MARC Working Paper Series
Working Paper No. 2009-04
ULUSLARASI ÇEŞİTLENDİRME VE GLOBAL RİSK ALGILAMASI
Dr. Erk Hacıhasanoğlu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
erk.hacihasanoglu@tcmb.gov.tr
Doç. Dr. Uğur Soytaş
ODTÜ İşletme Bölümü
soytas@metu.edu.tr
ÖZET
Yatırımcılar, gelişen teknoloji ile birlikte ekonomi ve finansal sistemler entegre oldukça
portföy riskini azaltmak için uluslararası piyasalarda çeşitlendirmeye daha çok yönelmeye
başlamışlardır. Literatürde global risk algısında yaşanan değişimlerin özellikle gelişmekte
olan ülke piyasalar arasında krizin yayılmasında etkisi olduğu öne sürülmektedir. Bu
makalede global risk algısını yansıtan uluslararası oynaklığın, Türkiye’nin de dahil olduğu
sekiz gelişmekte olan ülkenin kredi iflas takası primine etkisi 01.02. 2007-04.13. 2009
tarihleri arasında incelenmiştir.Çalışmanın bulguları, global risk algılamasında yaşanan
değişimin gelişmekte olan ekonomiler arasında krizin kısa dönemli yayılmasına etkisi
olabileceği savını desteklemekle birlikte, uzun dönemli yatırım evrenine sahip portföy
yöneticilerinin uluslararası çeşitlendirme ile etkin portföyler kurabileceğini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: global risk algısı, kredi iflas takası primleri, gelişmekte olan piyasalar
ABSTRACT
As financial systems become more integrated, investors have started to diversify more to
reduce the portfolio risk. In the literature, it is argued that fluctuations in global risk
perceptions have an impact on contagion of crises. In this article, we investigate the effect of
global risk perceptions on credit default spreads of emerging markets. Although the results of
the study partially support the claim that changes in global risk perception have an impact on
contagion of crises across emerging markets in the short run, it is also shown that investors
with a long term concern can benefit from international diversification.
Key words: global risk perception, credit default risk spreads, emerging markets
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ULUSLARASI ÇEŞİTLENDİRME VE GLOBAL RİSK ALGILAMASI
1. Giriş
Modern portföy kuramının başlıca konularından birisi uluslararası çeşitlendirmedir.
Son yirmi yıllık dönemde iletişim teknolojisinin gelişmesiyle beraber globalleşen finansal
piyasalar, yatırımcıların uluslararası piyasalarda pozisyon alarak yerel piyasalarında yok
edemedikleri riski azaltmalarına olanak tanımaktadır. Uluslararası çeşitlendirmenin temelinde
çeşitli ülkelerdeki ekonomik koşulların tam birlikte değişim içinde bulunmamaları yatar. Bu
durumda

farklı piyasalardaki varlıklar ile portföy oluşturan yatırımcı ekonomik

dalgalanmalardan eş zamanlı etkilenmeyerek toplam riskini azaltacaktır. Çeşitlendirme
yoluyla riskin hangi boyutta azaltılabileceğini ise ortak faktörlerin varlığı belirlemektedir.
Ortak faktörlerin yoğun olduğu varlık sınıfları veya ekonomilere dayanarak oluşturulan bir
portföyde riskin indirgenmesinin sınırlı kalması beklenmektedir.
Çeşitlendirme amacıyla gelişmekte olan ekonomilere yönelen yatırımcıların birinci
tercihi likiditeleri nedeniyle ülke hazineleri tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerdir.
Gelişen talep sonrasında bu ihraçlara dayanan türev enstrümanlar piyasalarda yoğun şekilde
işlem görmeye başlamıştır. Bunlar arasında son dönemlerde piyasa bünyesinde dikkatle takip
edilmeye başlayan ve öncü gösterge olarak kabul gören, bir kredi türev enstrümanı olan kredi
iflas takasıdır. Kredi iflas takası primindeki değişim de ülkelerin kredi riski algılamasının
önemli bir göstergesi olarak literatürde yoğunlukla kullanılmaya başlanmıştır.
Bu çalışmanın amacı uluslararası çeşitlendirmenin etkisini belirleyecek olan ortak
faktörün varlığının gelişmekte olan piyasalar için test edilmesidir. Analiz kapsamında ortak
faktör olarak literatürdeki çalışmalara paralel olarak uluslararası piyasalardaki risk algısı
seçilmiştir. Çalışmada risk algısındaki değişimin gelişmekte olan ekonomiler üzerindeki
etkisini ölçebilmek amacıyla Arjantin, Meksika, Brezilya, Türkiye, Güney Afrika, Rusya,
Bulgaristan ve Romanya’nın kredi iflas takası primleri kullanılmıştır.
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2. Literatür Taraması
Modern portföy teorisinin temelinde Markowitz’in 1952 tarihli çalışmasında ortaya
koyduğu çeşitlendirme etkisi ile riskin indirgenmesi bulunmaktadır. Markowitz’i takiben
Grubel (1968) çeşitlendirme etkisinin önemli boyutlara ulaşabileceğini ortaya koymuştur.
Solnik ise 1974 yılındaki çalışmasında sektörler ve uluslararası çeşitlendirmenin etkilerine
işaret etmiştir. Bu alanda yapılan birçok akademik çalışma optimal portföyün oluşturulması
için gerekli olan varlık sayısı, piyasalar arası geçişkenlik gibi faktörleri incelemiştir. Bu
çalışmalarda özellikle gelişmekte olan ekonomiler ile gelişmiş ekonomiler arasındaki düşük
bağıntının

etkisiyle

uluslararası

çeşitlendirmenin etkin portföyler oluşturulmasında

kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
1990’lı yıllarda gelişmekte olan ekonomilerde yaşanan krizler sonrasında görülen
yayılma etkisi uluslararası çeşitlendirmenin temelini oluşturan düşük korelasyonun durağan
olup olmadığı sorusunu gündeme getirmiştir. Bu alandaki en kapsamlı araştırmalar arasında
sayılabilecek olan Longin ve Solnik’in 1995 tarihli çalışması 1960-1990 dönemini
kapsamaktadır. Bu çalışmada 7 ülkenin ihraçlarının getirileri incelenmiş ve kovaryans ve
korelasyon matrisinin zaman içinde değiştiği bulunmuştur. Çalışmada ayrıca volatilitenin
arttığı dönemlerde uluslararası piyasalardaki korelasyonun da arttığı tespit edilmiştir. Benzer
bir çalışmada Bekaert ve Harvey (1995), 12 gelişmekte olan ülkenin ihraç ettiği menkul
kıymetlerin getirileri üzerinden yaptıkları analizde finansal piyasalarda genel bir entegrasyon
gözlenmekle beraber ekonomi bazında dönemsel olarak farklı sonuçlara ulaşmanın mümkün
olduğunu, dolayısıyla çeşitlendirme etkisinin değişken olabileceğini vurgulamışlardır.
Kriz dönemlerinde korelasyonun etkisini Asya krizini baz alarak inceleyen
çalışmalarında Tuluca ve Zwick (2001), aralarında Amerika, İngiltere gibi gelişmiş
ekonomilerin de bulunduğu 13 ülkenin sermaye piyasaları arasında, krizi takiben birlikte
hareketin arttığını ortaya koymuştur. Çalışmada birlikte hareketin birçok kısa dönemli
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hareketler serisinin sonucu olduğu vurgulanmış ve ulaşılan sonucun kısa vadeli yatırımcılar
için dikkate değer olmakla beraber uzun dönemli yatırımcılar için daha az bilgi içerdiği
belirtilmiştir. Meyer ve Rose 2003 tarihli çalışmalarında benzer şekilde Asya krizi döneminde
korelasyonların arttığını teyit etmiştir.
Krizleri takiben yapılan araştırmalar gözlemlenen korelasyonlardaki değişimin
nedenini ortaya koymaya yönelmiştir. Finansal piyasaların etkin çalıştığı varsayımının geçerli
olması durumunda ekonominin temel değişkenlerinin ve kredi riskini belirleyen yerel
faktörlerin uzun dönemde ihraççı ülkenin menkul kıymetlerinin fiyatlanmasını açıklaması
beklenmektedir. Bu görüşün geçerli olduğu varsayılsa bile konu olan değişkenlerin kısa
vadeli dalgalanmaları dönemler boyunca açıklaması mümkün görünmemektedir. Özellikle
kriz dönemlerinde bu dalgalanmaların daha uzun sürelere yayılabildiği görülmüştür.
Ülkelerin ödedikleri risk primini uzun dönemli denge noktası dışında bir seviyeye kaydıran
faktörün belirlenmesi için yapılan çalışmalarda risk algısında yaşanan değişimlere işaret
edilmektedir. Kumar ve Persaud, 2001 tarihli çalışmalarında global finansal piyasalarda
yaşanan değişimleri açıklamada ekonomik göstergelerin yanında risk algısında yaşanan
hareketlerin varlığını işaret etmektedirler. Bir ülkede yaşanan krizin uluslararası
yatırımcıların risk hassasiyetini değiştirerek benzer bütün ekonomilerden çıkışa neden
olabileceğinin belirtildiği çalışmada, krizlerin yayılmasını açıklamaya yönelik araştırmalarda
ortak risk faktörü olarak risk algısının modele dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Dungey, Fry, Hermosillo ve Martin’in 2003 tarihli çalışmalarında gelişmiş
piyasalardaki risk faktörlerinde yaşanan değişimlerin gelişmekte olan ekonomilerin bono
spreadlerine etkisi araştırılmıştır. 1998-1999 dönemini kapsayan çalışmada global risk
faktörü olarak sınıflanan volatilite, kredi riski, likidite ile sekiz ülkenin bono spreadlerinden
oluşan 12 değişkenli SVAR modeli kurulmuştur. Çalışmanın sonucunda analizin yapıldığı
dönemde yaşanan Rusya ve “Long Term Capital Management” krizlerinde global faktörler
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arasında sayılan kredi riskinin yanı sıra ülke riskinin spreadlerdeki artışı açıkladığı ortaya
konmuştur. Çalışmada finansal krizlerin yaşandığı bu dönemde global risk hareketlerinin
farklı karakteristik özellikler gösterdiği, yerel risk faktörlerinin de spreadlerdeki değişimi
açıklamada etkin olabileceği vurgulanmıştır. Hermosillo, 2008 tarihli çalışmasında ise global
piyasa riski faktörleri olarak belirlediği piyasa likidite riski, VIX endeksine dayanan volatilite
riski, fonlama likidite riski ve iflas riskinden oluşan bir model kullanarak spreadlerdeki
değişimi incelemiştir. 1998-2007 yılları arasının kapsandığı çalışmada sekiz yıllık dönem
boyunca yaşanan bütün krizlerde global finans piyasalarındaki koşulların istatistiksel olarak
anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. Global finans piyasalarındaki faktörler model dışı
tutulduğunda ise gelişmekte olan ekonomiler arasında yayılma etkisinin çok düşük ve hatta
bazı dönemlerde geçersiz olduğu saptanmıştır. Bu sonuç bir piyasada yaşanan şokun
uluslararası yatırımcının risk algısını değiştirmesi ve bunun sonucunda bütün portföylerini
yeniden yapılandırmasına bağlanmaktadır.
Ciarlone, Pisselli ve Trebeschi (2009) Ocak 1998-Aralık 2006 tarihleri arasında 14
gelişmekte olan ekonominin spreadlerinde gözlemlenen düşüşü açıklayan faktörleri tespit
etmeye çalışmışlardır. Çalışmada 14 ülkenin ihraçlarındaki düşüşü açıklayabilen tek ortak
faktör olarak menkul kıymet piyasalarının sahip olduğu volatilite bulunmuştur. Gelişmekte
olan ekonomiler için yatırımcıların risk iştahı veya algısının spreadlerdeki hareketi
açıklamada önemli olduğunu ortaya koyan benzer çalışmalara Mauro, Sussman ve Yafeh
(2000), Siklos (2008) ve Hartelius, Kashiwase ve Kodres (2008) de eklenebilir.
Çalışmamızda bu sonuçlara paralel olarak global finansal piyasalardaki volatilitenin
göstergesi olarak kabul edilen VIX endeksi ve gelişmekte olan sekiz ülkenin kredi iflas takası
primleri kullanılmıştır.
3. Veri Tanımları ve Metodoloji
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Çalışma 02.01.2007-13.04.2009 tarihleri arasını kapsamakta ve gelişmekte olan
ekonomilerin kredi risk takası primlerinin global piyasalardaki ortak faktörlerden hangi
boyutta etkilendiği ortaya koymak amacıyla Arjantin, Meksika, Brezilya, Türkiye, Güney
Afrika, Rusya, Bulgaristan ve Romanya’dan oluşan sekiz ekonomi incelenmektedir. Ülke
verisi olarak kredi iflas takası primi seçilmesindeki ana neden yüksek likiditelerinin bir
sonucu olarak yerel faktörlerle beraber uluslararası piyasalardaki risk algılamasını da
yansıtacak özelliğe sahip olmasıdır.
Risk algılamasındaki değişimleri gösteren birçok method bulunmakla birlikte
çalışmamızda VIX endeksi kullanılmıştır. VIX endeksi Şikago Opsiyon Borsası tarafından
yayınlanmakta ve S&P 500 endeksini kapsayan 30 gün vadeli opsiyonların örtük
volatilitelerinden oluşturulmaktadır. Çalışmamıza konu olan ülkelere ait kredi iflas takası
primi bilgileri ve VIX endeksi değerleri Bloomberg veri tabanından alınmıştır. Değişken
tanımları aşağıdaki gibidir:
LCARGt: Arjantin kredi iflas takası priminin doğal logaritması
LCBRAt: Brezilya kredi iflas takası priminin doğal logaritması
LCMEXt: Meksika kredi iflas takası priminin doğal logaritması
LCBULt: Bulgaristan kredi iflas takası priminin doğal logaritması
LCRUSt: Rusya kredi iflas takası priminin doğal logaritması
LCSAFt: Güney Afrika kredi iflas takası priminin doğal logaritması
LCROMt: Romanya kredi iflas takası priminin doğal logaritması
LCTURt: Türkiye kredi iflas takası priminin doğal logaritması
LVIXt: VIX endeksinin doğal logaritması
Şekil 1’de de görüleceği gibi, VIX ve sekiz ülkenin kredi iflas takası primleri uzun
vadede uyumlu hareket etmektedirler. Şekilde sağ eksen VIX, sol eksen ise kredi iflas takası
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primleri için kullanılmıştır. Arjantin’in kredi iflas takası primi benzer hareketler göstermekle
birlikte, bu hareketlerin mutlak değerleri çok büyük olduğundan bu şekilde gösterilmemiştir.
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Şekil 1. Kredi iflas takası primleri ve VIX endeksi hareketleri
Zaman serisi çalışmalarında serilerin durağanlığı önem taşıdığından, birim kök
sınamaları yapılması gereklidir. Bu çalışmada, değişkenlerin birim kök sınamaları için
alternatif birim kök sınamalarından göreceli olarak daha güçlü olan Elliot, Rothenberg ve
Stock’un (1996) Dickey-Fuller GLS detrended (GLS) sınaması ile Ng ve Perron’un (2001)
MZα (NP)1 sınaması kullanılmıştır. Tablo 1’de betimsel istatistiklerle beraber birim kök
sınama sonuçları da özetlenmiştir. Bu sonuçlara göre tüm serilerin bütünleşme seviyeleri 1
olarak belirlenmiştir.
Ülkelerin kredi iflas takası primleri ve LVIX arasındaki uzun dönem Granger
nedensellik ilişkisini incelemek için ise Toda ve Yamamoto (1995) prosedürü (TY)
uygulanmıştır. Bu prosedürün en büyük avantajı olarak nedensellik sınaması yapmadan önce
eşbütünleme sınaması yapmaya gerek olmadığı için, eşbütünleme sınamalarında ortaya
çıkabilecek hataların nedensellik sınamalarına taşınma riskinin olmaması gösterilmektedir.
1

DF-GLS için bakınız Maddala ve Kim (1998); NP için bakınız Ng ve Perron (2001).
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Ayrıca TY bütünleşme seviyesi farklı olan değişkenler için de kullanılabilir. Bu prosedür için
kullanılan vektör oto regresyonda (VAR) farklar yerine düzey değişkenler kullanıldığı için,
sınamalar değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkiye yöneliktir. TY prosedüründe ilk önce
kullanılan değişkenlerin maksimum bütünleşme seviyesi (d) birim kök sınamaları ile tespit
edilir. Birden fazla kritere danışılarak seçilen VAR’ın optimum gecikme seviyesi (k), d kadar
artırılır. Kararlı bir VAR ve regresyon varsayımlarının tuttuğu bir sistemi veren (k+d)
gecikme seviyesi seçilir. Seçilen gecikme seviyesindeki düzey LA-VAR(k+d) sisteminde (lag
augmented VAR) ilk k katsayılarına Wald sınaması uygulanır. Bu sınama literatürde uzun
dönem Granger nedensellik sınaması olarak adlandırılmaktadır.
Granger nedensellik, değişkenlerden birinde meydana gelen şokların diğer değişkenler
üzerine etkisini göstermektedir. Ayrıca VAR sistemlerinde tahmin edilen parametrelerin
yorumlanması, özellikle yüksek gecikme seviyelerinde, oldukça zordur. Bu nedenlerle elde
edilen kararlı LA-VAR sisteminde genelleştirilmiş tepki fonksiyonlarından (Koop ve
diğerleri, 1996; Pesaran ve Shin, 1998) da faydalanılmıştır. Genelleştirilmiş tepki
fonksiyonları Choleski ayrıştırmasına dayanmadığından, değişkenlerin sisteme giriş sırası
sonuçları etkilememektedir. Bu yüzden genelleştirilmiş yaklaşım, geleneksel tepki
fonksiyonlarından daha sağlıklı sonuçlar vermektedir.
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Tablo 1. Betimleyici istatistikler ve birim kök sınamaları
LCARG

LCBRA

LCBUL

LCHUN

LCMEX

LCROM

LCRUS

LCSAF

LCTUR

LVIX

Ortalama
Medyan
Std. sapma
Çarpıklık
Basıklık

6.5490

4.9465

4.5376

4.4858

4.6107

4.6813

4.8939

4.7428

5.5053

3.1965

6.2942

4.7719

4.8319

4.6167

4.4861

4.9732

4.6015

5.0244

5.4793

3.1529

1.0394

0.5716

1.3117

1.1713

0.8463

1.2957

0.9968

0.9714

0.4021

0.4907

0.5657

0.6542

-0.0983

0.1524

0.3717

-0.0740

0.6664

-0.0571

0.5375

0.2981

2.0342

2.1522

1.5967

1.6292

1.9124
GLS Düzey

1.6138

2.1532

1.6180

2.361

2.4262

Sabit
Sabit ve
trend

1.2229

-0.9215

1.2151

0.8687

0.0540

0.9665

0.0746

0.0698

-0.9233

-0.5760

-1.3968

-2.0884

-1.0081

-1.7211
-2.2199
GLS Birinci fark

-1.0608

-1.5207

-1.4722

-2.6473b

-2.9037b

Sabit
Sabit ve
trend

-17.6245a

-24.8534a

-8.2708a

-25.5588a

-24.5939a

-26.6104a

-7.7761a

-24.5140a

-24.8023a

-34.6814a

-17.6307a

-25.0635a

-26.9810a

-25.7375a -24.8148a
NP Düzey

-26.6699a

-10.1268a -24.5319a

-25.2305a

-34.4280a

Sabit
Sabit ve
trend

0.9593

-2.2769

0.7233

0.7352

0.0782

0.6237

0.0874

0.0783

-2.0317

-1.0784

-3.9706

-8.7597

-2.7588

-6.2581
-9.9629
NP Birinci fark

-3.2348

-5.1040

-4.9468

-15.1886b -17.5587b

Sabit
-272.161a -525.235a -93.2746a -421.672a -494.789a -516.802a -50.9177a -617.916a -586.564a -565.989a
Sabit ve
trend
-294.647a -457.911a -429.205a -424.045a -444.673a -460.203a -113.509a -525.611a -501.776a -463.658a
Not: L doğal logaritmayı, üst-semboller a, b ve c sırası ile %1, %5 ve %10 anlamlılık seviyelerini göstermektedir.
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4. Ampirik Bulgular
TY için gerekli olan maksimum bütünleşme seviyesi d=1 olarak belirlenmiştir
(bakınız Tablo 1). Daha sonra kredi iflas takası primleri ve VIX endeksinin doğal
logaritmalarının yer aldığı VAR sisteminde optimum gecikme seviyesi Schwarz ve
Hannan-Quinn kriterlerine göre k=1 olarak tespit edilmiştir. Maksimum bütünleşme
seviyesi ve optimum gecikme seviyesi toplanarak LA-VAR(2) sistemi aşağıda yer alan
denklem (1)’deki gibi oluşturulmuştur.
Vt = α v + β 1 Vt −1 + β 2 Vt − 2 + ε vt

(1)

Vt=(LCARGt, LCBRAt, LCMEXt, LCHUNt, LCBULt, LCRUSt, LCSAFt, LCROMt,
LCTURt, LVIXt) değişkenler vektörü, αv 10x1 sabitler vektörü, β1 ve β2 katsayı
matrisleri, εvt ise beyaz gürültü artıklardır. VAR(2) karakteristik polinomunun kökleri
birim çemberin içinde yer aldığından sistem kararlılık koşulunu sağlamaktadır. Ayrıca
VAR denklemleri regresyon varsayımlarına uyum için de otokorelasyon, eş olmayan
varyans, parametre sabitliği ve sistem durağanlığı, kırılma noktaları ve normal dağılım
sınamalarına tabi tutulmuştur. (Bu sınamaların sonuçları yazarlardan elde edilebilir). Bu
sınamalar sonucunda denklemlerde otokorelasyon ve sabit olmayan varyans problemleri
göze çarpmaktadır. Bu yüzden sınamalar için kullanılacak standart hatalar Newey-West
düzeltmesi ile hesaplanmıştır. Granger nedensellik sınamalarının sonuçları Tablo 2’de
özetlenmiştir.
Tablo 2. Uzun dönem Granger nedensellik sınamaları
lcarg
lcarg
lcbra
lcbul
lcmex
lcrom

0.331379
0.004432
0.045436
0.030682

lcbra
lcbul
lcmex
lcrom
lcrus
lcsaf
0.05081 0.005179 0.769358 1.337821 0.345673 1.584483
0.208284 0.004252 0.273728 0.049604 0.188256
0.138006
0.491739 11.94252a 2.457367 2.092825
0.814808 0.00873
0.191597 0.006214 0.10927
0.559944 0.328573 0.29059
3.488643c 12.14046a

lctur
0.665429
0.708733
0.116147
0.49377
0.138289
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0.385381
0.123283
1.584583
0.219338
1.110466
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lcrus
lcsaf
lctur
lvix

0.141683 0.270376 0.283849
0.5347 2.032875
0.406056 1.182965 2.114878
b
0.087916 0.01147 0.102561 0.003105 4.276342 1.057091
0.655302 1.722635
0.072975 0.273692 2.48658 0.325647 2.609285 1.086878 2.060652
0.890053
0.360574 0.156232 0.675134 0.093221 3.026854c 0.231737 0.053358 0.228052

Not: L doğal logaritmayı, üst-semboller a, b ve c sırası ile %1, %5 ve %10 anlamlılık
seviyelerini göstermektedir.

Tablo 2’de yer alan sonuçlara göre, %5 anlamlılık seviyesinde Romanya’dan
Bulgaristan’a tek yönlü ve Romanya ile Güney Afrika arasında çift yönlü uzun dönem
Granger nedensellik görünmektedir. Fakat katsayılara bakıldığında bu etkilerin
büyüklüğü sınırlı kalmaktadır. Bu istisnai nedensellikler göz ardı edilirse, tabloda yer
alan sonuçlar gelişmekte olan ülkelerin kredi iflas takası primleri arasında portföy
çeşitlendirmesinin uzun vadede riski azaltacağını göstermektedir. Bunun nedeni sadece
ülkelerin kredi iflas takası primleri arasında uzun dönem Granger nedensellik olmaması
değil, fakat uluslararası sermaye hareketlerindeki volatilitenin de uzun vadede açıklayıcı
bir etkisinin olmamasıdır. Tabloda yer alan sonuçlara göre VIX endeksi de uzun vadede
gelişmekte

olan

ülkelerin

kredi

iflas

takası

primlerinin

öngörülerine

katkı

yapmamaktadır.
Şekil 2’de yer alan genelleştirilmiş tepki fonksiyonları da bu bulguları destekler
niteliktedir. Kısa vadede LVIX’te meydana gelen şokların ilk etkileri pozitif ve anlamlı
iken, bu etkilerin kalıcı olmadığı ve Arjantin hariç (Arjantin’de 50 gün içerisinde
anlamsızlaşmaktadır) diğer ülkelerde bir aydan kısa süre içinde istatistiksel olarak
sıfırdan farksız hale geldiği görülmektedir. Yani uluslararası piyasalardaki oynaklıkta
meydana gelen şokların gelişmekte olan piyasaların kredi iflas takası primlerine sadece
kısa vadeli yansımaları söz konusudur.
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Şekil 2. LVIX’te meydana gelen bir standart sapma şoka olan genelleştirilmiş
tepkiler
5. Sonuçlar
Portföy kuramı temel olarak çeşitlendirme varsayımına bağlıdır. Bu nedenle ortak
faktörün belirlenmesi uluslararası yatırımcı açısından çeşitlendirmenin etkisini ortaya
koymak açısından büyük önem taşımaktadır. Ortak faktörün geçerliliğini sınamaya
yönelik yapılan bu çalışmada global risk algılamasının gelişmekte olan ekonomilerin
kredi iflas takası primine etkisine bakılmıştır. Çalışmada risk algılaması olarak belirlenen
ortak faktörün varlığı sekiz gelişmekte olan ekonomi içinde sınanmış ve genelleştirilmiş
tepki fonksiyonları risk algılamasında meydana gelen şokların kısa vadede etkisi
olduğunu koymakla beraber uzun dönemde ortak faktörün olmadığı sonucuna varılmıştır.
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Gelişmekte olan ülkeler 1990’lardan başlayan süreç içinde finansal serbestleşmeyi
benimseyerek dünya finansal piyasalarına entegre olurken, küreselleşmenin bir sonucu
olarak bir ekonomide yaşanan finansal çalkantıdan etkilenen ekonomi sayısı artmıştır. Bu
çalışma global risk algılamasında yaşanan değişimin gelişmekte olan ekonomiler arasında
krizin kısa dönemli yayılmasına etkisi olabileceği savını desteklemekle birlikte uzun
dönemli yatırım evrenine sahip portföy yöneticilerinin uluslararası çeşitlendirme ile etkin
portföyler kurabileceğini göstermektedir.
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