşullar sabit kalmak üzere zamanın 
karekökü ile doğru orantılıdır.

Excel’de tipik olarak şu şekilde 
yapılabilir:

“E” sütunundaki formüller, D sü-
tunundaki değerleri hesaplamak için 
kullanılan formüllerin açık halidir.

Yukarıda gösterdiğimiz formülleri 
kullanarak hesaplanmış olan BIST30 
20 günlük tarihsel volatiliteyi ve BIST30 
fiyat grafiğini 2007 yılından itibaren 
aşağıda gösterdik:

Sadece grafiklere bakarak aşağıdaki 
sonuçları çıkarabiliriz:

BIST30 trend yaparken volatilite 
düşmekte ve trend boyunca neredeyse 
sabit kalmaktadır.

BIST30 endeksi fiyatları düşerken 
volatilite artmaktadır.

Volatilitenin uzun dönemli bir ortala-
ması mevcuttur.

Volatilite zaman içerisinde ortala-
masına dönme eğilimindedir, yüksek 
seviyelerde çok uzun süre kalmaz, 
düşük seviyelerde de çok uzun süre 
seyretmez.

Volatilite düşükken opsiyon satmak 
yerine alım yapmak, yüksek iken ise 
alım yerine satım yapmak kazanma 
olasılıklarını arttırabilir. Bununla birlikte 
volatilitede rejim değişikliği olarak nite-
lenebilecek bir olay gerçekleşmişse bu 
gerçekleşmenin sonrası için bir normal 
bulmaya çalışmak verinin tamamını kul-
lanmaktan daha doğru olacaktır. Excel 
kullanarak bugünkü volatilitenin düşük 
seviyelerde mi yoksa yüksek seviyeler-
de mi olduğunu tahmin edebiliriz. Bunun 
için volatilite konisi yöntemini kullanaca-
ğız. Bu yöntemde kısa ve uzun vadeler 
için tarihsel volatiliteler hesaplayıp bu 
verilerin persentil dağılımlarına bakaca-
ğız. Öncelikle bugün için hesapladığımız 
tarihsel volatilite değerlerine bakalım:

0 ve 100 değerleri minimum ile 
maksimumu hesaplamak için kullanıl-

dı, tipik olarak bu değerler yerine 5-95 
kullanılabilir. Yukarıdaki verileri bugünkü 
değerler ile birleştirilerek grafik haline 
getirebiliriz:

Grafikte 2008 krizinin etkileri ra-
hatlıkla görünebiliyor. Grafik verilerini 

2009 yılı başına 
alarak yeniden 
çizersek daha 
farklı bir görüntü 
elde edebiliriz. 
(Hesaplamaları 
gerçekleştir-
mek isteyen 
okurlarımız 
kullandığımız 
Excel dosyasını 
talep ederlerse 
kendilerine gön-
derebilirim.)

Volatilite 
konisini kulla-
narak:

Kısa vadeli 
volatilitelerin 
tarihsel ortala-

malara göre düşük olduğunu ama uzun 
vadeli volatilitenin yüksek olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu çerçeveden yakla-
şırsak böyle bir durumda en iyi strateji 
kısa vadeli opsiyonları alıp uzun vadeli 
opsiyonları satmak olabilir. Bu da bizi 
yüksek pozitif gama durumuna getire-
cektir. Kısa vadede büyük bir hareket 

olursa da potansiyel 
olarak karlı olacaktır. 
Önümüzdeki hafta 
değişik volatilite he-
saplama yöntemleri-
ne de değineceğiz. 

OLMAYA DEVLET 
CİHANDA BİR 

NEFES SIHHAT GİBİ

2 hafta önce 
bir burun ameliyatı 
geçirdim. Ameliyatı 

gerçekleştiren doktorum Ahmet Hamdi 
Önay, ameliyat öncesi muayenesinde 
“Nefes almıyor, nefes aldığını zannedi-
yorsun demişti.” Ameliyat sonrası bu 
dediklerinin ne kadar doğru olduğunu 
yaşayarak öğrendim. Modern teknik-
leri uygulayarak hastası olan bende-
nizin konforunda en ufak bir problem 
yaratmadan gerçekleştirdiği operasyon 
için kendisine teşekkürlerimi iletirim. 
Bu vesile ile eğer solunum probleminiz 
olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir 
KBB uzmanını ziyaret etmenizi ve tavsi-
yelerine uymanızı öneririm. 

BIST30 ve 
tarihsel volatilite

Salim Kasap

salimkasap@ekonomik-cozum.com.tr

Kredi faiz oranlarındaki indirimlere 
rağmen 2013 rakamlarına ulaşılmadı
Yapılan faiz indirimleriyle 2013’teki faiz oranlarına bir miktar daha yaklaşılmasına rağmen, konut kredileri faiz oranları 
geçen yıla oranla hala daha yüksek gözükmekte. Finzoom raporuna göre yaz döneminde ufak çaplı faiz indirimleri bek-
lense de 2013’ün son dönemindeki yıl sonu kampanyalı faiz oranlarını tekrar yakalamak biraz zor gözüküyor.

FINZOOM Türkiye banka kredilerine ait 
raporunu yayınladı. Rapor sonuçlarına göre 
konut kredileri faiz oranlarında Haziran 
ayında da faiz indirimleri devam etti. Faiz 
indirimleri genel olarak geçen ay faiz in-
dirimine gitmeyen bankalarda gerçekleşti. 
Bu indirimler Finzoom YMO oranını etki-
leyerek düşüşün devam etmesini sağladı. 

Haziran ayında Finzoom Aylık Ortalama 
endeksine katılan bankalar arasında, 120 
ay vade ve 100,000 TL için, %0.95 puan 
ile en fazla YMO indirimi Odeabank’da  
gözlemlendi. Bunun yanı sıra Akbank, 
DenizBank, Garanti, Vakıfbank ve Ziraat-
Bankası’da konut kredileri faiz oranlarında 
ufak çaplı indirimler yaptı. 

Yapılan faiz indirimleriyle 2013’teki faiz 
oranlarına bir miktar daha yaklaşılmasına 
rağmen, konut kredileri faiz oranları geçen 
yıla oranla hala daha yüksek gözükmekte. 

Mayıs ayında %15.04 seviyesine düşen 

Finzoom Yıllık Ortalama Maliyet Oranı, 
2014 Haziran ayında ufak çaplı bir düşüş 
daha gerçekleştirerek  %14.60 seviyesine 
geldi. 

2013 YIL SONU FAİZ ORANLARINI TEKRAR 
YAKALAMAK ZOR

Haziran ayında da tüketici kredi faiz 
oranları düşmeye devam etti. Gözlemlenen 
faiz oranı indirimleri çok yüksek olmasa 

da, geçen aya nazaran Finzoom ortalama 
YMO endeksinde %0.95 puanlık bir düşüş 
gözlemlendi. Finzoom YMO endeksi 
Haziran ayında piyasaya sunulan kredilerle 
%19.35 seviyesine geriledi. Önümüzdeki 
yaz döneminde ufak çaplı faiz indirimleri 
beklense de 2013’ün son dönemindeki 
yıl sonu kampanyalı faiz oranlarını tekrar 
yakalamanın biraz zor gözüktüğüne deği-
niliyor.

Akbank AG 
150 milyon 
dolara imza attı
AKBANK‘ın yüzde yüz iştiraki olan 
Akbank AG, toplam 12 bankanın katılı-
mıyla 150 milyon dolar tutarında iki ayrı 
dilimden oluşan, 1 yıl vadeli sendikasyon 
kredisi aldı. Dış ticaretin finansmanında 
kullanılacak kredinin sözleşmesi, Frank-
furt’da imzalandı. Kredinin faiz maliyeti 
Libor/Euribor + yüzde 0,60 oldu. İşlemde 
Standart Chartered Bank koordinatör 
(Coordinator), Commerzbank ise ajan 
banka (Facility Agent) olarak görev 
üstlendi. Standard Chartered Bank 
dışında diğer ana eş düzenleyici bankalar 
(Mandated Lead Arrangers); Raiffeissen 
Bank International AG ve UniCredit 
Bank olarak sıralanırken diğer katılımcı 
bankalar ise Barclays, Citibank Nassau, 
DZ Bank, Goldman Sachs, Isbank AG, 
KBC Bank, Société Générale ve Wells 
Fargo oldu.

Özkaynak sermaye, 
ticari gayrimenkule 
yöneldi
TICARI gayrimenkul işlemleri 2013’ 
ün ilk yarısına göre yüzde 27 arttı. 
Artan küresel özsermaye 2014’in ilk 
yarısında ticari gayrimenkul işlem 
hacminde lokomotif görevi yapıyor. 

Doğrudan ticari gayrimenkul işlem-
leri geçen yılın aynı dönemine oranla 
yüzde 27’lik artış göstererek 294 
milyar Dolar’a ulaştı. JLL, 2014 yılı 
işlem hacminin 700 milyar Dolar’ı 
bulacağını öngörüyor. 

2014’ün ilk yarısında ticari gayri-
menkule yönelik artan yatırım iştahı, 
dünyanın büyük bir bölümünde işlem 
hacimlerinin artmasında lokomo-
tif görevi yaptı. Böylece doğrudan 
ticari gayrimenkul işlemleri, geçen 
yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 
27’lik bir artış sağlayarak 294 milyar 
Dolar’a ulaşmış oldu. Amerika kıtası 
ve Avrupa’da beklentilerden daha iyi 
bir performans gösterilmiş olması ve 
Asya Pasifik Bölgesi’ndeki istikrarlı 
işlem hacmi JLL’in tüm yıl için olan 
işlem hacmi tahminini 650 milyar 
Dolar’dan 700 milyar Dolar’a çıkardı.


