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Özet
Küreselleúmenin artmasyla uluslararas piyasalarda döviz kurlarnn davranú finansal büyüklüklerin
izlenebilmesi açsndan stratejik bir önem kazanmútr. Bu ba÷lamda, döviz piyasasndaki etkinli÷in
göstergelerinden biri olan faiz paritesinin geçerlili÷i, uluslararas yatrmlar ve di÷er finansal kararlar
yönlendirmede rol oynamaktadr. Çalúmamzn amac, faiz oranlar ile döviz kurlar arasnda arbitraj
koúullarnda nasl bir ba÷n oluútu÷u sorusuna teorik dayanak sa÷layan Korumasz Faiz Paritesi
kavramna úk tutmak ve ampirik geçerlili÷ini snamaktr. Bu çerçevede, çalúmamzda Avrupa
Birli÷i örne÷inde Korumasz Faiz Paritesinin geçerlili÷i Ocak 1999– Aralk 2017 dönemi için
eúbütünleúme ve nedensellik analizi kullanlarak test edilmektedir. Çalúmamzdan elde etti÷imiz
bulgular örneklem olarak seçilen Avrupa Birli÷i ekonomisi için Korumasz Faiz Paritesinin
geçerlili÷ini destekler niteliktedir. Eúbütünleúmenin varl÷na iliúin bulgu, aktif arbitraj hareketleri
gibi döviz kurlarn otomatik olarak dengeye getiren ortak bir kuvvetin varl÷na iúaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Korumasz Faiz Paritesi, Avrupa Birli÷i , Eúb ütünleúme Analizi, Nedensellik.
JEL Snflandrmas: E43, F31, C1

AN ECONOMETRIC ANALYSIS ON THE VALIDITY OF UNCOVERED
INTEREST PARITY: THE EUROPEAN UNION CASE
Abstract
The behaviour of exchange rates in international markets has gained strategic importance in terms of
the traceability of financial measures as the globalization increased. In this context, the validity of the
interest parity which is one of the indicators of the efficiency in foreign exchange market plays a role
in guiding international investments and other financial decisions. The purpose of our study is to shed
light on the concept of Uncovered Interest Parity, which provides a theoretical foundation of how a
link between the interest rates and exchange rates is formed under arbitrage conditions, and to test its
empirical validity. In this framework, the validity of Uncovered Interest Parity is tested for the
European Union case and for the time period January 1999– December 2017 by using the
cointegration and causality analysis. The findings of our study support the validity of Uncovered
Interest Parity for the case of the European Union economy. The evidence of cointegration indicates
the existence of a common power, such as active arbitrage movement, which automatically brings
exchange rates into line.
Key Words: Uncovered Interest Parity, European Union, Cointegration Analysis, Causality.
JEL Classification: E43, F31, C1
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1. GøRøù
Açk ekonomiler için faiz paritesi kavram, makroekonomik analizin önemli bir bileúeni
olmasnn yan sra, uluslararas finans alannda kullanlan ana modellerden de biridir. Döviz piyasasndaki etkinli÷in göstergelerinden biri olan faiz paritesinin geçerlili÷i, gerek
uluslararas yatrmlar, gerekse uluslararas finansla ilgili kararlar açsndan önemli etkilere
sahiptir. Bu ba÷lamda, Korumasz Faiz Paritesi (Uncovered Interest Parity) kavram, döviz
kurlar ile faiz oranlar arasndaki iliúkiyi analiz eden çalúmalarda sklkla kullanlan temel
teorik çerçevelerden biri olarak karúmza çkmaktr.
1970’lerde uygulamaya konulan dalgal kur rejimi ve 1980 sonras globalleúmeyle birlikte
finansal piyasalarn hzla entegre olmas, döviz kurlarnn davranún, finansal büyüklüklerin izlenebilmesi açsndan önemli hale getirmiútir. Bununla birlikte, iktisadi ajanlarn finansal piyasalardaki davranúnn anlaúlabilmesi, beklentilerin oluúumunu yöneten itici
güçlere ait bilgiyi gerekli klmaktadr. Bu çerçevede, Korumasz Faiz Paritesi, faiz oranlar
ile döviz kurlar arasnda arbitraj koúullarnda nasl bir ba÷n oluútu÷u sorusuna teorik dayanak sa÷lamas açsndan önemlidir (Karahan ve Çolak, 2012: 386).
Faiz paritesi literatürde Korumal ve Korumasz Faiz Paritesi olmak üzere iki ayr úekilde
geliútirilmiútir. Faiz paritesinin her iki formu da para piyasasna iliúkin de÷iúkenler (faiz
oranlar) ile döviz piyasasna iliúkin de÷iúkenler (spot ve vadeli döviz kurlar) arasnda basit
iliúkiler sunmaktadr. Sermaye hareketlerinin serbest oluúu, iúlem maliyetlerinin ve geri
ödenmeme riskinin olmayú her iki faiz paritesi için gerekli ön varsaymlar olarak kabul
edilmekle birlikte, Korumasz Faiz Paritesinde ayrca yatrmclarn rasyonel beklentilere
sahip ve risk-nötr oldu÷u varsaylmaktadr.
Yaygn teorik kullanmnn yan sra, Korumasz Faiz Paritesinin ampirik geçerlili÷i pek
çok çalúmann konusu olmuútur. Korumasz Faiz Paritesi, iki ülke arasndaki nominal faiz
oran farkll÷nn, gelecekte döviz kurunda meydana gelmesi beklenen de÷iúime eúit olmas gerekti÷ini ortaya koymaktadr. Bu nedenle Korumasz Faiz Paritesi koúulu, yüksek
faize sahip ülkelerin yerli parasnn de÷er kaybetmesi gerekti÷ini öne sürmektedir. Korumasz Faiz Paritesinin temel mantksal dayana÷, aúr getiri beklentisinin, yüksek faize sahip ülkelere do÷ru sermaye giriúini hzlandrrken, düúük faize sahip ülkelerden de sermaye
çkúna yol açmasdr. Sermayenin fiyatn yanstan faiz oranlarnn düzeyi arz ve talep
güçleri tarafndan belirlendi÷inden, söz konusu sermaye akmlar faiz oran farkllklarn
azaltmaktadr. Döviz kurunda ise yüksek faize sahip ülke parasnn anlk olarak de÷erlenmesi, düúük faize sahip ülke parasnn ise de÷er kaybetmesi úeklinde ortaya çkan de÷iúimleri tetiklemektedir. Bu çerçevede, sermaye akmlarnn duraksamas, döviz kurunda denge
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düzeyine do÷ru beklenen de÷iúimin, faiz oran farkll÷na eúit olmas ile mümkün olabilmektedir (Kohler, 2008: 1).
Di÷er yandan, ilgili literatür incelendi÷inde, baz çalúmalarda elde edilen ampirik bulgularn Korumasz Faiz Paritesini destekler nitelikte olmad÷ da göze çarpmaktadr. Flood ve
Rose (2002) Korumasz Faiz Paritesine göre yüksek faize sahip ülkelerin yerli paralarnn
de÷er kaybetmesi beklenirken, bu para birimlerinin ço÷unlukla de÷er kazand÷na iliúkin
aksi yönde bulgular oldu÷una dikkat çekmektedir (Flood ve Rose, 2002: 252). Literatürde
bu durum genellikle “yanszlk hipotezinin” (unbiasedness hypothesis) baúarszl÷ ile iliúkilendirilmektedir [Hodrick (1987), Froot ve Thaler (1990), Flood ve Rose (2002)]. Yanszlk hipotezine göre Korumasz Faiz Paritesi altnda ve arbitraj olana÷ ortadan kalkt÷nda (yani Korumal Faiz Paritesinin geçerli oldu÷u varsayld÷nda) vadeli kur, gelecekteki spot kurun yansz bir tahmincisidir (Nikolaou ve Sarno, 2006: 628). Literatürde baz
çalúmalarda, Korumasz Faiz Paritesinin testi ile yanszlk hipotezinin testinin birbirlerinin
yerine kullanlabilece÷i kabul edilmektedir [Nikolaou ve Sarno (2006), Alper vd. (2009),
Bui (2010)].
Korumasz Faiz Paritesinin tahmini için yaplan ampirik incelemelerde, söz konusu koúulu
geçersiz klan faktörlerden bir di÷eri olarak, analizlerde kullanlan faiz oranlarnn vade
uzunlu÷una dikkat çekilmektedir [Chinn ve Meredith (2004), Chinn (2006)]. Chinn ve
Meredith (2004), vadesi 5 ile 10 yl arasnda de÷iúen finansal varlklara ait faiz oran kullanld÷nda elde edilen sonuçlarn, 12 ay veya daha ksa vadeli faiz oranlar kullanld÷nda
elde edilen sonuçlara göre, Korumasz Faiz Paritesinin geçerlili÷ini daha çok destekledi÷ini
ifade etmektedir. Bu duruma, özellikle, uzun vadeli faiz oran verisi elde etmenin güç oldu÷u, finansal piyasalar yeterince olgunlaúmamú geliúmekte olan ülkelerde daha sk rastland÷ söylenebilir (Alper vd., 2009: 119)
Piyasaya iliúkin beklentilerin, ksa örneklemlerde gerçekleúme olasl÷ düúük olan büyük
de÷iúimlerin (devalüasyon gibi) riskini yanstt÷ durum olarak bilinen “peso problemi” de
Korumasz Faiz Paritesini ampirik olarak geçersiz klan faktörler arasnda yer almaktadr3.
Özellikle sabit kur rejimlerinde, ksa örneklem dönemi boyunca döviz kurunda büyük de÷iúimlerin gerçekleúme olasl÷ düúük oldu÷undan, rasyonel yatrmclarn beklentilerinde
sistematik hatalar yapt÷ úeklinde yanlú bir çkarsama yaplabilmektedir. Bu ise beklenen
de÷iúimleri yanstmayan ksa örneklemler durumunda e÷im parametrelerinin yanl tahmin
edilmesine ve Korumasz Faiz Paritesinde geniú ve sürekli sapmalarn gözlemlenmesine
neden olmaktadr (Chinn ve Meredith, 2004: 415).
3

Peso Problemi ile ilgili ayrntl bilgi için bkz.: Karen L. Lewis, “Puzzles in International Financial Markets”,
Handbook of International Economics (Vol. III, pp. 1913–1971), Ed. by G. Grossman and K. Rogoff, Elsevier
Science, Amsterdam, 1995, pp. 1913-71.
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Globalleúen modern ekonomilerin, kurumsal, politik ve iktisadi açlardan yaúad÷ rejim
de÷iúiklikleri de Korumasz Faiz Paritesini ampirik olarak geçersiz klabilmektedir. Rejim
de÷iúiklikleri nadiren ve bilinmeyen zamanlarda ortaya çkt÷ndan, iktisadi ajanlar faiz
oran farkllklarna iliúkin rasyonel tahmin hatalar yapabilmektedir (Beyaert vd., 2007:
190). Bu açdan, yaplan analizlerde ekonominin temelini oluúturan unsurlarda meydana
gelen yapsal de÷iúimlerin endojen olarak belirlenmesi önem taúmaktadr (Alper vd., 2009:
123).
Çalúmamzn amac Korumasz Faiz Paritesi kavramna úk tutmak ve ampirik geçerlili÷ini snamaktr. Bu çerçevede, çalúmamzda Avrupa Birli÷i örne÷inde Korumasz Faiz
Paritesinin geçerlili÷i eúbütünleúme ve nedensellik analizi kullanlarak test edilmektedir.
Dört bölümden oluúan çalúmada giriúi takip eden bölümlerde srasyla, konuya iliúkin literatür özetine, model, veri seti ve metodoloji ile ilgili açklamalara ve analiz sonuçlarna yer
verilmektedir. Sonuç bölümünde ise uygulamadan elde edilen bulgular de÷erlendirilmekte
ve sonuca iliúkin çkarsamalarda bulunulmaktadr.
2. LøTERATÜR ÖZETø
Korumasz Faiz Paritesinin ekonometrik analizi, döviz kurlarndaki hareket ile faiz oran
farkll÷ arasndaki pozitif nedensellik iliúkisine odaklanmaktadr. Ekonometrik modellerdeki geliúmelerle birlikte Korumasz Faiz Paritesinin test edilmesi ilgi oda÷ haline gelmiútir. Bu çerçevede, pek çok ülke para birimi ve farkl tahmin yöntemleri kullanlarak yaplmú, farkl zaman periyotlarn kapsayan zengin bir literatür mevcuttur. Froot ve Thaler
(1990), Engel (1996), Chinn (2006), Isard (2006) ve Alper vd. (2009) ’nin çalúmalar bu
konuda geniú ve kapsaml birer literatür incelemesi sunmaktadr.
Korumasz Faiz Paritesine iliúkin erken dönem ampirik literatürün a÷rlkl olarak geliúmiú
ekonomiler üzerine odakland÷ görülmektedir. 1980 sonras finansal liberalleúme hareketlerinin yaylmas ile birlikte, gerek geliúmiú gerekse geliúmekte olan ülkelerde döviz piyasalarnn etkinli÷ini, Korumasz Faiz paritesinin test edilmesi yoluyla inceleyen çalúmalar
1990’larda ivme kazanmútr.
Mevcut analizler incelendi÷inde Avrupa Birli÷i’nde faiz oranlarnn dikkat çekici biçimde
A.B.D.’den farkl bir patika izledi÷i yönünde bulgular oldu÷u göze çarpmaktadr. Bu farkll÷n nedenlerine yönelik çeúitli yorumlar mevcuttur. Uygulanan para politikalarnn, úoklarn ve ekonomik yaplarn farkll÷ en temel nedenler olarak gösterilmektedir. Avrupa
Birli÷i özellikle emek piyasalar açsndan daha rijid bir yapya ve devletin ekonomide daha
büyük bir paya sahip olmas bakmndan A.B.D.’den ayrlmaktadr. Ayrca Avrupa Birli÷i
iú kollarn varlk piyasalarndan ziyade büyük ölçüde bankalar kanalyla finansa etmesi
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açsndan da A.B.D.’ye göre farkl bir ekonomik yap arz etmektedir. Tüm bu farkllklar
uygulanan para politikalarn açklamada önemli birer rol oynamaktadr (Uhlig, 2009: 1-3).
Di÷er yandan, A.B.D. ve Avrupa Birli÷i merkez bankalarnn uyguladklar para politikalar
ile faiz oranlarndaki de÷iúimlere karúlkl olarak nasl tepki verdikleri konusunda farkl
ampirik bulgular söz konusudur.
Korumasz Faiz Paritesinin gerek Avrupa Birli÷i gerekse Avrupa Birli÷i içindeki Euro bölgesi için geçerlili÷i birçok ampirik çalúmada ele alnmútr. Wolters (2002) A.B.D. ve Euro
bölgesine ait 1994-2001 dönemini kapsayan ksa ve uzun vadeli faiz oranlarn kulland÷
çalúmasnda eúbütünleúme ve vektör hata düzeltme modelini kullanmú ve faiz oranlar
arasnda eúbütünleúik bir iliúkinin bulundu÷u sonucuna varmútr. Benzer bir çalúmada,
Brüggemann ve Lütkepohl (2005) A.B.D. ve Euro bölgesine ait 1985-2004 dönemini kapsayan ksa ve uzun vadeli faiz oranlarn birim kök ve eúbütünleúme teknikleri ile analiz
etmiú ve Korumasz Faiz Paritesinin geçerli oldu÷una iliúkin bulgular elde etmiúlerdir.
Filipozzi ve Staehr (2012) beú Orta ve Do÷u Avrupa ülkesini kapsayan çalúmalarnda
1999-2011 dönemi veri aral÷ için regresyon analizi uygulamú ancak test sonuçlarna göre
Korumasz Faiz Paritesini destekleyen bulgulara ulaúamamúlardr. Benzer bir çalúmada,
Cuestas vd. (2015) beú Orta ve Do÷u Avrupa ülkesinin 1999-2013 dönemini kapsayan verilerini yapsal krlmal birik kök testi ile analiz etmiú ve beklentiler rasyonel kabul edildi÷inde Korumasz Faiz Paritesinin reddedilemeyece÷i ancak sabit beklentiler durumunda
sapmalar olabilece÷i sonucuna ulaúmúlardr.
ølgili literatür incelendi÷inde Korumasz Faiz Paritesi ile ilgili ampirik bulgularn çeúitlilik
arz etti÷i görülmektedir. Kullanlan veri aralklar, örneklem dönemi ve ekonometrik tekniklerin elde edilen bulgularn farkllk göstermesinde etkili oldu÷u bilinmektedir. Korumasz Faiz Paritesinin ampirik geçerlili÷ine iliúkin belirsizlik bu konuda yaplmú çalúmalarn
yaygn özelli÷i olarak karúmza çkmaktadr. Çalúmamzda, Chinn ve Meredith (2004)
tarafndan oluúturulan model esas alnmútr. Bu küçük ölçekli makroekonomik modelin
özelli÷i, döviz kurlar ile faiz oranlar arasndaki geri bildirim (feedback) mekanizmasn
bünyesinde barndrmas ve böylelikle de÷iúkenler arasnda daha geniú çapl bir etkileúimi
açklama olana÷ sa÷lamasdr.
3. MODEL
Chinn ve Meredith (2004)’in metodolojisinin kullanld÷ modelimizde korumasz faiz paritesi kavramna ulaúmak için öncelikli olarak Korumal Faiz Paritesinden yola çklmaktadr. Bu noktada Korumal Faiz Paritesinin spot ve vadeli döviz piyasalar arasnda arbitraj
varsaymn içerdi÷ini hatrlamak gerekmektedir. Risksiz arbitraj için koúullarn geçerli
olmas durumunda; vadeli kurun spot kura oran, yerli para birimlerinde ölçülen benzer
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özelliklere sahip varlklar arasndaki faiz getirilerinin oranna eúit olmaktadr. Bu çerçevede
Korumal Faiz Paritesi en genel haliyle Chinn ve Meredith (2004) tarafndan úu úekilde
ifade edilmektedir:
......................................................................................................... (1)

Denklemde yer alan

t döneminde dövizin yerli para cinsinden fiyatn,

cekte sözleúme bitimini gösteren k dönemi için vadeli de÷erini,
1+k dönemindeki faiz getirisini ve

S’nin gele-

yerli yatrm araçlarnn

ise yabanc yatrm araçlarnn faiz getirisini ifade

etmektedir. (1) numaral denklemin her iki tarafnn logaritmasnn alnmas halinde úu
úekle dönüúecektir:
................................................................................................ (2)

Bu denklem yatrmc tercihlerine baklmakszn devam etmekte olan risksiz arbitraj koúulunu ifade etmektedir. Buna göre, yatrmclarn riskten kaçnmalar için; vadeli döviz kuru,
beklenen gelecek döviz kurundan “r” ile ifade edilen risk primi (yerli ve yabanc varlklarn
tutulma riskini telafi eden risk) kadar farkllk göstermektedir. Risk primi úu úekilde tanmlanmaktadr:
.................................................................................................... (3)

(3) numaral denklem (2) numaral denklemde yerine yerleútirildi÷inde, t döneminden t + k
dönemine kadar döviz kurunda beklenen de÷iúiklik, faiz oran farknn ve risk priminin bir
fonksiyonu olarak ifade edilmektedir.
..................................................................................... (4)

Dar anlamda Korumasz Faiz Paritesi, (4) numaral denklem ile ifade edilmektedir. Risk
priminin sfr (veya yatrmclarn risk nötr olduklar varsaymndaki gibi tutarl) olmas
varsaym altnda ise Korumasz Faiz Paritesi çerçevesinde beklenen döviz kuru de÷iúimi
cari dönem faiz farkna eúit olmaktadr (Chinn ve Meredith, 2004: 411-412). Buna göre
araútrmamza konu olan Avrupa Birli÷i’nin A.B.D. Dolar karúsndaki Korumasz Faiz
Paritesi iliúkisi en genel haliyle úu úekilde formülize edilmektedir:
.............................................................................................................. (5)
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4. VERø SETø VE METODOLOJø
Çalúmamzda, Avrupa Birli÷i ve A.B.D. arasndaki faiz oran fark ile gelecekteki döviz
kuru beklentisi arasndaki iliúki Korumasz Faiz Paritesi kapsamnda test edilmektedir. Aylk veri setinin kullanld÷ çalúmamzda Ocak 1999 – Aralk 2017 dönem aral÷ tercih
edilmiú ve tüm veri setleri OECD istatistiklerinden yararlanlarak elde edilmiútir.
Döviz kuru serisi 12 dönem (bir yl) ilerisi için tahmin edilmiútir. Saatçio÷lu ve Korap
(2007) çalúmalarnda kullanlan metodoloji do÷rultusunda do÷al logaritmas alnmú yllk
beklenen döviz kuru getirisi ln(Euro(+12)/Euro) formülü ile hesaplanmútr. Formülde yer
alan Euro kuru US$/EUR ikili spot döviz kurunu temsil ederken, ln do÷al logaritma operatörüdür. Faiz oran fark için ise her iki ülke için üç aylk interbank faiz oran kullanlmútr.
Çalúmamzda ksa vadeli faiz oran fark ve döviz kuru iliúkisi eúbütünleúme ve nedensellik
analizleri ile test edilmektedir. Bu amaçla öncelikle ele alnan serilerin genel yaplar incelenmektedir. ølk olarak serilerin dura÷an olup olmadklar birim kök testleri yardmyla
araútrlmakta ve bütünleúme dereceleri tespit edilmektedir. Çalúmamzda analize tabi tutulan serilerin dura÷anl÷ Geniúletilmiú Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim
kök testleri yardmyla araútrlmaktadr. ADF birim kök testi, Dickey ve Fuller (1979) tarafndan geliútirilen birim kök testinin geniúletilmiú hali olarak karúmza çkmaktadr. DF
birim kök testinde hata terimlerinin içerdi÷i otokorelasyonun ortadan kaldrlmas amacyla
de÷iúkenlerin gecikmeli de÷erleri modele dâhil edilmektedir. DF ve ADF birim kök testleri
varsaymsal olarak hata terimlerinin ba÷msz ve sabit varyansa sahip olmalar üzerinden
hareket etmektedir. PP birim kök testi ise Phillips ve Perron tarafndan parametrik olmayan
bir test úeklinde ortaya atlmú olup bu varsaym daha geniú bir úekilde ele almaktadr. Bu
úekilde PP birim kök testinde hata terimlerinin zayf ba÷mll÷ ve heterojen yaps oldu÷u
sav desteklenmektedir (Enders, 1995: 239-240).
Çalúmann bir sonraki admnda bütünleúme dereceleri belirlenen de÷iúkenlerin aralarnda
uzun dönemli iliúki eúbütünleúme yöntemiyle analiz edilmiútir. Eúbütünleúme analizi, ayn
derecede dura÷an olan zaman serileri arasnda uzun dönemli iliúkinin olup olmad÷n araútrmaktadr. Zaman serilerinin lineer birleúimlerinin dura÷an olmas halinde, bu serilerin
eúbütünleúik (kointegre) oldu÷u kabul edilmektedir. Eúbütünleúme, serilerin kendileri dura÷an olmamasna ve sonsuz varyanslar olmasna ra÷men, eúitlikten sapmalarnn dura÷an
olmas ve sonlu bir varyansnn oluúmas durumudur (Engle, Granger, 1987: 251). Farklar
alnarak ayn derecede dura÷an hale getirilen zaman serilerinin uzun dönemli iliúkileri
Engle-Granger (1987) ve Johansen (1988) eúbütünleúme testleri ile analiz edilebilmektedir.
Çalúmamzda Johansen eúbütünleúme testi kullanlmútr. Eúbütünleúme testinin ilk aúamasnda bir Vektör Otoregresyon (VAR) modeli kurgulanarak gecikme says tespit edilmek75
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tedir. Bu do÷rultuda ilk olarak iki de÷iúkenli VAR Modeli tahmin edilmiútir. Sims (1980)
tarafndan geliútirilen VAR modelinde parametrelerin do÷rudan yorumlanmas tek baúna
anlaml sonuçlar vermemektedir. Bu nedenle, ele alnan de÷iúkenler arasndaki ksa ve uzun
dönemli iliúkilerin belirlenmesinde ve nedensellik yönünün tespitinde eúbütünleúme ve nedensellik testleri ile hata düzeltme modelleri uygulanmaktadr.
Çalúmamzn son admnda, ksa vadeli faiz oran ile döviz kuru arasndaki nedensellik
iliúkisi Granger Nedensellik testi ile araútrlmútr. Nedensellik kavram, de÷iúkenler arasndaki neden-sonuç iliúkisinin yönünün istatistiksel olarak tespit edilebilmesi amacyla
Granger (1969) tarafndan geliútirilmiútir. Nedensellik analizleri ile birlikte de÷iúkenler
arasndaki iliúkinin yönü tahmin edilmeye çalúlmaktadr. Bu noktada nedensellik iliúkisinin iktisat teorisi tarafndan da do÷rulanmas beklenmektedir (Tar, 2008: 418). Granger’a
göre, rassal bir X de÷iúkenin geçmiú de÷erleri rassal bir Y de÷iúkeninin gelecek de÷erlerinin daha iyi açklanmasna yardmc oluyor ise X de÷iúkeni Y de÷iúkeninin “Granger nedenidir” denir (Granger, 1969: 430).
5. ANALøZ SONUÇLARI
Zaman serisi analizlerinde ilk adm serilerin dura÷anlklarnn test edilmesidir. Çalúmamzda da de÷iúkenlerin dura÷anlklar ilk olarak ADF testi ile test edilmiú ve ardndan PP
birim kök testi ile bu sonuçlar do÷rulanmútr. ADF ve PP birim kök testleri, bir zaman serisinin dura÷an alternatife karú birim köküne sahip oldu÷unu gösteren sfr hipotezini test
etmektedir. Bu ba÷lamda, sfr hipotezini kabul etmek, zaman serilerinin birim kök oldu÷u
anlamna gelir, bu nedenle dura÷anlk analizi de÷iúkenlerin farklarn alarak ilerlemektedir.
Bu úekilde serilerin bütünleúme dereceleri belirlenmiútir.
Tablo 1. ADF Birim Kök Test Sonuçlar
De÷iúkenler

Faiz Oran
Fark
Kur

76

ADF
(Düzey)
t-istatisti÷i
-3.206451

Kritik
De÷er
-3.43019

-1.552630

-3.42974

ADF
(Birinci Fark)
t-istatisti÷i

Bütünleúme
Derecesi

-10.20966*

Kritik De÷er
-3.429834

I(1)

-14.54390*

-3.429834

I(1)
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Tablo 2. Phillips Perron Birim Kök Test Sonuçlar
De÷iúkenler

PP
(Düzey)
t-istatisti÷i

Kritik
De÷er
-3.42974

PP
(Birinci Fark)
t-istatisti÷i

Bütünleúme
Derecesi
Kritik De÷er
-3.42983

-11.24742*
I(1)
Faiz Oran -1.818706
Fark
-1.649434
-3.42974
-14.54390*
-3.42983
I(1)
Kur
Not: ADF birim kök analizinde Schwarz Bilgi Kriteri esas alnmútr. * iúareti %5 anlamllk düzeyinde serilerin dura÷an oldu÷unu göstermektedir.

ADF ve PP test sonuçlarna göre, %5 anlamllk düzeyinde, faiz oran fark ve döviz kuru
de÷iúkenlerinin birinci farklarnn alnmasnn ardndan dura÷an hale geldikleri gözlemlenmektedir.
De÷iúkenlerin her ikisinin de birinci dereceden bütünleúik bir yapya sahip olmalar, aralarndaki uzun dönemli iliúkinin eúbütünleúme yöntemiyle analiz edilmesine olanak sa÷lamaktadr. Çalúmamzda eúbütünleúme analizi olarak Johansen yöntemi kullanlmútr. Bu
do÷rultuda ilk olarak tahmin edilen iki de÷iúkenli VAR modeli için en uygun gecikme says tespit edilmiútir. Tablo 3’de farkl bilgi kriterlerine göre optimal gecikme saylar gösterilmektedir. Bu noktada çalúmamzda literatürde sklkla baúvurulan Akaike bilgi kriteri
baz alnarak 8 gecikme uzunlu÷u tercih edilmiútir.
Tablo 3: Farkl Seçim Kriterlerine Göre Optimal Gecikme Saylar
Gecikmeler

LR

FPE

AIC

0

NA

0.028323

2.111678

1

1544.191

2.38e-05

2

36.58337

2.09e-05

3

16.23666

4

7.614794

5
6

SC

HQ
2.142529

2.124137

-4.968047

-4.875494

-4.930672

-5.101839

-4.947583*

-5.039546

2.00e-05

-5.141703

-4.925745

-5.054494*

2.01e-05

-5.141429

-4.863768

-5.029302

14.92899

1.94e-05

-5.176496

-4.837133

-5.039452

8.813693

1.92e-05

-5.182710

-4.781645

-5.020750

7

6.122991

1.94e-05

-5.176215

-4.713448

-4.989337

8

10.15547*

1.91e-05*

-5.189878*

-4.665409

-4.978084

Tablo 3’de görüldü÷ü üzere AIC bilgi kriterine göre optimal gecikme uzunlu÷u sekiz olarak
belirlenmiútir. Bu gecikme uzunlu÷una göre VAR modeli tahmin edilmiútir. Sonrasnda ise
ele alnan de÷iúkenler arasnda uzun dönemli bir iliúkinin var olup olmad÷ eúbütünleúme
testi ile snanmaktadr. Çalúmamzda bu uzun dönemli iliúkinin varl÷ Johansen
eúbütünleúme analizi ile test edilmiútir.
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Tablo 4: Johansen Eúbütünleúme Testi Sonuçlar
Hipotez

Özde÷er

øz østatisti÷i

0,05
Kritik Max-Özde÷er 0,05
Kritik
De÷er
østatisti÷i
De÷er
0.063248
17.79860*
15.49471
14.37417*
14.26460
r=0
0.015445
3.424424
3.841466
3.424424
3.841466
r0
“r” de÷eri eú bütünleúme vektör saysn ifade etmektedir.
* iúareti eúbütünleúmenin olmamas durumunu ifade eden sfr hipotezin 0,05 düzeyinde reddedildi÷ini göstermektedir. Di÷er bir de÷iúle de÷iúkenlere ait eúbütünleúme denklemlerinin oluúturulabilmektedir.

Tablo 4’de Johansen eúbütünleúme testi do÷rultusunda elde edilen øz (Trace) ve Maksimum
Özde÷er (Max-Eigen) istatistikleri yer almaktadr. Buna göre, iz istatistik de÷erinin %5’lik
kritik de÷eri geçmiú olmas nedeniyle ksa vadeli faiz oran fark ve döviz kuru arasnda bir
adet eúbütünleúik vektörün bulundu÷u bir iliúkinin varl÷ kabul edilmektedir.
Ksa vadeli faiz oran fark ve döviz kuru arasnda uzun dönemli iliúkinin varl÷ Johansen
eúbütünleúme testi ile tespit edilmiútir. Ancak eúbütünleúme testi de÷iúkenler arasndaki bu
iliúkinin yönünü belirleyememektedir. Bu nedenle nedensellik testlerine baúvurulmaktadr.
Bu úekilde de÷iúkenlerden hangilerinin neden, hangilerinin sonuç olduklar tespit edilmektedir. Çalúmamzda Granger nedensellik testi yardmyla ksa vadeli faiz oran fark ve döviz kuru arasndaki iliúkinin yönü araútrlmútr.
Tablo 5: Granger Nedensellik Testi Sonuçlar
HøPOTEZLER

F-østatisti÷i

Olaslk

Ksa Vadeli Faiz Oran Fark ĺ Döviz Kuru

23.46255

0.0014

Döviz Kuru ĺ Ksa Vadeli Faiz Oran Fark

5.050701

0.6538

Granger nedensellik testi sonuçlar Tablo 5’de yer almaktadr. Elde edilen sonuçlara göre
ksa vadeli faiz oran fark ve döviz kuru de÷iúkenleri arasndaki nedensellik iliúkisi tek
yönlü bir iliúkidir. Ksa vadeli faiz oran farknn döviz kurunun Granger nedeni olmad÷n
savunan hipotez %5 anlamllk düzeyinde reddedilmektedir. Di÷er bir de÷iúle, ele alnan
dönemde ksa vadeli faiz oran fark döviz kurunun nedeni olarak tespit edilmiútir. Öte yandan, döviz kurunun ksa vadeli faiz oran farknn Granger nedeni olmad÷n test eden hipotez ise kabul edilmektedir. Sonuç olarak modelimizde ksa vadeli faiz oran fark döviz
kurunun nedeni iken döviz kurunun ksa vadeli faiz oran farknn nedeni olmad÷ sonucuna ulaúlmútr.
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6. SONUÇ
Küreselleúmenin artmasyla uluslararas piyasalarda döviz kurlarnn davranú finansal büyüklüklerin izlenebilmesi açsndan stratejik bir önem kazanmútr. Bu çerçevede, döviz
piyasasndaki etkinli÷in göstergelerinden biri olan faiz paritesinin geçerlili÷i, uluslararas
yatrmlar ve di÷er finansal kararlar yönlendirmede rol oynamaktadr. Korumasz Faiz Paritesi kavram, faiz oranlar fark ile döviz kurlar arasnda arbitraj koúullarnda nasl bir
ba÷n oluútu÷u sorusuna teorik dayanak sa÷lamaktadr. Bu ba÷lamda, Korumasz Faiz Paritesi, döviz kurlar ile faiz oran farklar arasndaki iliúkiyi analiz eden çalúmalarda sklkla
kullanlan modellerden biri olarak karúmza çkmaktadr.
Korumasz Faiz Paritesinin ampirik geçerlili÷i ile ilgili geniú bir literatür bulunmakla birlikte, çalúmamzn örneklemi gere÷i Avrupa Birli÷i kapsamndaki ülkeler üzerine yaplan
çalúmalara yo÷unlaúlmútr. ølgili çalúmalarda Korumasz Faiz Paritesi ile ilgili ampirik
bulgularn, farkl veri aralklar, örneklem dönemi ve ekonometrik teknikler temelinde çeúitlilik arz etti÷i göze çarpmaktadr.
Çalúmamzda, Avrupa Birli÷i ve A.B.D. arasndaki faiz oran fark ile gelecekteki döviz
kuru beklentisi arasndaki iliúki Korumasz Faiz Paritesi kapsamnda Ocak 1999 – Aralk
2017 dönemine ait aylk ksa vadeli faiz oran verileri kullanlarak test edilmiútir. Chinn ve
Meredith (2004)’in metodolojisinin esas alnd÷ modelde faiz oran fark ve döviz kuru
arasndaki iliúki eúbütünleúme ve nedensellik testleri ile analiz edilmiútir. Öncelikle ADF ve
PP birim kök testlerine tabi tutulan de÷iúkenlerin birinci farklarnn alnmas ile dura÷an
hale geldikleri gözlemlenmiútir. Daha sonra uygulanan Johansen eúbütünleúme testi ile ksa
vadeli faiz oran fark ve döviz kuru arasnda bir adet eúbütünleúik vektörün bulundu÷u tespit edilmiútir. Son olarak söz konusu de÷iúkenler arasndaki bu iliúkinin yönünü belirleyebilmek adna Granger nedensellik testi uygulanmú ve ksa vadeli faiz oran fark ile döviz
kuru de÷iúkenleri arasndaki nedensellik iliúkisinin tek yönlü oldu÷u tespit edilmiútir. Analiz sonuçlar, ksa vadeli faiz oran farknn, döviz kurunun nedeni oldu÷una iúaret etmektedir.
Çalúmamzdan elde etti÷imiz bulgular örneklem olarak seçilen Avrupa Birli÷i ekonomisi
için Korumasz Faiz Paritesinin geçerlili÷ini destekler niteliktedir. Dolaysyla, söz konusu
bulgular Avrupa Birli÷i'nin A.B.D. karúsndaki pozitif faiz oran farknn, gelecekteki döviz kuru beklentisinde birebire yakn bir artú gerektirdi÷ini ortaya koymaktadr. Di÷er bir
ifadeyle, gelecekte beklenen kur karúsnda spot kuru de÷iútirmek faiz oran farklarn da
ayrca de÷iútirmeyi gerektirebilir. Bu çerçevede, politika yapclarn yürüttükleri müdahaleleri bu olasl÷ dikkate alarak dizayn etmeleri söz konusudur. Faiz oran farkllklarn
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planlanan politika hedefleri ile uyumlu hale getirebilmek için bu husus gündeme gelmektedir.
Küresel ekonomiler açsndan bu bulgular para piyasalarnn iyi entegre oldu÷unun bir
göstergesi iken, uluslararas yatrmclar ve para otoriteleri açsndan da güvenilir bir rehber
niteli÷indedir. Eúbütünleúmenin varl÷na iliúin bulgu, aktif arbitraj hareketleri gibi döviz
kurlarn otomatik olarak dengeye getiren ortak bir kuvvetin varl÷na iúaret etmektedir.
Uluslararas piyasalarn iktisadi açdan karúlkl ba÷mll÷ konusunda farkndal÷ artan
yatrmclar, yabanc piyasalardaki geliúmelere tepki vermekte ve piyasalar arasndaki sermaye hareketlili÷ini arttrarak dünyadaki faiz oranlarn dengeye getirmektedir.
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