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İstanbul Menkul Kiymetler 
Borsasi Dünyanin Diğer Önemli 
Borsalarindan Ayrişiyor mu?

Özet

Küreselleşme sürecinin tüm dünyada büyük bir hiz kazanmasi ile birlikte, dünya 
ülkeleri arasindaki ekonomik ve ticari ilişkiler de çok gelişmiş ve bu ülkelerdeki 
sermaye piyasalari da büyük bir hizla birbirlerine entegre olmaya başlamişlardir. 
Bunun bir sonucu olarak, dünya ülkelerindeki borsalarda yaşanan gelişmelerin 
birbirlerini etkiler hale geldiği, yani birbirlerine daha duyarli olduğu görülmektedir.

Ancak, son yillarda dünya ekonomisine nazaran, Türkiye ekonomisinde yaşa-
nan oldukça olumlu sayilabilecek gelişmeler sonucunda, İstanbul Menkul Kiy-
metler Borsasi (İMKB)’nin dünyanin diğer borsalarina olan duyarliliğinda değiş-
meler olduğu gözlemlenmektedir. Bu çalişmanin amaci, İMKB’nin dünyadaki di-
ğer gelişmiş ve gelişmekte olan önemli hisse senedi piyasalarina olan duyarlili-
ğinin zaman içerisinde ne ölçüde değiştiğinin tespit edilmesidir. Bu amaçla yapi-
lan korelasyon ve regresyon analizi sonucunda İMKB’nin dereceleri farkli olmak-
la birlikte önemli dünya borsalarinin çoğuna, ilgili dönem itibariyle, duyarli oldu-
ğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Borsa Endeksi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Beta 
Katsayısı, Korelasyon Katsayısı.

Does İstanbul Stock Exchange Differ from 

Other Important Stock Excahanges of the 

World?
Abstract

Since the process of globalization accelerates all over the world, trade and eco-
nomic relations among countries become very intensive and the stock markets in 
these countries started to integrate to each other quickly. As a result of this, world 
wide stock markets become more sensitive to developments in any countries so, 
the stock markets are affected easily from the other markets’ transactions.

As a result of the positive developments in Turkish economy in last years it is ob-
served that the sensitivity of the Istanbul Stock Exchange (ISE) to other stock 
markets in the world is changing in time. The goal of this study is to determine 
and to measure the sensitivity of ISE to other important developed and emerging 
financial markets in the world. As a result of the analysis it is found out the ISE is 
sensitive the World’s important stock markets and the grade of the sensitivity dif-
fers from market to market.
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