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Öz (Abstract) 
H�SSE SENED� ENDEKS� ÜZER�NE DÜZENLENEN VADEL� ��LEM 

SÖZLE�MELER�N�N PORTFÖY S�GORTALAMASINDA KULLANILMASI: 

TÜRK�YE P�YASALARI �Ç�N UYGULAMA 

Gökhan UGAN 

Portföy sigortası dünya piyasalarında yaygın olarak kullanılan bir risk yönetim 

stratejisidir. Portföy spot piyasa ürünleri kullanılarak da sigortalanabilmektedir; 

ancak sa�ladı�ı i�lem ve maliyet avantajları nedeniyle bu stratejide en çok tercih 

edilen ürün hisse senedi endeksi üzerine düzenlenen vadeli i�lem (endeks futures) 

sözle�meleridir. Türkiye’de endeks vadeli i�lem sözle�meleri �ubat 2005 tarihinden 

itibaren �zmir Vadeli ��lem ve Opsiyon Borsası’nda (VOB) i�lem görmektedir. Bu 

çalı�mada Türkiye için yeni bir enstrüman olan endeks futures sözle�meleriyle 

portföyün ba�arılı bir �ekilde sigortalanıp sigortalanamayaca�ı ara�tırılmı�tır. Elde 

edilen sonuçlara göre, özellikle futures sözle�melerinin yanlı� fiyatlandırılmasının 

strateji performansını olumsuz etkiledi�i, ancak yine de kabul edilebilir bir ba�arı 

oranıyla portföy sigortasının VOB’da i�lem gören endeks futures sözle�meleri ile 

yapılabilece�i anla�ılmı�tır. 

PORTFOLIO INSURANCE BY USING STOCK INDEX FUTURES: 

AN APPLICATION FOR TURKISH CAPITAL MARKETS 

Portfolio insurance is assumed to be one of the widely accepted risk management 

strategies in the world. Although a portfolio can be insured by using spot market 

instruments, stock index futures appear as the most preferred tool in terms of easy 

transaction and low costs. Stock index futures have been traded in Turkish 

Derivatives Exchange (TURKDEX) since February 2005. This study questions 

whether portfolio insurance can be done successfully by using the stock index 

futures traded in TURKDEX. According to the results of the study, in spite of the 

negative effects of mispricing, portfolio insurance can be done at an acceptable level 

in Turkish capital markets. 
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ÖNSÖZ 
Sermaye piyasalarına yapılan yatırım belirli bir ölçüde risk içermektedir. Alınan riskin 

büyüklü�üne göre elde edilebilecek zararın boyutu da farklıla�maktadır. Portföy 

sigortası stratejisi, sermaye piyasasına yapılan yatırımlardan elde edilen kazançları 

korurken, olası kayıpları önleme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle dünya üzerindeki 

bir çok piyasada tercih edilen bir risk yönetim stratejisi konumundadır. 

Portföy sigortalama stratejisi her ne kadar dünyada 1980’li yıllarda popüler olmu� 

olsa da, Türkiye’de yatırımcıyla tanı�ması 2007 yılını bulmu�tur. Bu gecikmenin en 

önemli sebebi, vadeli i�lemler piyasalarının Türkiye’de yeni geli�iyor olmasıdır. 

Portföy sigortası spot piyasa enstrümanları ile de gerçekle�tirilebilmektedir; ancak 

bu yöntem oldukça zahmetli ve maliyetlidir. Bu nedenle portföy sigortası stratejisinde 

daha çok türev ürünler tercih edilmektedir. Türev ürünler arasında portföy sigortası 

stratejisinde en çok kullanılan enstrüman endeks futures sözle�meleridir. Bu 

sözle�meler �zmir Vadeli ��lem ve Opsiyon Borsası’nda (VOB) �ubat 2005 

tarihinden beri i�lem görmektedir. 

Endeks futures sözle�meleri ile gerçekle�tirilen portföy sigortası stratejisi, portföy 

kompozisyonunun de�i�en ko�ullar çerçevesinde sürekli olarak de�i�tirilmesini 

öngören dinamik bir alım-satım stratejisidir. Strateji teoriden farklı olarak faizin her 

vade için aynı ve sabit olmaması, piyasalarda sürekli olarak i�lem yapılamaması ve 

fiyat oynaklı�ının (volatilitenin) önceden bilinememesi gibi gerçek piyasa ko�ulları 

nedeniyle vade sonunda hedeflenen korumayı sa�layamayabilmektedir. Özellikle 

Ekim 1987 yılında ya�anan finansal kriz esnasında söz konusu stratejilerin 

performansı oldukça kötü sonuçlar üretmi�tir. Tüm bu olumsuzluklara kar�ın portföy 

sigortası stratejisinin getirisi, dü�ü� dönemlerinde sigortalanmamı� portföylere 

nazaran çok daha iyi olabilmektedir. 

Tezin hazırlanmasında kar�ıla�ılan en önemli güçlüklerin ba�ında çalı�mada 

kullanılan verilerin belirli proseslerden geçirilmesi zorunlulu�u gelmektedir. Örnek 

vermek gerekirse �MKB30 endeksinin kapanı� de�erinin alındı�ı zaman ile bu 

endeks üzerine düzenlenen endeks futures sözle�melerine ait uzla�ma fiyatlarının 

alındı�ı zaman aynı de�ildir. Bu iki verinin aynı zamanı temsil etmesini sa�lamak 
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için hem �MKB hem de VOB ile irtibata geçilerek daha fazla detay içeren ve medya 

kanalları vasıtası ile eri�ilemeyen veri talebinde bulunulmu�tur. Di�er bir güçlük ise 

faiz verilerinin elde edilmesi sırasında kar�ıla�ılmı�tır. �MKB Tahvil ve Bono 

Piyasası’nda vade sonu endeks futures sözle�melerinin vade sonuyla aynı olan 

hazine bonosu bulmak ço�u zaman mümkün de�ildir. Bu nedenle futures 

sözle�melerinin teorik fiyatının hesaplanmasında kullanılacak olan faiz verisi için her 

gün itibarı ile faiz getiri e�risi olu�turulmu�tur. 

Dünya piyasaları için olmasa da Türkiye için yeni bir strateji olan portföy sigortası 

stratejisi, özellikle bir risk yönetim stratejisi oldu�u için sermaye piyasalarından 

içerdi�i yüksek risk nedeniyle uzak duran yatırımcıları bu piyasalara çekebilecek ve 

bu sayede sermaye piyasalarına taze fon giri�i sa�layabilecek bir kapasiteye 

sahiptir. 2007 yılında Türkiye’deki bir kaç banka tarafından “Korumalı Borsa Hesabı” 

veya “Borsaya Endeksli Mevduat Hesabı” adı altında ba�latılan uygulamalara 

yatırımcıların göstermi� oldu�u ilgi, portföy sigortası stratejisinin Türk sermaye 

piyasaları için ne derece önemli oldu�unu kanıtlar niteliktedir. Bu öneme binaen 

Sermaye Piyasası Kurulu Mayıs 2007 tarihinde Yatırım Fonlarına �li�kin Esaslar 

Tebli�i’nde de�i�ikli�e giderek garantili ve koruma amaçlı fonların kurulmasına 

olanak tanımı�tır. Yerli ve yabancı yatırımcıların büyük ilgi gösterdi�i portföy 

sigortası stratejisinin önemi, önümüzdeki yıllarda Türk piyasaları için giderek 

artacaktır. 

�sabetli görü�leri, olumlu yönlendirmeleri ve yapıcı ele�tirileri ile çalı�manın son 

halini almasında çok büyük katkısı bulunan tez danı�manım �stanbul Üniversitesi 

��letme Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Erhan Özdemir’e, bu tezin hazırlanması 

sırasında veri ve bilgi deste�ini esirgemeyen �MKB, VOB, HSBC ve Finansbank’a, 

dört yıl boyunca göstermi� oldukları anlayı� ve sabır nedeniyle ba�ta e�im Füsun ve 

o�lum Görkem olmak üzere bana manevi destek veren tüm aileme te�ekkürü bir 

borç bilirim. 
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G�R�� 
 

Portföy sigortası stratejisi para ve sermaye piyasalarına yapılan yatırımların belirli bir 

seviyenin altına dü�mesini engelleyen, aynı zamanda söz konusu yatırımların 

piyasalarda gerçekle�ecek olası bir yükseli�ten yararlanmalarını sa�layan bir riskten 

korunma stratejisidir. 1970’li yıllarda ilk olarak ortaya atılan ve 1980’li yılların ba�ında 

popüler olan bu stratejiyi en ilginç kılan özellik, risk ile getiri arasındaki ba�ı en iyi 

�ekilde ortaya koyan modern portföy teorisinin varsayımları ile çeli�mesidir. Spot piyasa 

ürünleri ile oldu�u kadar türev ürünler aracılı�ı ile de uygulanabilen strateji bugün de 

de�i�ik biçimlerde olsa bile dünyada tercih edilen, Türkiye’de de 2007 yılından itibaren 

kullanılmaya ba�lanan bir yatırım tekni�i olarak belirmektedir. 

Bu çalı�mada 2005 yılı �ubat ayında faaliyete geçen Vadeli ��lem ve Opsiyon 

Borsası’nda (VOB) i�lem görmekte olan �MKB30 endeksi üzerine düzenlenen futures 

sözle�meleri ile dinamik alım-satım stratejileri kullanılarak yapılan portföy sigortası 

stratejilerinin ba�arılı olup olamayaca�ı ara�tırılmı�tır. Bu ara�tırma için A�ustos 2005 

ile Nisan 2007 tarihleri arasında VOB’da i�lem gören vadeleri benzer 11 farklı futures 

sözle�mesi analize tabi tutulmu�tur. 

Çalı�manın birinci bölümünde portföy sigortasında kullanılan türev enstrümanlar 

tanıtılmı�tır. Birinci bölümün birinci ayrımında türev enstrümanların genel olarak tanımı, 

tarihçesi ve özellikleri tanıtılırken ikinci ayrımda standart vadeli i�lem sözle�meleri 

olarak Türkçe’ye çevirebilece�imiz futures sözle�melerinin tarihçesi, i�lem gördükleri 

piyasaların i�leyi�i, sözle�me özellikleri, teminatlandırma ve takas esasları ele 

alınmı�tır. Bu ayrımda ayrıca endeks futures sözle�melerinin fiyatlaması ile bu 

sözle�meler kullanılarak gerçekle�tirilen risk yönetimi üzerinde durulmu�, konu örnekler 
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yardımıyla açıklanmı�tır. Birinci bölümün üçüncü ayrımında opsiyon sözle�melerine yer 

verilmi�tir. Bu ayrımda opsiyon sözle�melerinin özellikleri ve genel fiyatlama esaslarına 

yer verilmi�tir. 

Çalı�manın ikinci bölümü portföy sigortalama tekniklerine ayrılmı�tır. �kinci bölümün ilk 

ayrımında portföy sigortasının tanımı yapılarak genel özelliklerinden bahsedilmi�tir. 

Portföy sigortasının tarihçesi verildikten sonra dünyada uygulanan portföy sigortası 

örnekleri üzerinde durulmu�tur. Portföy sigortası stratejisini anlamak için bu stratejide 

kullanılan terimleri bilmek önemlidir. �lk ayrımın son kısmında portföy sigortası 

stratejisinde geçen terimler tanıtılmı�, bu stratejinin özelliklerine ayrıntılı bir biçimde 

de�inilmi�tir. 

�kinci bölümün ikinci ayrımı portföy sigortası stratejisinin nasıl uygulanaca�ı ve 

performansının nasıl ölçülece�i konusuna ayrılmı�tır. Portföy yönetim stratejileri genel 

olarak statik ve dinamik stratejiler olarak ikiye ayrılabilir. Klasik portföy teorileri portföy 

sigortasına neden ihtiyaç duyuldu�unu açıklayamamaktadır. Bu nedenle ikinci ayrımda 

portföy sigortası stratejisi ile klasik portföy teorileri kar�ıla�tırılmı�tır. Portföy sigortası bir 

riskten korunma stratejisidir. Ancak klasik portföy teorilerinde tanımlanan yatırımcıların 

tercih edece�i türden bir strateji de�ildir. O nedenle portföy sigortasını tercih eden 

yatırımcı tipi ayrıca tanımlanmalıdır. Portföy sigortası yapılırken bir çok faktör stratejinin 

yürütülmesine etkide bulunur. Portföy sigortası stratejisinin olasılık da�ılımı simetrik 

olmadı�ı için bu stratejinin performansını geleneksel moment yakla�ımlarıyla ölçmek ve 

di�er stratejilerle kar�ıla�tırmak do�ru olmayacaktır. Portföy sigortası stratejilerinin 

performanslarını ölçmek için önerilen yöntemler bu ayrımda tartı�ılmı�tır. 

�kinci bölümün üçüncü ayrımında portföy sigortalama stratejileri ayrıntılı bir �ekilde 

tanıtılmı�tır. Bu stratejiler sırasıyla satın al ve tut stratejisi, opsiyon tabanlı stratejiler, 

sentetik opsiyon stratejileri, sabit oranlı stratejiler, sabit oranlı karı�ım stratejileri ve 

de�er artı�larını koruyan stratejilerdir. Bu stratejilerin haricinde zararı durdur emir türü 

ile portföy sigortası stratejisi, binary risk yönetim stratejisi, aktif varlık payla�ımı stratejisi 

ve süper hisseler gibi di�er stratejilere de yer verilmi�tir. Bu ayrımda detaylı olarak yer 

verilen stratejilerin teorik alt yapısında i�lem maliyetleri hesaba katılmamı�tır. Bu 
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nedenle i�lem maliyetlerinin söz konusu stratejilerinin performanslarını ne derece 

etkiledi�i yine bu ayrımda incelenmi�tir. 

Çalı�manın üçüncü bölümü portföyün endeks futures sözle�meleri kullanılarak nasıl 

sigortalanabilece�i konusuna ayrılmı�tır. Üçüncü bölümün birinci ayrımı, endeks futures 

sözle�melerinin neden portföy sigortasında kullanıldı�ı konusunu i�lemektedir. Portföy 

sigortası aslında sadece endeks futures sözle�meleri ile de�il, ba�ta opsiyonlar olmak 

üzere bir çok enstrümanla, hatta spot piyasada i�lem gören hisse senedi ve hazine 

bonosu ile yapılabilmektedir. Portföy sigortasında endeks futures sözle�melerinin tercih 

edilmesinin en önemli nedeni, futures sözle�melerinin maliyetinin daha az olmasıdır. 

Üçüncü bölümün ikinci ayrımında endeks futures sözle�meleriyle nasıl portföy 

sigortalanaca�ı anlatılmaktadır. Endeks futures sözle�melerini portföy sigortası 

stratejisinde kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlara de�inildikten sonra 

sigortalanmı� bir portföyün getirilerinin nasıl taklit edilece�i, örnek yardımıyla yine bu 

ayrımda açıklanmı�tır.  

Üçüncü bölümün üçüncü ayrımında endeks futures sözle�meleri ile gerçekle�tirilen 

portföy sigortasının maliyeti üzerinde durulmaktadır. Tüm dinamik stratejilerde oldu�u 

gibi endeks futures sözle�meleriyle gerçekle�tirilen portföy sigortası stratejilerinin 

maliyetini etkileyen en önemli faktör volatilitedir. 

Üçüncü bölümün dördüncü ayrımında futures sözle�meleriyle gerçekle�tirilen portföy 

sigortası stratejilerinin performansları de�erlendirilmi�tir. Bu de�erlendirmede di�er 

enstrümanların kullanıldı�ı statik ve dinamik stratejiler dikkate alınmı�tır. 
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Üçüncü bölümün be�inci ayrımında ise endeks futures sözle�meleriyle gerçekle�tirilen 

portföy sigortası stratejilerinde kar�ıla�ılan sorunlar incelenmi�tir. 

Çalı�manın dördüncü bölümü endeks futures sözle�meleri ile portföy sigortası 

stratejisinin Türkiye piyasaları için ne derece ba�arılı olabilece�ini ortaya koyan 

uygulamaya ayrılmı�tır. Dördüncü bölümün birinci ayrımda uygulamaya ili�kin veri 

setinin nasıl hazırlandı�ı örnekler verilerek açıklanmı�tır. Bu ayrımda �MKB30 

endeksinin spot de�eri, faiz verileri, VOB uzla�ma fiyatları ve temettü ödemeleri 

verilerinde yapılması gereken düzeltmeler ve bu veriler kullanılarak hesaplanan endeks 

futures sözle�melerine ait teorik fiyatlarının nasıl hesaplandı�ı ayrıntılı olarak 

gösterilmi�tir. 

Dördüncü bölümün ikinci ayrımında hazırlanan veri seti ile uygulamaya geçilmi�, 

tamamı hisse senedinden olu�an portföy ile tamamı hazine bonosundan olu�an 

portföyün endeks futures sözle�meleri ile nasıl sigortalanabilece�i dört farklı senaryo 

varsayımı altında gösterilmi� ve elde edilen sonuçlar yorumlanmı�tır. Üçüncü ayrımda 

endeks futures sözle�melerinin yanlı� fiyatlandırılmasının portföy sigortası stratejisi 

üzerindeki etkileri incelenmi� ve bu etkileri ortadan kaldırabilmek için gerekli 

düzeltmelerin yapılıp yapılamayaca�ı ara�tırılmı�tır. Dördüncü ayrımda daha önceki 

analizlerde modele katılmayan i�lem maliyetleri modele dahil edilerek portföy sigortası 

stratejisi performansının nasıl etkilendi�i gösterilmi�tir. Dördüncü bölümün son ayrımı 

olan be�inci ayrımda ise portföy kompozisyonunun i�lem maliyetleri ve strateji 

performansı kıstasları altında hangi sıklıkla ve ne zaman de�i�tirilmesi gerekti�ine dair  

yapılan analizlerin sonuçlarına yer verilmi�tir. 



 24

 

 

I .   BÖLÜM 
PORTFÖY S�GORTALAMASINDA KULLANILAN TÜREV 

ENSTRÜMANLAR 
 

I.A TÜREV ENSTRÜMANLARIN TANIMI, TAR�HÇES� VE 
ÖZELL�KLER� 

Türev enstrümanlar veya vadeli i�lem sözle�meleri, de�eri ba�ka bir kıymetin veya 

de�i�kenin de�erinden türetilmi� finansal enstrümanlar olarak tanımlanmaktadır1. Türev 

enstrümana konu olan kıymete nakit enstrüman adı verilir. Nakit enstrümanın de�eri 

spot piyasada kendi arz ve talebine göre belirlenir. 

Türev enstrümanlar, belirli tutardaki standart bir malın, menkul kıymetin, finansal bir 

ürünün veya göstergenin, i�lem anında belirlenmi� bir fiyattan, belirli bir yerde ve tarihte 

alım-satımını içeren sözle�melerdir2. Türev enstrümanlar fonlama maliyetlerinin 

dü�ürülmesi, toplam borç içerisinde sabit ve de�i�ken faizli enstrümanların oranlarının  

etkin bir �ekilde de�i�tirilmesi, varlık getirilerinin artırılması, firmaların piyasa 

beklentilerine göre varlıkların nakit akı�ı yapısının de�i�tirilmesi, vergi ve yasal 

yükümlülüklerin azaltılması ve en önemlisi öngörülemeyen fiyat de�i�imlerinden 

kaynaklanan piyasa riskinin devredilmesi amacıyla kullanılmaktadır3. 

                                                

1 (Çevrimiçi) http://www.riskglossary.com/link/derivative_instrument.htm, 8 Kasım 2005. 
2 Vadeli ��lemler Piyasası Müdürlü�ü, Finansal Vadeli ��lem Piyasalarına Giri�, �stanbul, �MKB 
Yayınları, 2002, s. 1. 
3 Fred D. Arditti, Derivatives, Boston, Harvard Business School Press, 1996, s. xiii. 
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Dünya piyasalarında üzerine vadeli i�lem sözle�mesi düzenlenen spot kıymetler ile söz 

konusu türev ürünlerin i�lem gördü�ü ba�lıca borsalar a�a�ıdaki tabloda gösterilmi�tir4. 

Tablo 1: Üzerine Türev Ürün Düzenlenen Kıymetler 

Sözle�meye Konu Kıymet Türev Ürünün ��lem Gördü�ü Borsa(*) 
Tarım ve Orman Ürünleri CBOT, CME, EURONEXT, KCBT, NYBOT, WCE 
Hayvan Ürünleri CME 
Enerji Ürünleri IPE, NYMEX 
Metal Ürünleri CBOT, COMEX, NYMEX 
Döviz CME, EURONEXT, TIFFE 
Finansal Endeks ve Göstergeler CBOT, CME, EUREX , EURONEXT, KCBT, NYBOT 
Çevresel CME 
(*) Borsa kısaltmaları için “Kısaltmalar” sayfasına bakınız 

 

Tarihin çok eski devirlerinden beri türev enstrümanların i�lem gördü�ünü bilinen bir 

gerçektir. Eski ça�ların güçlü ekonomilerine sahip Phoenician, Yunan, Roma ve Bizans 

dönemlerinde ticaretin büyük bir kısmı nakit ve takas usulü yapılsa da, Yunan ve Roma 

ticaret merkezlerinde teslimatın ileriki bir tarihte ve belirli bir yerde yapıldı�ı türden 

i�lemler bilinmektedir5. 

Roma imparatorlu�unun çökü�ü ile birlikte Avrupa’da ba�layan feodal yapı içerisinde 

12. yüzyılda ipek, baharat, de�erli metal ve egzotik parfüm gibi ürünlerde uzmanla�mı� 

Kuzey �talya ile (özellikle Venedik, Floransa, Cenova, Piza ve Milan) bugünkü Hollanda 

ve Belçika’nın bulundu�u, giyim e�yası, �arap, tuzlanmı� balık, kereste ve metal e�ya 

gibi ürünlerin ticaretini yapan Kuzey Avrupa’daki Flanders bölgesi rekabet halindeydi. 

Aynı dönemlerde düzenlenen ticaret fuarlarında her tür mal te�hir edilir, alıcıyla 

bulu�urdu. Fuar boyunca yapılan anla�maların takası, son 2-3 günde ortakla�a kabul 

edilen bir ticaret yasasına uygun olarak gerçekle�tirilirdi. 

                                                

4 (Çevrimiçi) http://www.vadeliislemler.net, 15 Kasım 2005 
5 Richard J. Teweles, Frank J. Jones, The Futures Game: Who Wins? Who Loses? Why?, 
New York, McGraw Hill Book Company, 1987, s. 6-8. 
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Bu fuarlarda spot i�lemlerin yanı sıra lettre de faire6 adı verilen ve malın ileriki bir 

vadede teslimatını düzenleyen sözle�meler de yapılıyordu. Önceleri alıcısı ve satıcısı 

belli olan ve de�i�tirilemeyen bu sözle�meler, zamanla devredilebilir bir tarzda geli�tiler. 

Eski zamanlarda tüm ürünü bir yerden bir yere ta�ımak sorun oldu�u için söz konusu 

malın güvenilir bir tüccarın elinde depolanmı� oldu�unu belgeleyen lettre de faire 

sayesinde sadece numune üzerinden tamamı daha sonra teslim edilmek kaydıyla malın 

satı�ı yapılabiliyordu. Bu belgeler daha sonraları üçüncü ki�ilere de�eri kar�ılı�ı 

satılmaya ba�lanmı�tır. Ticaret fuarları zamanla yerini mal ve ürünlerin alınıp satıldı�ı 

borsalara bırakmı�tır. Bilinen ilk borsa 1570 yılında Londra’da açılan Royal 

Exchange’dir. 

Osmanlı �mparatorlu�u zamanında geçmi� dönem borçlarını kapamak için çıkarılan ve 

halk arasında konsolid olarak bilinen Esham-ı Cedideler üzerine oynanan hava 

oyunları, aslında vadeli i�lemden ba�ka bir �ey de�ildir. �lk Borsa Komiseri olan Abidin 

Bey, “Hava Oyunları” adlı kitabında yapılan i�lemleri �öyle tarif eder: 

“�öyle ki, konsolidin fiyatı, bugün mesela 50 kuru� iken zatın biri ümit eder ki fiyatı 

terakki edecek (artacak), di�er bir zat zanneder ki tenzi edecek (dü�ecek). Bilfarz, 

borsada bir adam çıkar da 10.000 liralık konsolidin havasını 50 kuru�a satarım diye 

ba�ırır, kendisinde ise 10.000 liralık de�il, ayrıca belki de bir katre konsolidi dahi olmasa 

caizdir. Kar�ısına di�er bir kimse çıkar, ben kamilen aldım der. Bunun dahi nakdi 

10.000 de�il, topu 80 veya 100 lirası vardır. Ondan sonra konsolid 50 kuru� 20 paraya 

çıktı mı, 10.000 konsolidi alırım diyen bahsi kazanmı�, yani 20 para farkından hasıl olan 

5.000 kuru� almı� ve satan 5.000 kuru� zarar etmi� olur.”7 

2004 yıl sonu itibarı ile tüm dünyada i�lem gören türev ürünlerin nominal de�eri 294 

trilyon 879 milyar 500 milyon Amerikan Dolarıdır. Türev ürünlerin %84,2’si tezgah üstü 

piyasalarda i�lem görmektedir. Tezgah üstü piyasalarda i�lem gören türev ürünlerin 

                                                

6 Taahhüd mektubu 
7 Azmi Fertekligil, Türkiye’de Borsanın Tarihçesi, �stanbul, �MKB Yayınları, 2000, s. 82-83. 
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%70,14’ü swap, %16,80’i opsiyon ve %13,05’i forward sözle�meleridir. Organize 

borsalarda  i�lem gören türev ürünlerin ise %59,43’ü opsiyon, %40,57’si futures 

sözle�mesidir8. 

�ekil 1: Organize ve Tezgah üstü Piyasalarda ��lem Gören Türev Ürünler 
(Nominal - Milyar ABD$) 
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Türev ürünlerin i�lem gördü�ü vadeli i�lemler piyasalarının varlık nedeni, geçmi� 

dönemlerde ya�anan finansal krizlerin ardından tartı�ma konusu olmu�, bu piyasaların 

kapatılması gündeme gelmi�tir. Vadeli i�lemler piyasalarına duyulan gereksinimin 

ba�lıca unsurları a�a�ıdaki gibidir9: 

��� Vadeli i�lemler piyasaları, i�lemlerin daha kolay ve hızlı bir �ekilde 

gerçekle�mesine olanak tanıyarak üretim, tüketim ve stoklama kararlarının 

optimal bir �ekilde alınmasına yardımcı olur. Bu piyasalarda gerçekle�tirilen 

i�lemlerin maliyeti, spot piyasalara kıyasla daha az oldu�undan, hem spekülatif 

hem de risk yönetimi amaçlı i�lem yapan yatırımcılar daha kazançlı olacaktır. 

                                                

8 (Çevrimiçi) http://www.bis.org/statistics/derstats.htm, 14 Kasım 2005 
9 David A. Dubofsky, Options And Financial Futures: Valuation and Uses, New York, 
McGraw-Hill Inc., 1992, s. 317-318. 
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��� Vadeli i�lemler piyasaları bilgiye önce ula�an yatırımcıların daha kolay pozisyon 

almalarına imkan vererek fiyatın daha etkin bir �ekilde olu�masını sa�lar. Daha 

fazla bilgiyi yansıtan fiyatlar sayesinde kaynaklar optimal bir �ekilde da�ıtılabilir. 

��� Vadeli i�lemler piyasaları fiyat riskinin spekülatöre devredilmesine ortam yaratarak 

arzu edilmeyen fiyat de�i�imlerine kar�ı bireyleri korur. Bu sayede fiyat 

spekülasyonu yapmamaları gereken bireyler tamamen üretime ve tüketime 

konsantre olabilir. 

��� Üreticiler ve tüketiciler vadeli i�lem piyasalarında olu�an fiyatları gözlemleyerek, 

gelecekteki arz-talep hakkında fikir sahibi olabilir. Vadeli i�lemlerin bu i�levine 

“fiyat ke�fi fonksiyonu” (price discovery function) adı verilir. 

Vadeli i�lemler piyasalarının en önemli varlık nedeni, türev ürünlerin piyasa riski 

yönetiminde kullanılmasıdır. Çe�itlendirme yöntemi ile maruz kalınan piyasa riski en 

fazla piyasanın kendisi ile ili�kili bir düzeye indirgenebilir. Türev ürünler piyasa riskinin 

söz konusu düzeyin de altına çekilmesinde veya istenilen düzeye getirilmesinde 

kullanılmaktadır10. 

Türev ürünler finansal piyasalara yapılan yatırımların yönetilmesinde de tercih 

edilmektedir. Çe�itli türden yatırım araçları barındıran portföylerin, ki�isel risk ve getiri 

tercihlerine göre yönetiminde türev ürünlerin rolü yadsınamayacak kadar büyüktür11.  

                                                

10 Peter Ritchken, Derivative Markets: Theory, Strategy, And Applications, New York, Harper 
Collins College Publishers, 1996, s. 291. 
11 Frank K. Reilly, Investment Analysis And Portfolio Management, Fort Worth, The Dryden 
Press, 1994, s. 312-313. 
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Türev ürünlerin farklı kullanım amaçları bulunmaktadır12: 

��� Spekülasyon amaçlı kullanım: Kar elde etme ümidiyle türev ürünlerin ta�ıdı�ı 

riskleri gönüllü olarak almak isteyen yatırımcıya spekülatör adı verilir. 

Spekülatif yatırım kararları genellikle temel veya teknik analize dayanılarak 

alınır. Temel analiz sonuçları türev ürünlere konu spot kıymetlerin arz ve 

talebine ba�lı olarak gelecekte alabilece�i de�erlere ili�kin tahmin üretir. E�er 

yapılan tahminler gerçekle�irse, spekülatör vadeli i�lemden kar eder. Teknik 

analiz sonuçları ise türev ürünün geçmi�teki fiyat karakterinden hareketle 

gelecekte alaca�ı de�ere ili�kin tahmin yapmaya olanak verir. 

��� Risk yönetimi amaçlı kullanım: Risk yöneticisi, türev ürüne konu olan kıymetin 

fiyatında meydana gelen de�i�imlerden kaynaklanan riski azaltmak amacıyla 

türev ürünlerde pozisyon alan yatırımcıya verilen addır. Risk yöneticisi, maruz 

kaldı�ı riski azaltmak için vadeli i�lemler piyasasında spot piyasada almı� 

oldu�u pozisyonun aksi yönünde bir pozisyon almalıdır. 

��� Arbitraj amaçlı kullanım: Arbitrajcı, herhangi bir kıymetin spot ve vadeli fiyatı 

arasındaki veya söz konusu kıymetin vadeli fiyatları arasındaki farklılıklardan 

yararlanarak kar elde etmeyi hedefleyen i�lemci türüdür. Arbitraj i�lemleri 

sayesinde spot ve vadeli fiyatlar olması gereken seviyelere çekilir. 

Türev ürünler enstrüman bazında dört ana gruba ayrılabilir: 

��� Standart olmayan vadeli i�lem (forward) sözle�meleri: Forward sözle�mesi 

spot bir kıymeti gelecekteki belirli bir zamanda belirli bir fiyattan almak veya 

satmak amacıyla düzenlenen bir anla�madır13. Bu sözle�meler genellikle iki 

                                                

12 Daniel R. Siegel, Diane F. Siegel, The Futures Markets: Arbitrage, Risk Management And 
Portfolio Strategies, London, McGraw-Hill Book Company, 1990, s. 30-33. 
13 John Hull, Options, Futures, And Other Derivative Securities, New Jersey, Prentice Hall, 
1993, s.2-3. 
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finansal kurum arasında düzenlenir ve tezgah üstü piyasalarda i�lem görür. 

Sözle�menin alıcısı (uzun taraf) sözle�meye konu kıymeti gelecekte 

belirlenmi� bir tarihte belirlenmi� bir fiyattan almayı, satıcısı (kısa taraf) ise 

satmayı kabul eder. Sözle�mede belirtilen fiyata teslimat fiyatı (delivery price) 

adı verilir. 

Forward sözle�mesinin de�erini belirleyen en önemli unsur, sözle�meye konu 

kıymetin spot de�eridir. Forward sözle�mesinin ilk düzenlendi�i andaki de�eri 

hem alıcı hem de satıcı için sıfırdır. �lerleyen zamanlarda kıymetin spot 

fiyatındaki de�i�imlere ba�lı olarak pozitif veya negatif bir de�er alabilir. 

Örne�in sözle�me düzenlendikten bir gün sonra sözle�meye konu kıymetin 

spot fiyatı artmı�sa, uzun taraf için sözle�menin de�eri pozitif iken, kısa taraf 

için negatiftir. 

Vade sonuna gelindi�inde kısa taraf sözle�meye konu kıymeti uzun tarafa 

teslim eder, kar�ılı�ında uzun taraftan teslimat fiyatına e�it tutarda nakit tahsil 

eder. 

��� Standart vadeli i�lem (futures) sözle�meleri: Futures sözle�meleri asli unsurları 

borsalar tarafından standardize edilmi� forward sözle�meleridir. Vade 

sonundaki kar/zarar profili, forward sözle�melerininki ile aynıdır. Futures 

sözle�meleri ile ayrıntılı bilgi ilerleyen bölümlerde verilecektir. 

��� Opsiyon sözle�meleri: Opsiyon sözle�meleri, alıcısına (uzun tarafa) 

sözle�meye konu kıymeti belirli bir tarihte (veya belirli bir tarihe kadar) belirli bir 

fiyattan alma veya satma hakkını veren vadeli sözle�melerdir14. Opsiyon 

sözle�melerinin vade sonundaki kar/zarar profili, forward ve futures 

sözle�melerinin aksine do�rusal de�ildir. Opsiyon sözle�meleri ile ayrıntılı bilgi 

ilerleyen bölümlerde verilecektir. 

                                                

14 A.e., s. 5. 
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��� Swap sözle�meleri: Swap sözle�meleri, sözle�menin tarafları arasında 

gelecekte elde edilecek pozitif veya negatif nakit akımlarının önceden tespit 

edilmi� bir yöntemle de�i�tirilmesine olanak veren özel sözle�melerdir15. Swap 

sözle�meleri, forward sözle�melerinden olu�an bir portföy �eklinde analiz 

edilebilir. 

En çok kullanılan swap sözle�meleri faiz (interest rate) ve para (currency) 

üzerine düzenlenmektedir. Faiz üzerine swap sözle�meleri sabit faiz geliri 

(veya gideri) ile de�i�ken faiz geliri (veya gideri) arasında de�i�ime olanak 

tanırken, para üzerine swap sözle�meleri farklı para birimlerinden nakit 

akımları arasında de�i�ime imkan verir. 

I.B STANDART VADEL� ��LEM (FUTURES) SÖZLE�MELER� 

Futures sözle�mesi aynı forward sözle�mesi gibi tarafların sözle�meye konu kıymeti 

gelecekteki belirli bir tarihte belirli bir fiyattan almak veya satmak konusunda anla�tıkları 

bir vadeli i�lem sözle�mesidir. Futures sözle�meleri Forward sözle�melerden farklı 

olarak organize piyasalarda i�lem görür. Temmuz 2005 tarihi itibarı ile dünya 

borsalarında i�lem gören finansal futures sözle�melerinin nominal de�eri 20.431,5 

milyar ABD Dolarıdır ve toplam futures sözle�meleri içindeki payı %87,4’dür. Futures 

sözle�melerinin %61’i Kuzey Amerika kıtasında i�lem görmektedir16. Futures 

sözle�melerinin en çok i�lem gördü�ü borsalar CBOT ve CME’dir. 

                                                

15 A.e., s. 111. 
16 (Çevrimiçi) http://www.bis.org/statistics/derstats.htm, 23 Kasım 2005 
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�ekil 2: Temmuz 2005 �tibarı �le Dünya Borsalarında ��lem Gören Futures Sözle�meleri  
(milyon sözle�me) 
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�ekil 3: Temmuz 2005 �tibarı �le Dünya Borsalarında ��lem Gören Futures Sözle�melerinin 
Kıtalara Göre Da�ılımı (milyon sözle�me) 
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�ekil 4: Dünya Borsalarında ��lem Gören Finansal Futures Sözle�melerinin ��lem Hacmi 
Geli�imi (Nominal-Milyar ABD$) 

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2002/12 2003/12 2004/12 2005/7

 

�ekil-4’den de görülebilece�i üzere Futures sözle�melerinin alım-satımı özellikle finans 

piyasalarında büyüyerek artmaktadır. Piyasaya yeni tanıtılan Futures sözle�me sayısı 

ile vadeli piyasalarda tecrübeli yatırımcı sayısı arttıkça ve Futures sözle�melerin yeni 

kullanım alanları bulundukça, söz konusu sözle�melerin i�lem hacmi artmaya devam 

edecektir. Finansal piyasalarda fiyat ve oran de�i�kenli�i mevcut oldu�u sürece Futures 

sözle�melerini kullanmak isteyen ki�i veya kurulu�lar daima bulunacaktır. 

I.B.1 Futures Sözle�melerinin Tarihçesi 

Futures sözle�melerinin ortaça�lardan bu yana yapıldı�ı bilinmektedir. Bilinen ilk resmi 

futures i�lemi 1600’lü yıllarda Japonya’da gerçekle�tirilmi�tir. Bu dönemde Japon 

feodallerinin gelirleri, elde edilen pirincin belirli bir payından olu�uyordu ve bu pay iklim 

ko�ulları nedeniyle düzensizdi. Bunun üzerine feodaller fazla pirinci �ehirlerdeki 

depolara daha sonra satılmak üzere ta�ıdılar ve bu pirinçler için bilet keserek ba�ka bir 

yerde depolanmı� ürünlerini paraya çevirme imkanına kavu�tular. Kısa bir zaman içinde 

bu biletler para yerine geçti ve kayıtları tutulmaya ba�landı. 
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1730 yılında imparatorluk tarafından resmi i�lem olarak kabul edilen pirinç biletlerinin 

bugünkü Futures sözle�melerinden en büyük farkı, ürün teslimatına izin verilmemesiydi. 

Bu özellik yüzünden vadeli ve spot fiyatlar arasında büyük fark olu�tu ve i�lemler 1869 

yılında imparator tarafından durduruldu17. 

Futures sözle�melerine olan talebin kayna�ı, ürün piyasasında fiyat riskini dü�ürme 

ihtiyacıdır. 1800’lü yıllarda Amerika Birle�ik Devletleri’nin Chicago eyaletindeki çiftçiler 

her yıl sonbaharda ürünlerini bu�day tüccarlarına satarlardı. Bu�day arzının fazla 

oldu�u dönemlerde fiyatlar hızla dü�er, piyasaya ürününü geç getiren çiftçiler dü�ük 

fiyatları kabul etmek zorunda kalırlardı. �lkbaharda ise bu�day stoklarının erimesiyle 

bu�day fiyatları en yüksek de�erine ula�ırdı. Bu�day fiyatlarındaki bu a�ırı dalgalanma 

ve organize bir piyasanın olmayı�ı, hem üretici hem de ürünü i�leyenleri için belirsizlik 

yaratıyordu. 

1848 yılında bir grup i� adamı tarafında kurulan Chicago Board of Trade (CBOT) alıcı 

ve satıcıların tüm i�lemcilerin e�it muamele gördü�ü merkezi bir piyasada i�lem 

yapabilmesi, teslimata konu ürünlere ait kalite kontrol standartlarının olu�turulabilmesi, 

ürüne ve ekonomiye ili�kin bilginin toplanarak da�ıtılabilmesi amaçlarını ta�ıyordu. 

CBOT’un kurulu�unun ardından bu�day tüccarları gelecek (to arrive) sözle�meleri 

düzenleyerek çiftçilerden belirli kalitedeki bu�dayı fiyat garantisi vererek istedikleri 

zamanda ve istedikleri yere teslim edilmek üzere önceden satın almaya ba�ladılar. Bu 

sözle�melerin riskli tarafı, bu�day fiyatı dü�ük oldu�u zaman tüccarların, yüksek oldu�u 

zaman ise çiftçilerin sözle�meyi tek taraflı fesih edip spot piyasayı tercih etmeleriydi. 

Zaman içerisinde sözle�meden do�an yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin etmek 

amacıyla tarafların üçüncü bir ki�i nezdinde iyi niyet parası yatırması zorunlu hale 

getirildi. Bugün Futures sözle�melerinden alınan ba�langıç teminatının temeli böylece 

atılmı� oldu. 

                                                

17 Richard J. Teweles, Frank J. Jones, a.g.e., s. 8-11. 
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CBOT’u 1870 yılında New York Produce Exchange, New York Cotton Exchange ve 

New Orleans Cotton Exchange, 1885 yılında New York Coffee Exchange takip etti. 

1970’li yıllara kadar düzenli bir �ekilde artan Futures i�lemleri, risk transferi 

mekanizmasındaki rolleri nedeniyle kamuoyunda geni� kabul gördü. 1970’li yıllara 

gelindi�inde i� dünyası daha çok finansal risklerle kar�ıla�maya ba�layınca ba�ta döviz 

ve hazine bonosu olmak üzere çe�itli finansal ürünler üzerine de Futures sözle�meleri 

düzenlenmeye ba�ladı18. Bu sözle�meleri ilk i�leme açan borsa Chicago Mercantile 

Exchange’dir (CME). 

Osmanlı �mparatorlu�u’nda borsa faaliyetlerinin ba�lamasıyla birlikte vadeli i�lem 

uygulamalarına girilmi� ve bu i�lemleri düzenleyen tüzükler çıkarılmı�tır. 1906 tarihli 

Esham ve Tahvilat Borsası Tüzü�ü’nde vadeli i�lemlerin nasıl yürütülece�i ayrıntılı bir 

�ekilde açıklanmı�tır. �stanbul Borsası birinci dünya sava�ında kapatılınca vadeli 

i�lemlere son verilmi�tir. Vadeli i�lemlerin 1926 yılında sadece tahvil ve hisse senedine 

mahsus olmak üzere yapılmasına yeniden izin verilmi�tir19. 

Türkiye’de 1997 yılında �stanbul Altın Borsası (�AB) bünyesindeki vadeli i�lemler 

piyasasında altın üzerine, 2001 yılında �stanbul Menkul Kıymetler Borsası (�MKB) 

bünyesindeki vadeli i�lemler piyasasında döviz üzerine futures sözle�meler i�leme 

açılmı�, 2005 yılında ise emtia, döviz, faiz ve endeks üzerine futures sözle�melerin 

i�lem gördü�ü Vadeli ��lem ve Opsiyon Borsası (VOB) �zmir’de faaliyete ba�lamı�tır. 

I.B.2 Futures Piyasalarının ��leyi�i 

Futures sözle�meleri organize piyasalarda, di�er bir ifadeyle borsalarda i�lem görür. 

Dünyada Futures sözle�melerin i�lem gördü�ü borsalar üyelerin sahipli�indeki kar 

amacı gütmeyen kurulu� veya kar amacı güden anonim �irket �eklinde yapılanabilir. 

Kar amacı gütmeyen kooperatif biçimli örgütlenmede borsaya üye olup i�lem yapmak 

                                                

18 Ritchken, a.g.e., 3-6. 
19 Fertekligil, a.g.e. 
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isteyenler, mevcut yerleri (seat) bedeli mukabil satın almak ve gerekli belgeleri borsaya 

ibraz etmek zorundadır. Borsadaki yer bedelleri piyasa ko�ullarına ve i�lem hacimlerine 

göre farklılık göstermektedir20. 2005 yılı �ubat ayında faaliyete geçen Türkiye’nin ilk 

özel borsası VOB kar amacı güden bir anonim �irkettir. 6 milyon YTL sermayeli VOB’un 

ortaklık yapısı a�a�ıdaki gibidir21: 

Tablo 2: VOB Ortaklık Yapısı 

Hissedar Pay 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i %25 
�stanbul Menkul Kıymetler Borsası %18 
�zmir Ticaret Borsası %17 
Koçbank A.�. %6 
Akbank T.A.�. %6 
Vakıf Yatırım Menkul De�erler A.�. %6 
Garanti Bankası T.A.�. %6 
�� Yatırım Menkul De�erler T.A.�. %6 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurulu�ları Birli�i %6 
�MKB Takas ve Saklama Bankası A.�. %3 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.�. %1 

 

Vadeli i�lem borsaları sözle�me ihdas ederken, sermaye piyasalarını denetleyen 

kurumun onayını alırlar. Amerika Birle�ik Devletleri’nde onay makamı Commodity 

Futures Trading Commission (CFTC) iken Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu’dur 

(SPK). 23 �ubat 2001 tarih ve 24327 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Vadeli ��lem 

ve Opsiyon Borsalarının Kurulu� ve Çalı�ma Esasları Hakkında Yönetmelik” 

hükümlerinin 28. maddesine göre i�lem görmesi planlanan Futures sözle�menin 

özellikleri ilgili borsanın Yönetim Kurulu’nca belirlendikten sonra SPK’nın onayına 

sunulur. 

                                                

20 Robert W. Kolb, Financial Derivatives, New York, New York Institute Of Finance, 1993, s. 
22-23. 
21 (Çevrimiçi) http://www.vob.org.tr/VOBPortalTur/DesktopDefault.aspx?tabid=50, 25 Kasım 
2005 
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Borsalar yetkili makamlarca onaylanmı� sözle�meleri ihdas ederken bu sözle�melerin 

büyüklü�ü, vade ayları, i�lem saatleri, minimum fiyat adımı, günlük fiyat limitleri, 

sözle�meye konu kıymetin kalitesi ve uzla�ma yöntemi gibi özelliklerini de piyasa 

ko�ullarını dikkate alarak belirlerler. Örne�in VOB’da i�lem gören ABD Doları üzerine 

Futures sözle�melerinin özellikleri a�a�ıdaki gibidir22: 

Tablo 3: ABD$ Üzerine Düzenlenen Futures Sözle�melerinin Özellikleri 

Dayanak varlık YTL/ABD$ kuru 
Sözle�me büyüklü�ü 1.000 ABD$ 

Fiyat kotasyonu 1 ABD Dolarının YTL cinsinden de�eri 
virgülden sonra 4 basamak 

Minimum fiyat adımı 0,0005 YTL 
Vade ayları �ubat, Nisan, Haziran, A�ustos, Ekim, Aralık 
Ba�langıç teminatı 150 YTL 
Sürdürme teminatı 112,5 YTL 
Yayılma teminatı 150 YTL 
Günlük fiyat hareket limiti ±%10 
Uzla�ma yöntemi Nakdi uzla�ma 
Vade sonu �lgili vade ayının son i� günü 
��lem saatleri 10:00 – 15:00 

 

Borsalar ihdas ettikleri sözle�melerin i�lem görmesi için üyelerine bir i�lem platformu 

sunarlar. Her borsa kendisine en uygun i�lem platformunu seçer. Temel olarak 3 

de�i�ik platformdan bahsetmek mümkündür23: 

��� Sesli müzayede: Bu platformda alı� ve satı� emirleri, herkesin görebilece�i ve 

duyabilece�i bir �ekilde yüksek ses ve i�aretlerle kuyu (pit) adı verilen bölmede 

bulunan görevlilere iletilir. Fiyat ve zaman önceli�ine göre e�le�en emirler, 

i�lemin taraflarına duyurulur. 

                                                

22 Vadeli ��lem ve Opsiyon Borsası’nın 26 Ocak 2005 tarih ve 2005/11 no’lu “VOB-YTLDolar 
Vadeli ��lem Sözle�mesi” genelgesi 
23 Ritchken, a.g.e., s. 13-15. 
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��� Piyasa yapıcılı sistem: Bu platformda fiyatı belirlenmi� alı� ve satı� emirleri 

yetkili piyasa yapıcısının görebilece�i bir �ekilde iletilir. Piyasa yapıcıların kendi 

sözle�melerinde adil ve düzenli bir �ekilde i�lem yapılmasını sa�lama 

yükümlülükleri vardır. Piyasa yapıcıları sözle�melerinde çift taraflı alı� ve satı� 

kotasyonu girerek likidite sa�larlar. En büyük kazançları ise alı�-satı� fiyatları 

arasındaki farktan elde ettikleri gelirdir. 

��� Elektronik sistem: Günümüzde en yaygın ve geni� kitlelere hitap eden i�lem 

platformudur. Bu sistemde i�lemciler emirlerini borsadan veya bulundukları 

yerlerden bilgisayarlar aracılı�ı ile elektronik sisteme iletirler. E�le�tirme fiyat 

ve zaman önceli�ine göre elektronik sistem tarafından gerçekle�tirilir. 

Elektronik sistemlerin di�er sistemlere göre bir çok üstünlü�ü bulunmaktadır. 

Birincisi, elektronik sistemler co�rafi olarak uzakta bulunan yatırımcıların 

borsaya eri�ebilmesini sa�lar. �kincisi, emir e�le�mesinin adil ve hızlı bir 

�ekilde gerçekle�tirilmesini hızlandırır. Üçüncüsü, i�lem ve takas sürecinin 

randımanını artırır. Dördüncüsü, i�lem istatistikleri daha çabuk toplanır ve daha 

verimli bir �ekilde da�ıtılır. 

Borsaya emirler üye kurulu�lar aracılı�ı ile iletilir. Bu aracılık i�lemi için mü�teriden 

belirlenen oranlarda komisyon alınır. Emirlerin �zmir VOB’a iletilme prosedürü �ekil 5’de 

gösterilmi�tir. Buna göre alıcı ve satıcı emirlerini VOB piyasa üyesi bir aracı kuruma 

iletir ve gerekli yükümlülükleri bu aracı kurum nezdindeki hesaba yatırır. Piyasa üyesi 

kendisine iletilen emirleri toplayarak VOB ��letim Sistemine gönderir. E�le�en emirlerin 

i�lem bilgileri sistem tarafından takas i�lemlerini gerçekle�tiren Takasbank A.�.’ye 

verilir. Takasbank ilgili emirleri giren piyasa üyesi aracı kurumların ba�lı bulundukları 

takas üyelerini haberdar eder ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini ister. 

Yükümlülükler yerine getirildikten sonra pozisyonlar kapatılana dek meydana gelen 
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kar/zarar  hareketleri, takas üyeleri tarafından piyasa üyelerine, piyasa üyeleri 

tarafından ise mü�terilere yansıtılır24. 

�ekil 5: VOB ��lem Mekanizması 

 Saticinin yukumlulugu

TAKAS UYESI

PIYASA UYESI

ALICI SATICI

PIYASA UYESI

TAKAS UYESITAKASBANK

VOBIS

 Emir

 Alicinin yukumlulugu

 

Borsaya iletilebilecek belli ba�lı emir tipleri a�a�ıdaki gibidir25: 

��� Limit emir: Vadeli sözle�menin alınması veya satılması istenilen fiyatın 

belirtildi�i emirlerdir. 

��� Piyasa emri: Vadeli sözle�me alımının veya satımının piyasada geçerli fiyattan 

yapılmasını talep eden emirlerdir. 

��� �arta ba�lı emir (stop order): Piyasa fiyatı belirtilen seviyeye ula�tı�ında 

mümkün olan en iyi fiyattan i�lem yapılmasını talep eden emirlerdir. 

                                                

24 26 Ocak 2005 tarih ve 2005/3 no’lu VOB Üyelik Esasları genelgesi 
25 Siegel, Siegel, a.g.e., s. 34-35. 
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��� Yayılma emri (spread order): Benzer sözle�melerde ters yönlü pozisyonlar 

alınmasını talep eden emirlerdir. 

Vadeli piyasalarda daha önce alınmı� olan uzun veya kısa pozisyonların 

yükümlülüklerinden kurtulmak için aksi yönde bir pozisyonun alınması gerekir. 

Gerçekle�en i�lemlerin takası belirlenen yönteme göre yetkili bir Takas Merkezi 

tarafından yapılır. 

Finansal ürünlerin i�lem gördü�ü spot ve vadeli borsalar kar�ıla�tırıldı�ında her iki 

borsanın da likit oldu�u ve bu borsalarda üyeler aracılı ile i�lem yapılabildi�i görülür. 

Ancak iki borsa arasında önemli farklılıklar da bulunmaktadır26. 

Birincisi, spot piyasa borsalarından menkul kıymet satın alan bir yatırımcı söz konusu 

kıymetin sahipli�ini de satın alırken, vadeli borsadan satın alınan futures sözle�me 

sahibine böyle bir sahiplik vermez. �kincisi, menkul kıymet borsalarındaki kaldıraç oranı 

genellikle %50 civarındayken bu oran vadeli borsalarda %3-6 arasındadır27. Üçüncüsü, 

menkul kıymet borsalarında sadece i�lemlerin takası gerçekle�tirmek üzere mevcut bir 

takas merkezi varken, vadeli borsalardaki takas merkezi tüm i�lemlerde sözle�menin 

kar�ı tarafına geçerek yükümlülükleri garanti altına alır. Dördüncüsü, vadeli borsalarda 

alınan pozisyonlardan dolayı olu�an günlük kar/zararlar hesaplara i�lenirken menkul 

kıymet borsalarında bu tarz bir uygulama bulunmamaktadır. Be�incisi, menkul kıymet 

borsalarında açı�a satı� belirli kısıtlamalara tabi iken vadeli borsalarda kısa pozisyon 

almak çok kolaydır. Altıncısı, menkul kıymet borsaları ile vadeli borsaları farklı 

düzenleyici otoritelerin denetimindedir28. Yedincisi, menkul kıymet borsaları ve vadeli 

borsalar farklı vergileme usullerine tabidir. 

                                                

26 Reilly, a.g.e., s. 814-816. 
27 Türkiye için bu oran VOB uygulamalarında enstrüman bazında %3-12 arasında de�i�mektedir. 
28 Türkiye’de hem �MKB, hem de VOB Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) denetimindedir. 
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I.B.3 Futures Sözle�melerinin Özellikleri 

Futures sözle�melerinin ba�lıca özellikleri a�a�ıdaki gibi sıralanabilir29: 

��� Futures sözle�melerinin asli unsurları olan sözle�meye konu kıymet, fiyat, 

miktar ve vade borsalar tarafından standardize edilmi�tir. Piyasada pazarlık 

sonucu de�eri tayin edilen tek �ey sözle�menin fiyatıdır. 

��� Futures sözle�meleri standart oldukları için alımı ve satımı daha kolaydır. Daha 

önce alınmı� pozisyonları vadesinden önce kapamak daha kolay hale geldi�i 

için bu kolaylık beraberinde likidite artı�ıyla kendini gösterir. 

��� Futures sözle�melerinin i�lem gördü�ü piyasalarda bir takas merkezi alıcı ve 

satıcının yükümlülüklerini üstlenerek tarafların kredi riskini ortadan kaldırır. 

��� Futures sözle�melerinin sadece küçük bir yüzdesi için vade sonlarında fiziki 

teslimat gerçekle�ir. Bu teslimat zamanı ise Forward sözle�melerden farklı 

olarak belirli bir gün de�il belirli bir zaman aralı�ıdır30. Endeks ve faiz oranı 

üzerine futures sözle�melerinde oldu�u gibi bazı futures sözle�meleri nakit 

uzla�ma yöntemine göre sonlandırılır. Bu yöntemde sözle�meye konu kıymetin 

vade sonundaki fiyatı ile sözle�mede belirtilen fiyat arasındaki fark, zarar eden 

taraftan kar eden tarafa aktarılır. 

'�� Futures sözle�melerinde hem alıcı hem de satıcı takas merkezine belirli bir 

oranda ba�langıç teminatı (initial margin) yatırmak zorundadır. Takas merkezi 

her gün sonunda futures sözle�melerinin fiyat de�i�imlerinden kaynaklanan 

nakit tutarları (settlement variation) ilgili teminat hesaplarına yatırır veya 

hesaplardan çeker. Bu i�leme piyasaya göre ayarlama (marking-to-market) adı 

verilir. Yatırılan teminat, takas merkezi tarafından belirlenen sürdürme teminatı 

                                                

29 Dubofsky, a.g.e., s. 299-302. 
30 Hull, a.g.e., s. 4. 
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(maintenance margin) seviyesinin altına dü�erse, ilgili hesaba teminat 

tamamlama ça�rısı (margin call) yapılır ve teminatın ba�langıç seviyesine 

çıkarılması istenir. 

��� Futures sözle�menin fiyatı vade sonuna do�ru spot fiyata yakınsar ve vade 

sonunda spot fiyata e�itlenir. Bu özellikleri nedeniyle Futures sözle�melerini 

alan veya satan yatırımcılar, bir anlamda sözle�meye konu kıymetin 

gelecekteki spot fiyatını sabitlemi� olur. 

I.B.4 Teminatlandırma ve Takas Esasları 

Futures sözle�melerinin en önemli özelli�i bir takas merkezinin sözle�me taraflarına ait 

yükümlülükleri üstlenerek garanti altına almasıdır. Takas merkezi bir Futures 

sözle�mesi alınıp satıldı�ında kendisine sözle�menin uzun tarafı için kısa, kısa tarafı 

için uzun pozisyon açar. Takas merkezinin net pozisyonu daima sıfırdır. Takas merkezi 

vermekte oldu�u garantiyi Futures sözle�mesinin alıcı ve satıcısından sözle�me 

de�erinin belirli bir oranı dahilinde aldı�ı teminatlara dayandırır. Vadeli piyasalarda 

Futures sözle�mesi almak veya satmak isteyen yatırımcılar, borsa üyesi bir aracı kurum 

nezdinde hesap açtırıp teminat yatırmak zorundadır. Bu teminata ba�langıç teminatı adı 

verilir. Borsalar Futures sözle�melerinde pozisyon almak isteyen yatırımcılar için 

yatırılması gerekli minimum ba�langıç teminatı oranını ilan eder. Aracı kurumlar 

isterlerse mü�terisinden daha yüksek oranlarda teminat isteyebilir. 

Takas merkezleri üyelerden aldıkları ba�langıç teminatlarına faiz ödemesinde 

bulunuyorlarsa, pozisyon kapatıldı�ı anda teminat iadesi yapılaca�ı için ba�langıçta 

yatırılan teminat i�lem maliyetleri kapsamında de�erlendirilemez. E�er ba�langıç 

teminatlarına faiz ödenmiyorsa, o takdirde mahrum kalınan faiz kazancı Futures 

sözle�mesinin i�lem maliyeti olarak kaydedilir. 

Takas merkezi vadeli fiyat de�i�imlerinden kaynaklanan günlük kar veya zararları ilgili 

hesaplara kaydeder. Bu i�leme piyasaya göre ayarlama (marking to market) adı verilir. 

Bu i�lemin günlük olarak yapılması i� yükü olarak a�ır gözükse de sa�ladı�ı bir çok 
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yarar vardır. Birincisi, Futures sözle�mesi alan veya satan yatırımcılar kar�ı tarafın kredi 

riskini hesaplama zorunda kalmaz. �kincisi, tahakkuk eden zararlar kısa bir süre 

zarfında ödendi�i için kredi riski yükselen yatırımcılar geç kalınmadan piyasa dı�ına 

itilebilir. Üçüncüsü, piyasaya göre ayarlamanın yapıldı�ı bir piyasada pozisyon 

kapamak daha kolaydır. 

Takas merkezi ba�langıçta yatırılan teminatın sürdürme teminatı (maintenance margin) 

adı verilen belirli bir seviyenin altına dü�mesine izin vermez. Bu seviye genellikle 

ba�langıç teminatının belirli bir yüzdesi ile ifade edilir. E�er hesaptaki teminat sürdürme 

teminatının altına dü�mü�se, ilgili hesaba ili�kin bir teminat tamamlama ça�rısı (margin 

call) çıkartılarak teminatını ba�langıç seviyesine çıkartılması istenir31. 

I.B.5 Futures Sözle�melerinin Genel Fiyatlama Esasları 

Futures sözle�melerinin fiyatları, sözle�meye konu kıymetin gelecekte beklenen 

de�erine göre de�il; sözle�meye konu kıymetin spot de�eri ve risksiz faiz haddinin bir 

fonksiyonu olarak belirlenmektedir32. Futures sözle�melerinin fiyatlamasında kullanılan 

en yaygın model, sözle�meye konu kıymetin vade sonuna kadar elde 

bulundurulmasından do�an maliyetleri esas alan ta�ıma maliyeti (cost of carry) 

modelidir33. 

I.B.5.a Kusursuz Piyasalarda Ta�ıma Maliyeti Modeli 

Model i�lem maliyetlerinin olmadı�ı ve iki taraf arasında serbestçe sözle�me yapma 

konusunda kısıtlamaların bulunmadı�ı kusursuz piyasalar (perfect markets) için 

                                                

31 Siegel, Siegel, a.g.e., s. 15-26. 
32 Cuthbertson, Nitzsche, a.g.e., s. 39. 
33 Robert W. Kolb, Futures, Options, and Swaps, Cornwall, Blackwell Publishing Ltd., 2003, s. 
60. 



 44

a�a�ıdaki gibi tanımlanabilir. Ta�ıma maliyeti kapsamına genellikle dört farklı maliyet 

girer: 

��� Depolama Maliyeti (Storage Cost): Depolama maliyeti sözle�meye konu 

kıymetin özelli�ine uygun bir yerde saklanmasından kaynaklanan maliyettir. 

Daha çok fiziki ürünlere ili�kin olsa da, hisse senedi gibi bazı finansal ürünlerin 

de finansal kurulu�lar tarafından depolanması söz konusu olabilir. 

��� Sigortalama Maliyeti (Insurance Cost): Depolanan kıymetin ço�u zaman 

yangın, hırsızlık, su baskını gibi olaylara kar�ı sigortalanması gerekir. 

��� Nakliye Maliyeti (Transportation Cost): Sözle�meye konu kıymetin bir 

yerden di�er bir yere nakledilmesinden do�an maliyetleri kapsar. 

��� Finansman Maliyeti (Financing Cost): Vadeli piyasalarda i�lem yapan bir çok 

yatırımcı repo faizi ile temsil edilen kısa vadeli finansman maliyetine katlanmak 

zorunda kalır. Repo faizi tahvil faizine kıyasla genellikle daha dü�üktür. 

Futures sözle�melerinin fiyatları, sözle�meye konu kıymetin spot fiyatı ile risksiz faiz 

oranının bir fonksiyonu olarak ifade edilebilir. Futures sözle�melerinin vade sonundaki 

kar/zarar profilleri ile forward sözle�melerin vade sonundaki kar/zarar profilleri aynı 

oldu�u için her iki sözle�me için fiyatlama mantı�ı temelde aynıdır. Aralarındaki tek fark 

futures sözle�melerinde piyasaya göre ayarlamadan kaynaklanan günlük nakit 

hareketlerine rastlanırken, forward sözle�melerde vade sonunda tek bir nakit hareketi 

vardır. Sözle�melerden elde edilen kar veya zararın elde edili� zamanındaki bu farklılık, 

faiz oranlarının sabit oldu�u varsayımı altında fiyatlama modelinde herhangi bir 

de�i�iklik yaratmamaktadır. Ancak faiz oranları zamanın bir fonksiyonu olarak 

de�i�kenlik gösteriyorsa, sözle�meye konu kıymetin fiyatı ile faiz oranları arasındaki 
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ili�kinin yönüne göre futures sözle�mesinin fiyatı forward sözle�mesinin fiyatından 

farklıla�abilir34. 

E�er sözle�meye konu kıymetin spot fiyatı ile faiz oranları arasında pozitif yönlü kuvvetli 

bir ili�ki varsa, spot fiyat yükseldi�inde futures sözle�mesinde uzun pozisyona sahip bir 

yatırımcı kar elde edecek ve bu karı ortalamanın üzerinde bir orandan faize 

yatırabilecektir. Spot fiyat dü�tü�ünde ise futures sözle�mesinde uzun pozisyon sahibi 

yatırımcı zarar edecek, ancak bu zararını ortalamadan dü�ük bir faiz oranından finanse 

edecektir. Bu nedenle spot fiyat ile faiz oranları arasında pozitif yönlü kuvvetli bir ili�ki 

varsa futures sözle�mede uzun pozisyon sahibi olmak daha avantajlı olaca�ı için 

futures fiyatı forward fiyatının üzerinde gerçekle�ir. E�er sözle�meye konu kıymetin 

spot fiyatı ile faiz oranları arasında negatif yönlü kuvvetli bir ili�ki varsa, aynı mantık 

çerçevesinde futures fiyatı forward fiyatının altında belirlenir. 

Yapılan ara�tırmalarda spot fiyat ile faiz oranı arasındaki ili�kinin fiyatlama üzerindeki 

etkisinin önemsenmeyecek derecede oldu�u görüldü�ünden, teoride futures fiyatı ile 

forward fiyatının birbirine e�it oldu�u kabul edilmekte ve aynı fiyatlama modeli 

kullanılmaktadır. 

Futures sözle�melerin fiyatlamasında kullanılan temel varsayımlar a�a�ıdaki gibidir35: 

��� Piyasalarda i�lem maliyetleri yoktur. 

��� Vergi oranı sıfırdır. 

��� Risksiz faiz oranından sınırsız miktarda borç alınıp verilebilir. 

��� Arbitraj mekanizması mükemmel i�ledi�inden risksiz arbitraj karı elde etmek 

mümkün de�ildir. 

                                                

34 Hull, a.g.e., s. 56-57. 
35 Cuthbertson, Nitzsche, a.g.e., s. 39 
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Vade sonuna kadar herhangi bir �ekilde gelir sa�lamayan bir kıymet üzerine 

düzenlenen futures sözle�melerinin fiyatı, spot fiyat ile para birimi cinsinden ta�ıma 

maliyetinin toplamına e�ittir (F: futures fiyatı, S: spot fiyat, χ: para birimi cinsinden 

ta�ıma maliyeti)36: 

 χ+= SF   

E�er ta�ıma maliyeti oran olarak ifade ediliyorsa fiyatlama formülü a�a�ıdaki gibi 

yazılabilir (r: yıllık faiz oranı, T: yıl cinsinden vadeye kalan zaman): 

 )1( rTSF +=   veya  rTSeF =  

Futures sözle�mesinin fiyatı yukarıda ifade edilenden farklıla�ırsa sentetik olarak 

yaratılıp arbitraj karı elde edilebilir. Gerçek futures sözle�mesinin fiyatı sentetik futures 

sözle�mesinin fiyatından yüksekse, gerçek futures sözle�mesi satılırken sentetik futures 

sözle�mesi alınır (satın al ve ta�ı (cash-and-carry) stratejisi). Gerçek futures 

sözle�mesinin fiyatı sentetik futures sözle�mesinin fiyatından dü�ükse, gerçek futures 

sözle�mesi alınırken sentetik futures sözle�mesi satılır (ters satın al ve ta�ı (reverse 

cash-and-carry) stratejisi). 

Vade sonuna kadar yıllık δ oranından gelir sa�layan bir kıymet üzerine düzenlenen 

futures sözle�mesinin fiyatı a�a�ıdaki gibi hesaplanır (δ: oran cinsinden getiri). 

))(1( TrSF δ−+=   veya  TrSeF )( δ−=  

Futures sözle�mesinin fiyatı yukarıda ifade edilenden farklıla�ırsa sentetik olarak 

yaratılıp arbitraj karı elde edilebilir. Gerçek futures sözle�mesinin fiyatı sentetik futures 

sözle�mesinin fiyatından yüksekse, gerçek futures sözle�mesi satılırken sentetik futures 

                                                

36 A.e., s. 40-42. 



 47

sözle�mesi alınır. Gerçek futures sözle�mesinin fiyatı sentetik futures sözle�mesinin 

fiyatından dü�ükse, gerçek futures sözle�mesi alınırken sentetik futures sözle�mesi 

satılır. 

I.B.5.b Eksik Piyasalarda Ta�ıma Maliyeti Modeli 

Gerçek hayatta kar�ıla�ılan piyasa �artları, kusursuz piyasa �artlarından çok uzaktır. 

Kusursuz piyasa ko�uları altında tanımlanan futures sözle�melerinin fiyatı ile spot fiyat 

arasındaki ba�ı koparan ba�lıca dört unsur vardır37: 

Spot ve vadeli piyasalarda alım-satım yapan i�lemciler bir çok maliyet ile 

kar�ıla�maktadır. Bu maliyetler arasında borsa payları, aracı komisyonları, alı�-satı� 

fiyat farkı (spread) sayılabilir. ��lem maliyetlerinin tümü spot piyasada gerçekle�tirilen 

hacmin belirli bir yüzdesi olarak ifade edilirse, kusursuz piyasa ko�ullarından hareketle 

futures sözle�mesinin fiyatı a�a�ıdaki limitler dahilinde kalmalıdır (X: oran cinsinden 

i�lem maliyeti): 

 ( ) ( )( ) ( ) ( )( )TrXSFTrXS δδ −++≤≤−+− 1111  

Piyasalarda genellikle borç alanlar ile borç verenler farklı faiz oranları ile kar�ıla�ırlar. 

Buna ilave olarak faiz oranları vadeler arasında farklılık göstermektedir. Bu durumda 

satın al ve ta�ı stratejinde kullanılan ve yararlanılan faiz oranı ile ters satın al ve ta�ı 

stratejisinde kullanılan ve yararlanılan faiz oranı aynı olmayaca�ı için yukarıdaki arbitraj 

bandı biraz daha geni�leyecektir (rM: mevduat faizi, rK:kredi faizi, δM: kıymete ili�kin borç 

verme oranı, δK: kıymete ili�kin borçlanma oranı): 

 ( ) ( )( ) ( ) ( )( )TrXSFTrXS MKKM δδ −++≤≤−+− 1111  

                                                

37 Kolb (2003), a.g.e., s. 67-81. 
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Açı�a satı� i�lemlerine borsalar tarafından kısıt getirilmesi, ödünç menkul kıymet 

pazarının geli�memesi, ödünç kıymet verecek kimsenin bulunmaması, açı�a satı� 

yapan yatırımcının satı�tan elde edilen tutarın tamamını kullanamaması ve mevzuattan 

kaynaklanan engeller gibi çe�itli nedenlerle i�lemcilerin i�lem gören kıymetleri açı�a 

satamamaları veya açı�a satı�tan tam olarak yararlanamamaları yüzünden ters satın al 

ve ta�ı stratejisi uygulanamayabilir. Bu durumdan arbitraj bandının alt limiti 

etkilenecektir. E�itsizlikte (f) ile gösterilen notasyon, açı�a satı�tan yararlanma oranını 

ifade etmektedir. Açı�a satılan elde edilen gelirin tümü yatırıma çevrilebiliyorsa f=1’dir. 

 ( ) ( )( ) ( ) ( )( )TrXSFTfrXS MKKM δδ −++≤≤−+− 1111  

Kusursuz piyasa ko�uları altında tanımlanan ta�ıma maliyeti modeli, futures 

sözle�mesine konu olan spot ürünün sorunsuz bir �ekilde bozulmadan vade sonuna 

kadar saklanabilece�ini varsaymaktadır. Oysa bazı ürünlerin uzun süre stoklanması 

mümkün olmayabilir. Örnek vermek gerekirse CME’de taze yumurta üzerine futures 

sözle�meler i�lem görmektedir. Yumurtanın uzun süre bozulmadan saklanması 

imkansızdır. Sözle�meye konu kıymetin saklama süresi kısaldıkça, saklama maliyetleri 

sonsuza yakınsar. En uç durumda futures sözle�mesinin fiyatı eksi sonsuz ile artı 

sonsuz arasında yer alması gereklili�i ortaya çıkar. Bu gereklilik spot fiyat ile vadeli fiyat 

arasındaki ba�ın kopması anlamına gelir. 

 +∞≤≤∞− F  

Böyle bir durumda futures sözle�mesinin fiyatı, sözle�meye konu kıymetin gelecekte 

beklenen spot fiyatına e�it olur. 

 ( )TSEF ≅  
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I.B.5.c Hisse Senedi Endeksi Üzerine Düzenlenen Futures 

Sözle�melerinin Fiyatlaması 

Hisse senedi endeksi üzerine düzenlenen futures sözle�melerinin fiyatlamasında da 

ta�ıma maliyeti modelinden yararlanılır. Modelde spot fiyat olarak endeksin spot de�eri, 

ta�ıma geliri olarak da endekse dahil hisse senetlerinin vade sonuna kadar 

da�ıtacakları temettü ödemelerinin vade sonu de�eri kullanılır. Hisse senedi endeksi bir 

gösterge oldu�u için saklama, sigorta ve nakliye maliyetleri bulunmamaktadır. Bu 

nedenle ta�ıma maliyeti olarak sadece finansman maliyeti modele dahil edilir38. 

Endeks futures sözle�melerinin teorik fiyatı a�a�ıdaki gibi formüle edilebilir39 (FT: futures 

sözle�mesinin vade sonu fiyatı, F0: futures sözle�mesinin bugünkü fiyatı, ST: endeksin 

vade sonu de�eri, D(t): t zamanındaki toplam temettü, rT-t: vadesine T-t gün kalan 

hazine bonosunun getirisi). 

( ) ( )( )�
=

−
−+−+=

T

t

tT
tT

T
T rtDrSF

0
0 11  

E�er endekse dahil hisse senetlerinin da�ıtacakları temettü, yıllık verim olarak 

hesaplanabiliyorsa, paranın piyasalarda sürekli olarak de�erlendirildi�i ve 

de�erlendirilemedi�i durumlar için fiyat formülasyonu a�a�ıdaki gibi yazılabilir40: 

 ( )( )tTrSeF −−= δ  
( )( )

�
�

�
�
�

� −−+=
365

1
tTr

SF
δ

 

                                                

38 A.e., s. 412-415. 
39 A.e., s. 240. 
40 Cuthbertson, Nitzsche, a.g.e., s. 64 
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I.B.6 Futures Sözle�meleri �le Risk Yönetimi 

Spot piyasada tutulan veya ileride tutulacak olan pozisyonlardan kaynaklanan fiyat 

riskini azaltan her hareket riskten koruma pozisyonu (hedge) olarak adlandırılır. Futures 

sözle�meleri piyasa katılımcılarının beklenmeyen olumsuz fiyat de�i�imlerinden ötürü 

kar�ı kar�ıya kaldıkları risklerin etkilerini bertaraf edilmesinde sıklıkla kullanılır. Riskten 

korunma pozisyonunun ana fikri, spot piyasada tutulan pozisyonun dolayı elde edilmesi 

muhtemel zararın, Futures sözle�melerinden elde edilecek kar ile kar�ılanmasıdır. Bu 

nakit akımını sa�lamak için Futures sözle�melerinde spot piyasada tutulan pozisyon ile 

aynı de�erde ancak farklı yönde pozisyon alınmalıdır41. 

Riskten korunma pozisyonunda bir piyasadan elde edilen zarar, di�er piyasadan elde 

edilen kar ile bire bir kar�ılandı�ı için risk içermemektedir. Bu nedenle söz konusu 

pozisyonun getirisi risksiz faiz oranı kadardır. Aslında riskten korunma pozisyonu 

alındı�ında spot piyasada tutulan pozisyondan ötürü do�abilecek risksiz faiz oranının 

üzerindeki olası getirilerden vazgeçilmi� olmaktadır; ancak kar�ılı�ında gelecekteki 

nakit akımı sabitlenerek risk düzeyi azaltılmaktadır42. 

Spot piyasada herhangi bir kıymeti açı�a satan veya gelecekte söz konusu kıymeti 

alma yönünde yükümlülü�ü bulunan bir yatırımcı, spot kıymetin fiyat yükseli�i riski ile 

kar�ı kar�ıyadır. Bu nedenle vadeli piyasada Futures sözle�me satın alarak uzun 

pozisyon olu�turmalıdır. 

Spot piyasada herhangi bir kıymeti elinde bulunduran veya gelecekte söz konusu 

kıymeti satma yönünden yükümlülü�ü bulunan bir yatırımcı, spot kıymetin fiyat dü�ü�ü 

riski ile kar�ı kar�ıyadır. Bu nedenle vadeli piyasada Futures sözle�me satarak kısa 

pozisyon olu�turmalıdır. 

                                                

41 Dubofsky, a.g.e., s. 382-388. 
42 Keith Cuthbertson, Dirk Nitzsche, Financial Engineering: Derivatives And Risk 
Management, Chichester, John Wiley & Sons Ltd., 2001, s. 45-48. 



 51

Futures sözle�meleri bazı durumlarda yatırımcıları maruz kaldıkları risklere kar�ı bire bir 

oranda koruyamaz43. E�er, 

��� Riske maruz kalınan spot kıymet ile Futures sözle�melerine konu olan kıymet 

aynı de�ilse, 

��� Spot kıymetin ne zaman alınıp satılaca�ı belli de�ilse, 

��� Riskten korunma pozisyonunun Futures sözle�mesinin vadesinden önce 

kapatılması gerekiyorsa 

yatırımcılar baz riskine maruz kalır. Baz riski, baz de�er adı verilen spot ve vadeli fiyat 

arasındaki farkın, gelecekte alaca�ı de�erin bugünden bilinememesinden kaynaklanır. 

E�er riske maruz kalınan kıymet ile Futures sözle�mesine konu kıymet aynı ise ve 

riskten korunma pozisyonu Futures sözle�mesinin vade sonunda kapatılıyorsa baz 

de�er sıfır olaca�ı için baz riski yoktur. Di�er durumlar için spot ve vadeli fiyat 

de�i�imleri arasındaki ili�kinin ortaya çıkarılması ve sözle�me sayısının bu ili�kiye göre 

düzeltilmesi gerekir. Spot ve vadeli fiyat de�i�imleri arasındaki ili�ki a�a�ıdaki gibi 

hesaplanır: 

 
F

Sh
σ
σρ=  

Formülde yer alan h riskten korunma katsayısını, ρ spot ve vadeli fiyat de�i�imleri 

arasındaki korelasyon katsayısını, σS spot fiyat de�i�imlerine ait standart sapmayı, σF 

ise vadeli fiyat de�i�imlerine ait standart sapmayı temsil etmektedir. 

Vadeli fiyatlar spot fiyatlara oranla daha fazla de�i�iyorsa, vadeli piyasa etkisinin 

azaltılması gerekece�inden riskten korunma oranı 1’den küçük çıkacaktır. Vadeli fiyatlar 

                                                

43 Hull, a.g.e., s. 33-39. 
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spot fiyatlara oranla daha az de�i�iyorsa, vadeli piyasa etkisinin artırılması 

gerekece�inden riskten korunma oranı 1’den büyük çıkacaktır. 

Firmalar bir çok amaçla riskten korunma pozisyonu almak isteyebilir44: 

��� Vergi avantajı: Riskten korunma pozisyonu firmanın vergi sonrası gelirini 

de�i�tirmez. Bu nedenle zarar eden veya dü�ük gelir elde eden firmalar, 

normal �artlarda yararlanamayacakları vergi indirimlerinden riskten korunma 

pozisyonu alarak yararlanabilir. 

��� �flas ve haciz maliyetlerinden kurtulma: Borç a�ırlıklı sermaye yapısına sahip 

�irketlerin karlılıkları çok dü�ük seviyelere inerse, iflas ve haciz i�lemleri gibi 

hesapta olmayan bazı giderlere katlanmak zorunda kalabilirler. Riskten 

korunma pozisyonu bu tür giderlerin ortaya çıkmasına engel olur. 

��� Yönetici motivasyonunu artırma: Firmalar üst düzey yöneticilere verilen hak ve 

ücretleri firmanın performansına endekslemi�se, riskten korunma pozisyonu 

firmanın yönetim biçiminden kaynaklanmayan karlılı�ındaki de�i�kenli�i 

azaltaca�ı için üst düzey yöneticiler tarafından tercih edilecektir. 

��� Hissedarlar arasındaki yatırım dengesizli�i: Ki�isel servetlerinin büyük bir 

kısmını belirli firmalara yatıranlar için söz konusu firmanın riskten korunma 

pozisyonu alması, bu yatırımcıların finansal kurulu�lar nezdindeki kredi riskini 

azaltacaktır. 

I.B.6.a Endeks Futures Sözle�meleri 

Hisse senetlerinden olu�an hayali bir portföyün de�erindeki de�i�imleri takip eden 

göstergeye hisse senedi endeksi, bu endeksin gelecekteki de�eri üzerine düzenlenen 

                                                

44 Siegel, Siegel, a.g.e., s. 141-144. 
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Futures sözle�melerine ise endeks Futures sözle�meleri adı verilir. Endekse dahil her 

bir hisse senedinin endeks içerisinde belirli bir a�ırlı�ı vardır. Endeksler hesaplanırken 

söz konusu a�ırlıklar genellikle üç farklı �ekilde ele alınabilir45: 

��� Piyasa de�eri ile a�ırlıklandırma: Bu yöntemde endekse dahil hisse 

senetlerinin piyasada i�lem gören halka açık kısmına ait piyasa de�eri 

hesaplamalarda a�ırlık olarak dikkate alınır. 

��� Fiyat ile a�ırlıklandırma: Bu yöntemde hisse senetlerinin sadece fiyat 

de�i�imleri a�ırlık olarak dikkate alınır. 

��� E�it a�ırlıklandırma: Bu yöntemde endeks her bir hisse senedine e�it a�ırlık 

verilerek hesaplanır. 

A�ırlıklandırma yöntemi ne olursa olsun, fiyatı artan hisse senedinin endeks içindeki 

a�ırlı�ı artar. 

Hisse senedi ile endeks arasında belirli bazı farklılıklar vardır. Bu farklardan birincisi, 

hisse senedi genellikle fiziki olarak mevcut iken gösterge niteli�indeki endeks fiziksel 

olarak bulunamaz. �kincisi, hisse senedi alı� ve satı� fiyatları farklıdır; endeks ise son 

i�lem fiyatlarına göre hesaplandı�ından böyle bir ayrım yoktur. Üçüncüsü, kar payı 

ödemelerinde hisse senedi fiyatı azaltılırken endeks de�eri genellikle 

de�i�tirilmemektedir46. 

Endeks Futures sözle�meleri ilk kez Value Line bile�ik endeksi üzerine 1982 tarihinde 

Kansas City Board of Trade (KCBT) bünyesinde i�leme açılmı�tır. Bu sözle�meleri aynı 

yıl S&P500 üzerine düzenlenen ve Chicago Mercantile Exchange (CME) bünyesinde 

i�leme açılan Futures sözle�meleri ve New York Stock Exchange (NYSE) bile�ik 

                                                

45 Ritchken, a.g.e., s. 292-293. 
46 Neil A. Chriss, Black-Scholes And Beyond: Option Pricing Models, Chicago, Irwin 
Professional Publishing, 1997, s. 17-19. 
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endeksi üzerine düzenlenen ve NYSE bünyesinde i�leme açılan Futures sözle�meleri 

takip etmi�tir47. 

Endeks fiziki olarak bulunmadı�ı için endeks futures sözle�meleri nakit uzla�ma 

yöntemine göre sonlandırılır. Nakit uzla�ma vade sonundaki 1 endeks puanının parasal 

de�eri üzerinden gerçekle�tirilir. Sözle�me çarpanı (contract multiplier) veya endeks 

çarpanı (index multiplier) adı verilen bu parasal de�er borsalar tarafından belirlenir. 

Örne�in S&P500 endeksi üzerine düzenlenen futures sözle�melerinin sözle�me çarpanı 

250 ABD dolarıdır. Vade sonunda endeks 1.000 puan ise, futures sözle�mesinin de�eri 

250.000 ABD doları olacaktır. Vade sonundan önce sözle�me büyüklü�ü, futures 

sözle�mesinin fiyatının sözle�me çarpanı ile çarpılması sonucu bulunur48. 

VOB’da i�lem gören �MKB30 ve �MKB100 endeksi üzerine düzenlenen futures 

sözle�melerine ait özellikler a�a�ıdaki tabloda verilmi�tir49. 

Tablo 4: �MKB30 Endeksi Üzerine Futures Sözle�melerinin Özellikleri 

Dayanak varlık �MKB30 endeksi 
Sözle�me büyüklü�ü Fiyat x 100 YTL 

Fiyat kotasyonu Endeks de�erinin 1000’e bölünmü� de�eri 
virgülden sonra 3 basamak 

Minimum fiyat adımı 0,025 (25 endeks puanı) 
Vade ayları �ubat, Nisan, Haziran, A�ustos, Ekim, Aralık 
Ba�langıç teminatı 400 YTL 
Sürdürme teminatı 300 YTL (%75) 
Yayılma teminatı 400 YTL 
Günlük fiyat hareket limiti ±%10 
Uzla�ma yöntemi Nakdi uzla�ma 
Vade sonu �lgili ayın son i� günü 

 

                                                

47 Vadeli ��lemler Piyasası Müdürlü�ü, a.g.e., s. 53-57. 
48 Cuthbertson, Nitzsche, a.g.e., s. 60. 
49 26 Ocak 2005 tarih ve 2005/10 no’lu, 10 Ekim 2005 tarih ve 2005/23 no’lu, 25 Ekim 2005 tarih 
ve 2005/24 no’lu VOB genelgeleri. 
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Tablo 5: �MKB100 Endeksi Üzerine Futures Sözle�melerinin Özellikleri 

Dayanak varlık �MKB100 endeksi 
Sözle�me büyüklü�ü Fiyat x 100 YTL 

Fiyat kotasyonu Endeks de�erinin 1000’e bölünmü� de�eri 
virgülden sonra 3 basamak 

Minimum fiyat adımı 0,025 (25 endeks puanı) 
Vade ayları �ubat, Nisan, Haziran, A�ustos, Ekim, Aralık 
Ba�langıç teminatı 300 YTL 
Sürdürme teminatı 225 YTL (%75) 
Yayılma teminatı 300 YTL 
Günlük fiyat hareket limiti ±%10 
Uzla�ma yöntemi Nakdi uzla�ma 
Vade sonu �lgili ayın son i� günü 

 

I.B.6.b Endeks Futures Sözle�meleri �le Risk Yönetimi 

Modern portföy teorisine göre, portföy çe�itlendirmesi yöntemi ile sadece firmaya özel 

sistematik olmayan risk ortadan kaldırılabilir. Hisse senedi portföyleri ne kadar iyi 

çe�itlendirilmi� olursa olsun, piyasanın kendisinden kaynaklanan sistematik riski 

içerirler. Sistematik risk tüm hisse senetlerini aynı yönde etkiler. Bu nedenle portföydeki 

hisse senedi veya sektör farklıla�ması, sistematik riskin yönetilmesinde yarar sa�lamaz. 

Futures sözle�melerini kullanmadan sistematik riskin yönetilebilmesi için mevcut 

portföyün dü�ü� ba�lamadan satılması ve ele geçen paranın dü�ü� sona erene kadar 

risksiz bir enstrümanda tutulması gerekir. �leride satın alınacak bir portföyü fiyat artı�ı 

riskinden korumak için ise, fiyat artı�ı gerçekle�meden kredi çekilerek arzu edilen 

portföy bugünden olu�turulmalıdır. Bu i�lemler hem zaman alıcı, hem de maliyetlidir. 

Endeks futures sözle�melerinde kısa pozisyon alınarak fiyat dü�ü�üne, uzun pozisyon 

alınarak da fiyat yükseli�ine kar�ı korunmak mümkündür. Endeks futures sözle�meleri 
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ile yapılan risk yönetiminde spot piyasadaki pozisyonun de�i�tirilmesine gerek olmadı�ı 

için zaman ve maliyet bakımından daha avantajlıdır50. 

Riske maruz kalınan portföy ile futures sözle�mesine konu endeks arasında pozitif 

yönlü tam bir ili�ki varsa (korelasyon katsayısı +1 ise) ve riskten korunma pozisyonu 

futures sözle�mesinin vade sonuna kadar tutulacaksa, sözle�me sayısı a�a�ıdaki 

formül yardımıyla bulunur51: 

 �
�

�
�
�

�

×
−=

IMS
TVS

SS 0  

Formülde yer alan TVS0 spot pozisyonun bugünkü de�eri, S endeksin spot de�eri ve IM 

sözle�me çarpanını ifade etmektedir. Spot piyasada uzun pozisyon tutuluyorsa TVS0 

pozitif, kısa pozisyon tutuluyorsa negatif de�er alacaktır. ��lem sonucu SS pozitif 

çıkıyorsa endeks futures sözle�mesi alınmalı, negatif çıkıyorsa satılmalıdır. 

Riske maruz kalınan portföy ile futures sözle�mesine konu endeks arasında pozitif 

yönlü tam bir ili�ki yoksa ve riskten korunma pozisyonu futures sözle�mesinin vade 

sonuna kadar tutulacaksa, sözle�me sayısı portföyün sistematik riskini ifade eden beta 

katsayısı ile düzeltilmelidir: 

 pIMS
TVS

SS β×�
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�
�
�
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×
−= 0  

Formülde yer alan βp, spot piyasada tutulan veya tutulacak olan portföye ait beta 

katsayısıdır. 

                                                

50 Vadeli ��lemler Piyasası Müdürlü�ü, a.g.e., s. 65-66. 
51 Cuthbertson, Nitzsche, a.g.e., s. 67-73. 
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Riske maruz kalınan portföy ile futures sözle�mesine konu endeks arasında pozitif 

yönlü tam bir ili�ki yoksa ve riskten korunma pozisyonu futures sözle�mesinin vade 

sonundan önce kapatılacaksa, sözle�me sayısı portföyün sistematik riskini ifade eden 

beta katsayısı ve baz riskinden korunma amacıyla hesaplanan riskten korunma oranı 

(h) ile düzeltilmelidir: 

 h
IMS

TVS
SS p ××�
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×
−= β0  

Örne�in 100.000 YTL de�erindeki bir portföyün �MKB100 endeksiyle korelasyonu +1 

olsun. Endeksin spot de�eri 40.000 puan ve sözle�me çarpanı 100 YTL ise, portföyü 

fiyat dü�ü�üne kar�ı futures sözle�mesinin vade sonuna kadar korumak amacıyla 

satılması gereken sözle�me adedi 25 olarak hesaplanır52. 
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Vade sonunda endeks 30.000 puana gerilerse spot portföy de�eri 75.000 YTL’ye 

dü�ecektir; ancak spot piyasada u�ranılan zararı, futures sözle�mesinden elde edilen 

25.000 YTL tutarındaki kar kar�ılayacaktır [(40-30)x100x25]. 

E�er söz konusu portföy eneksi bire bir taklit etmiyorsa ve betası 1,2 ise, portföyü fiyat 

dü�ü�üne kar�ı futures sözle�mesinin vade sonuna kadar korumak amacıyla satılması 

gereken sözle�me adedi 30 olarak hesaplanır. 
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52 VOB i�lem esaslarına göre endeks futures sözle�mesinin fiyatı, endeksin puan de�erinin 
1.000’e bölünmesi suretiyle girilebilir. 
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E�er söz konusu portföy eneksi bire bir taklit etmiyorsa ve betası 1,2 ise, di�er taraftan 

riskten korunma pozisyonu futures sözle�mesinin vade sonundan önce kapatılacaksa 

ve riskten korunma oranı 0,8 ise, portföyü fiyat dü�ü�üne kar�ı korumak amacıyla 

satılması gereken sözle�me adedi 24 olarak hesaplanır. 
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Futures sözle�melerine ili�kin gelecekte istenecek ilave teminatların faiz maliyeti veya 

gerekli teminatın üzerinde elde edilecek nakit üzerinden sa�lanacak faiz geliri önceden 

bilinemeyece�i için riskten korunma pozisyonunu tam korumadan uzakla�tırabilir. 

Planlanamayan faiz gelirlerinin veya giderlerinin riskini yönetebilmek için futures 

sözle�melerinde riskten korunmak için alınan pozisyonun tersi yönünde bir miktar 

pozisyon almak gerekir. Yapılan bu i�leme riskten korunma pozisyonunu faiz riskine 

kar�ı düzeltme (tailing the hedge) adı verilir. Sözle�me sayısı hesaplaması a�a�ıdaki 

gibi yapılır: 

 )( tTrSSSS tail −××−=  

Yukarıdaki formülde r faiz oranını, (T-t) ise vadeye kalan gün sayısını ifade etmektedir. 

Daha önce verilen örnekte endeks futures sözle�melerinde 25 adet kısa pozisyon 

alınarak riskten korunma pozisyonu alınmı�tı. E�er vade sonuna 3 ay kala endeks 

45.000 puana yükselirse futures sözle�melerinden 12.500 YTL zarar edilir ve teminat 

aynı miktarda tamamlanması gerekir [(40-45)x100x25]. Faiz oranları yıllık %16 ise bu 

miktarın üç aylık finansman maliyeti 500 YTL’dir. Önceden planlanmayan bu nakit 

çıkı�ından ötürü u�ranılan kayıp, aynı vadedeki endeks futures sözle�melerinde bir 

miktar uzun pozisyon alınarak kar�ılanabilir. Alınması gereken uzun pozisyon miktarı 

1’dir. 

 125,016,0)25()( =××−−=−××−= tTrSSSS tail  
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Endeks 45.000 puan oldu�unda uzun pozisyondan elde edilen kar 500 YTL olup, faiz 

giderine e�ittir [(45-40)x100x1]. Di�er bir ifadeyle verilen örnekte faiz riski de hesaba 

katıldı�ında riskten korunma pozisyonu almak için 25 yerine 24 endeks futures 

sözle�mesi satılmalıdır. 

I.C OPS�YON SÖZLE�MELER� 

Opsiyon sözle�mesi yatırımcılara belirli bir kıymeti belirli bir fiyattan kısıtlı bir süre 

zarfında alma veya satma hakkını sunar. Opsiyon sözle�mesinin sahibi sözle�meye 

konu kıymeti gelecekte bir tarihte sabit bir kullanım fiyatından alma veya satma hakkına 

sahiptir--ancak bu hakkını kullanmak zorunda de�ildir. Dolayısı ile alınıp satılan �ey 

aslında kıymetin kendisi de�il, o kıymet üzerinde iddia edilen yasal haktır. Opsiyon 

sözle�meleri bu yönüyle futures sözle�melerinden ayrılır. Futures sözle�mesinde uzun 

pozisyon alan bir yatırımcı, vade sonuna kadar hiçbir �ey yapmazsa sözle�meye konu 

kıymeti belirlenen fiyattan satın almak zorunda kalır. Oysa aynı durumda sözle�meye 

konu kıymeti almak üzere opsiyon sözle�mesi satın alan yatırımcının opsiyondan do�an 

hakkını kullanmadı�ı sürece hiç bir yükümlülü�ü yoktur. Opsiyon sözle�mesi satın alan 

bir yatırımcı olumsuz fiyat hareketlerine kar�ı korunurken, olumlu fiyat hareketlerinden 

yararlanmaya devam eder. Bu ayrıcalı�ı elde etmek için alıcı, satıcıya (di�er bir deyi�le 

opsiyonun yazıcısına) belirli bir miktar bedel öder. Bu bedele opsiyon primi veya 

opsiyon fiyatı adı verilir53. 

Temelde iki farklı opsiyon sınıfı vardır: Alım (Call) opsiyonu sahibine belirli bir kıymeti 

belirli bir fiyattan belirli bir tarihe kadar satın alma hakkı tanır. Satım (Put) opsiyonu 

sahibine belirli bir kıymeti belirli bir fiyattan belirli bir tarihe kadar satma hakkı tanır. 

Opsiyonu satın alan taraf için sözle�meden do�an hakkını kullanmadı�ı sürece 

                                                

53 Cuthbertson, Nitzsche, a.g.e., s. 9-11. 
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herhangi bir yükümlülük söz konusu olmadı�ından teminat alınmaz. Ancak opsiyonu 

satan taraf için bir yükümlülük söz konusu oldu�undan teminat yatırması istenir54. 

Opsiyondan do�an hakkın sadece vade sonunda kullanılabildi�i opsiyon sözle�melerine 

Avrupa Tipi Opsiyonlar, söz konusu hakkın opsiyonun alındı�ı tarih ile vade sonu 

arasında herhangi bir zamanda kullanılabildi�i opsiyon sözle�melerine ise Amerikan 

Tipi Opsiyonlar adı verilir. Opsiyon tiplerinin i�lemin yapıldı�ı co�rafi bölge ile bir ili�kisi 

yoktur. Avrupa tipi opsiyonlar Amerika’da, Amerikan tipi opsiyonlar Avrupa’da veya 

dünyanın ba�ka bir bölgesinde alınıp satılabilir. 

Alım opsiyonları, uzun pozisyon sahibine belirli sayıda bir kıymeti, sabit bir fiyattan 

önceden belirlenmi� bir tarihte veya öncesinde satın alma hakkı veren sözle�melerdir. 

Alım opsiyonundan do�an hakkın kullanılması durumunda opsiyonun sahibi opsiyonun 

içsel de�eri kadar kar eder. Alım opsiyonunun içsel de�eri sözle�meye konu kıymetin 

fiyatı (S) ile kullanım fiyatı (K) arasındaki farka, bu fark negatifse sıfıra e�ittir. 
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Alım opsiyonu satın alan uzun pozisyon sahibinin u�rayabilece�i azami zarar, 

opsiyonun zararda olması durumunda gerçekle�ir ve ilk ba�ta verilen prim ile sınırlıdır.  

Satım opsiyonları, uzun pozisyon sahibine belirli sayıda bir kıymeti, sabit bir fiyattan 

önceden belirlenmi� bir tarihte veya öncesinde satma hakkı veren sözle�melerdir. 

Satım opsiyonundan do�an hakkın kullanılması durumunda opsiyonun sahibi opsiyonun 

içsel de�eri kadar kar eder. Satım opsiyonunun içsel de�eri kullanım fiyatı (K) ile 

sözle�meye konu kıymetin fiyatı (S) arasındaki farka, bu fark negatifse sıfıra e�ittir. 

                                                

54 Kolb (1993), a.g.e., s. 5-7. 
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Satım opsiyonu satın alan uzun pozisyon sahibinin u�rayabilece�i azami zarar, 

opsiyonun zararda olması durumunda gerçekle�ir ve ilk ba�ta verilen prim ile sınırlıdır.  

I.C.1 Opsiyon Sözle�melerinin Genel Fiyatlama Esasları 

Opsiyon sözle�meleri tek taraflı piyasa hareketlerine kar�ı koruma sa�ladı�ından 

futures sözle�melerinden farklı olarak do�rusal olmayan getiriye sahip türev ürünlerdir. 

Opsiyon sözle�melerinin fiyatı, vade sonunda veya vadeden önce sözle�meye konu 

kıymet fiyatının kullanım fiyatını geçme veya altında kalma olasılı�ına ba�lı olarak 

belirlenmektedir. Bu nedenle opsiyon fiyatlaması, futures sözle�melerinin fiyatlamasına 

kıyasla daha karma�ıktır. 

I.C.1.a Opsiyon Fiyatını Etkileyen Faktörler 

Bir opsiyon sözle�mesinin fiyatını etkileyen faktörler a�a�ıdaki gibi sıralanabilir55: 

��� Sözle�meye Konu Kıymetin Spot Fiyatı: Sözle�meye konu kıymetin spot 

fiyatı arttıkça Call opsiyonun kara geçme olasılı�ı artaca�ı için fiyatı artar, Put 

opsiyonun kara geçme olasılı�ı dü�ece�i için fiyatı dü�er. 

��� Kullanım Fiyatı: Kullanım fiyatı arttıkça Call opsiyonun kara geçme olasılı�ı 

dü�ece�i için fiyatı dü�er, Put opsiyonun kara geçme olasılı�ı artaca�ı için 

fiyatı artar. 

��� Vadeye Kalan Zaman: Vade sonuna kadar geçen sürede sözle�meye konu 

kıymete ili�kin herhangi bir gelir söz konusu de�ilse, vadeye kalan zaman 

                                                

55 Hull, a.g.e., s. 151-153 
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arttıkça hem Call hem de Put opsiyonunun kara geçme olasılı�ı artaca�ı için 

her iki opsiyonun da fiyatı artar. 

��� Fiyat De�i�kenli�i (Volatility): Sözle�meye konu kıymetin spot fiyat 

de�i�kenli�i, hem Call hem de Put opsiyonunun kara geçme olasılı�ı artaca�ı 

için her iki opsiyonun da fiyatı artar. 

'�� Risksiz Faiz Oranı: Risksiz faiz oranının artması, gelecekte elde edilecek 

getirilerin bugünkü de�erini dü�ürürken, sözle�meye konu kıymetten beklenen 

getiriyi yükseltir. Her iki etki de Put opsiyonunun fiyatını dü�ürür. Ancak birinci 

etki Call opsiyonunun fiyatını dü�ürürken ikinci etki artırır. �kinci etki birinciye 

baskındır; bu nedenle risksiz faiz oranının artması Call opsiyonunun fiyatını 

artırır. 

��� Spot Kıymete Ba�lı Getiriler: Spot kıymete ba�lı faiz ve temettü gibi getiriler 

arttıkça, Call opsiyonunun fiyatı dü�er, Put opsiyonunun fiyatı artar. 

Bir opsiyonun fiyatı içsel de�er (intrinsic value-IV) ve zaman de�eri (time value-TV) 

olmak üzere iki bile�ene ayrılabilir. �çsel de�er, opsiyondan do�an hakkın kullanılması 

durumunda ele geçecek mebla�dır. Opsiyon karda ise içsel de�er pozitif bir de�er 

alırken, zarardaysa sıfıra e�ittir. Opsiyonlar içsel de�erlerinin altında i�lem göremezler. 

Amerikan tipi Call opsiyonları için içsel de�er a�a�ıdaki gibi yazılabilir56: 

 IVCALL = max( S-K , 0 ) 

Bir opsiyonun piyasa fiyatı ile içsel de�eri arasındaki farka ise zaman de�eri adı verilir. 

Zaman de�eri opsiyonun vade sonuna kadar kara geçme veya karda kalma olasılı�ına 

göre belirlenir. Kara geçme olasılı�ı dü�ük veya karda kalma olasılı�ı yüksek 

                                                

56 Cuthbertson, Nitzsche, a.g.e., s. 174-177 
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opsiyonlarda zaman de�eri sıfıra yakındır. Call ve Put opsiyonları için zaman de�eri 

a�a�ıdaki gibi gösterilebilir: 

 TVCALL = C – IVCALL   TVPUT = P – IVPUT 

Kar payı ödemesi olmayan Avrupa tipi opsiyonlar arasında Put-Call paritesi olarak 

adlandırılan bir e�itlik mevcuttur. Bu e�itli�i kanıtlamak için A ve B adı altında iki ayrı 

portföy olu�turup de�erlerini kar�ıla�tırmak gerekir57. 

 A Portföyü: Call opsiyonu + Kullanım fiyatının bugünkü de�eri 

 B Portföyü: Put opsiyonu + Hisse senedi 

Vade sonunda hisse senedinin fiyatı, kullanım fiyatından büyük olursa A ve B 

portföyünün de�eri hisse senedinin fiyatına; vade sonunda hisse senedinin fiyatı, 

kullanım fiyatından küçük olursa A ve B portföyünün de�eri kullanım fiyatına e�it 

olacaktır. 

 A Portföyü B Portföyü 
S>K (S-K)+K=S 0+S=S 
S<K 0+K=K (K-S)+S=K 

 

Vade sonundaki de�eri aynı olan iki portföyün bugünkü de�eri de e�it olmalıdır; aksi 

takdirde arbitraj imkanı do�ar. Bu nedenle Put-Call paritesi a�a�ıdaki gibi ifade 

edilebilir. 

 SPKeC tTr +=+ −− )(  

                                                

57 Paul Wilmott, Derivatives: The Theory and Practice of Financial Engineering, Chichester, 
John Wiley & Sons, 1998, s.32-34. 
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I.C.2 Binomial Model Yardımıyla Opsiyon Fiyatlaması 

Binomial model yardımıyla opsiyon fiyatlama yöntemi Cox, Ross ve Rubinstein 

tarafından geli�tirilmi�tir58. Black-Scholes (B&S) modelinden daha sonra geli�tirilmesine 

ra�men daha basit ve anla�ılabilirdir. Bu özelli�i ile B&S modeline temel te�kil eder. 

Modelde bir dönem sonrasını temsil eden iki durum mevcuttur. Varlık fiyatları q 

olasılıkla u kadar, (1-q) olasılıkla d kadar de�i�ecektir. u>r>d ve r>1'dir. Aksi bir 

durumda arbitraj olana�ı yaratılaca�ı açıktır. 

Modelde her iki durumda Call opsiyonu ile aynı getiriyi sa�layacak sentetik bir portföy 

olu�turulmaya çalı�ılmı�tır. E�er böyle bir portföy olu�turulabiliyorsa o zaman Call 

opsiyonunun fiyatı, söz konusu portföyün bugünkü de�erine e�it olmak durumundadır. 

I.C.2.a Tek Dönemli Binomial Model 

Hisse senedinin fiyatı bir dönem sonra q olasılıkla uS, (1-q) olasılıkla dS olsun. u>r>d 

ve r>1 varsayımları altında portföyün bir dönem sonraki de�eri q olasılıkla ∆uS+rB, (1-

q) olasılıkla ∆dS+rB olacaktır. 
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Aynı zamanda Call opsiyonunun de�eri q olasılıkla Cu, (1-q) olasılıkla Cd olacaktır. Call 

opsiyonunun iki farklı durum için fiyatı a�a�ıdaki gibidir: 

                                                

58 John C. Cox, Stephen A. Ross, Mark Rubinstein, “Option Pricing: A Simplified Approach”, 
Journal of Financial Economics, Vol.7, 1979, s.229-263. 
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Sentetik portföyün getirisi ile Call opsiyonunun getirisi aynı olaca�ı için a�a�ıdaki 

e�itlikler yazılabilir. 

 
rBdSC

rBuSC

d

u

+∆=
+∆=

 

Sentetik portföy alınıp, Call opsiyonu satılırsa, bir dönem sonra toplam getiri her iki 

durumda da sıfır olacaktır. 
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�ki denklemi birbirine e�itlersek ∆ ve B a�a�ıdaki gibi bulunur: 
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∆ ve B de�erlerini sentetik portföy denklemine yerle�tirirsek: 
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(r-d)+(u-r)=u-d oldu�undan Cu ve Cd'nin solunda bulunan oranları olasılık olarak 

yorumlamak mümkündür. [(r-d)/(u-d)]'ye p dersek e�itlik a�a�ıdaki gibi yazılabilir: 

[ ]du CppC
r

C )1(
1 −+=  

Opsiyonun fiyatı, risk-nötr olasılık altında bugünkü beklenen fiyatına e�ittir. 

I.C.2.b �ki Dönemli Binomial Model 

Hisse senedi ve Call opsiyonu fiyatları iki dönem içerisinde a�a�ıdaki gibi de�i�ir. 

�������������

��

� �� �!�"�����������

��

 �!�"���������������

���

���



 67

�������������

%�

% �� �!�"�����������

%�

 �!�"������������

%��&'�()�*�
��!+,

%��&'�()�*���!+,

%��&'�()�*�
��!+,

 

Birinci dönem sonunda Cu ve Cd için tek dönemlik binomial model geçerlidir. Bu nedenle 

a�a�ıdaki e�itlikler yazılabilir. 
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Tek dönemlik modelde C için bulunan e�itlikte Cu ve Cd yerlerine konursa: 
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I.C.3 Black and Scholes Modeli Yardımıyla Opsiyon Fiyatlaması 

Cox, Ross ve Rubinstein'ın binomial modeli kesikli zaman için geli�tirilmi�tir. Modelde 

kullanılan ve zaman birimindeki de�i�imi temsil eden ∆t sıfıra yakla�tıkça binomial 

model sürekli zaman iç geli�tirilen B&S modeline benzemektedir. Limitte zamandaki 

de�i�im dt gibi ölçülemeyecek kadar küçük bir de�i�ime indirgendi�inde model artık 

sürekli zaman esasına dayalı B&S modelidir59. 

B&S modeline göre bir Call opsiyonunun fiyatı a�a�ıdaki gibi yazılabilir. 
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Avrupa tipi opsiyonlar için geçerli olan Put-Call paritesi hatırlanacak olursa 
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Bu formülde C'yi yerine koyup P'yi çekersek 
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59 Fischer Black, Myron Scholes, “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, The Journal 
of Political Economy, Vol.81, 1973, s.637-654. 
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I.C.4 Hisse Senedi Endeksi Üzerine Düzenlenen Opsiyon 
Sözle�melerinin Fiyatlaması 

Klasik B&S formülünü kullanarak hisse senedi dı�ında ba�ka finansal enstrümanlar 

üzerine düzenlenen Avrupa tipi opsiyonları fiyatlamak da mümkündür. B&S modelinde 

hisse senedi fiyatı yerine endeksin piyasa de�eri konulacak olursa, hisse senedi 

endeksi üzerine düzenlenen opsiyonlar fiyatlanabilir. Fiyatlama sırasında 

kar�ıla�ılabilecek en önemli sorun, opsiyonun ömrü boyunca ödenecek olan kar payı 

ödemelerinin, yıllık temettü verimi cinsinden hesaplanmasıdır. 
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II .   BÖLÜM 
PORTFÖY S�GORTALAMA TEKN�KLER� 

 

II.A PORTFÖY S�GORTASININ TANIMI VE GENEL ÖZELL�KLER� 

Portföy sigortası 1980’li yılların ortalarında bir çok fon yönetim müdürü tarafından kabul 

görmü�, geçmi� yıla ait sermaye kazançlarını korumayı vaat ederken cari yıla ait de�er 

artı�larını engellemeyen bir stratejidir. Portföy sigortası risk yönetiminin basit prensipleri 

üzerine kurulmu� bir riskten korunma tekni�idir. Bir çok portföy sigortası stratejisinde 

amaç portföy riskini portföy getirisini belirli bir seviyenin altına dü�ürmeden piyasa 

yükseli�lerinden de yararlanacak �ekilde yönetmektir1. Portföy sigortası piyasa yönünü 

tahmin etmeye dayalı bir teknik de�ildir. Bu tekni�e göre alınabilecek risk miktarı, 

portföy de�erinin belirli bir minimum de�ere kıyasla göreceli büyüklü�üne ba�lıdır. 

Portföy de�eri minimum de�erden uzakla�tıkça portföydeki riskli varlı�ın a�ırlı�ı 

artırılarak daha fazla risk alınabilir. Portföy de�eri minimum de�ere yakla�tıkça 

portföydeki risksiz varlı�ın a�ırlı�ı artırılarak risk azaltılır. Varlık da�ılımlarının hangi 

sıklıkla ayarlanaca�ı, uygulanan programın özelli�ine ba�lıdır 2. 

Riskten korunmayan portföylerin piyasa de�erlerinde meydana gelen dü�ü�ler 

sigortacının sermayesini eritir, likit kalmalarını zorla�tırır ve sigortalanmı� firmaların 

gelecekteki sigorta primlerini yükseltebilir. ABD’de 1989 yılı itibarı ile emeklilik fonlarının 

                                                

1 Potkin A. Basseer, “Reducing Market Exposure With Portfolio Insurance”, Risk Management, 
April 1991, s. 36-45 
2 Hayne E. Leland, “Portfolio Insurance and October 19th”, California Management Review, 
Summer 1988, s. 80-89 
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%65’i garantili yatırım sözle�melerine ba�lanmı� durumdadır. Yükümlülükler bu 

sözle�meleri çıkaran kurumlar tarafından garanti altına alınmaktadır. Bu durumda 

garantiyi sa�layan kurulu�un varlıkları söz konusu garantinin güvenilirli�ini 

etkileyecektir. Di�er taraftan firmanın piyasa de�erinin dü�mesi, risk yöneticisinin risk 

finansmanı ve risk kontrol alternatiflerini kısıtlayacaktır. Bir finansal kurulu�un 

yükümlülüklerine göre varlıklarında meydana gelen de�er de�i�ikli�i, firmanın rapor 

edilen kazançlarını ciddi biçimde etkileyecektir3. 

II.A.1 Portföy Sigortasının Tarihçesi 

Portföy sigortası ürünü ilk defa 11 Eylül 1976 tarihinde Hayne Leland tarafından 

tasarlandı. Erkek karde�i hisse senedi piyasasındaki 1973-1974 yıllarında ya�anan 

dü�ü�ten sonra bir çok emeklilik fonunun piyasadan çekildi�inden bahsetmi� ve bu 

fonları yeniden piyasaya çekebilecek bir tür sigortanın bulunmayı�ından yakınmı�tı. 

Portföy sigortasının klasik sigorta poliçelerinden farkı riskin tüm poliçeler için aynı 

olmasıydı. Leland bu a�amada klasik sigorta poliçelerinin aslında birer put opsiyonu 

oldu�unu anladı. 

Put opsiyonları 1977 yılına kadar borsalarda i�lem görmedi. Black ve Scholes 3 yıl önce 

opsiyonların nasıl fiyatlanaca�ına ili�kin bir makale yazmı�tı. Bu modeli anlamaya 

çalı�an Leland, opsiyonların sentetik olarak da yaratılabilece�ini fark etti. Opsiyon 

konusunda bilgisi yetersiz olan Leland, Berkeley’den i� arkada�ı Rubinstein’dan yardım 

istedi. Rubinstein Leland’ın fikrinin uygulanabilece�ini söyledi. Ancak opsiyonun 

sentetik olarak olu�turulması sırasında sürekli olarak ayarlanması gereken portföyün yol 

açaca�ı i�lem maliyetleri kendisini endi�elendiriyordu. Rubinstein aynı zamanda 

Philadelphia Borsasının i�leme açmayı dü�ündü�ü endeks opsiyonları konusunda 

SEC’i ikna etmeye çalı�ıyordu. E�er bu opsiyonlar i�leme açılırsa portföy sigortası 

sentetik olarak opsiyonu yaratmak yerine do�rudan satın alınabilecekti. Bu konu da 

                                                

3 Sanford J. Grossman, Jean-Luc Vila, “Portfolio Insurance in Complete Markets: A Note”, The 
Journal of Business, October 1989, s. 473-476 
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ayrıca Rubinstein’ı dü�ünceye sevk ediyordu. Ancak bu endi�elerin iki nedenden ötürü 

yersiz oldu�u anla�ıldı: 

��� SEC opsiyonlara izin vermedi, 

��� Kurumsal yatırımcıların daha uzun vadeli korumalara ihtiyaç duydu�u anla�ıldı. 

Di�er bir neden ise portföylerde sadece hisse senedinin de�il, tahvil, bono ve di�er 

kıymetlerin de yer alabilmesiydi. Bu portföylerin sadece endeks opsiyonları ile 

sigortalanması mümkün de�ildi. Geriye kalan tek sorun de�i�ken volatilite idi.  1978 

yazında Leland bu soruna bir çözüm bulunabilece�ini ke�fetti. B&S modeinde volatilite 

ve zaman daima beraber çarpılarak formüle edilmi�ti. Volatilite artarken vadeye kalan 

zaman aynı oranda azalırsa opsiyon fiyatında hiçbir de�i�iklik meydana gelmiyordu. 

Bunun üzerinde Leland asıl sigortalanması gereken �eyin belirli bir zaman içerisinde 

belirli bir sayıda gerçekle�en fiyat hareketleriyle ifade edilebilecek olan toplam volatilite 

oldu�unu anladı. Bu ürün Leland-Rubinstein ortaklı�ının pazarladı�ı ilk ürün oldu. 

Volatilitenin artması, sözle�menin vadesinden önce sonlandırdı�ı için i�lem 

maliyetlerinde a�ırı bir artı� meydana gelmesine gerek yoktu. 

Rubinstein sistemin nasıl çalı�tı�ını göstermek amacıyla kendi hesabındaki parayı belirli 

bir süre Vanguard endeks yatırım fonu ile para piyasası yatırım fonu arasında çalı�tırdı. 

Sonuçlar çok ba�arılıydı ve Fortune dergisinin Haziran 1980 tarihli sayısında yayınlandı. 

1980’lerin sonlarında Leland ve Rubinstein ilk satı�larını A.G. Becker firmasında 

emeklilik fonları ara�tırma grubunun ba�kan yardımcısı olan John O’Brein’a yaptı. Bir 

seminerde tanı�an üçlü 1981 �ubat ayında Leland-O’Brein-Rubinstein (LOR) ortaklı�ını 

kurdular. Bir ay içerisinde ilk mü�terileri MidContinent Capital Management firması oldu. 

500.000 USD tutarındaki fon ±%4 oranındaki 6 fiyat hareketine kar�ı koruma altına 

alınmı�tı. Kalan süre içerisinde ürün pazarlaması daha çok fon sponsorlarına yönelik 

olarak yapıldı. Strateji olumlu sonuç verdi ve ilk yılın sonunda  yönetilen fon büyüklü�ü 

135 milyon USD’ye ula�tı. 
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Aynı dönemde volatilite kaynaklı bazı sorunlar da ya�anıyordu. MidContinent’in ikinci 

koruma programı yüksek volatilite nedeniyle 6 ay geçmeden sonlanmı�tı. Piyasa 

ortalamanın üzerinde bir hızla dü�mü�tü. Böyle bir geli�me mü�terileri huzursuz etmi�ti. 

Bunun üzerine belirsiz volatilite ko�ulu altında sabit bir zaman aralı�ında yönetilen 

portföy üzerinden hem minimum bir getiri sa�layıp hem de i�lem masraflarını belirli bir 

düzeyde tutacak bir programın geli�tirilmesine ba�landı. Bu çalı�maların sonucunda 

rastlantısal vadeli (random-horizon) model geli�tirilmi� ve çok büyük ilgi görmü�tür.  

Portföy sigortası yapan iki �irketin daha rakip olarak ortaya çıkması ve Leland ile 

Rubinstein’in 1981 yılında yayınlanan makalesi ürünün geni� kitlelerce kabul edilmesine 

büyük katkı sa�lamı�tır. Portföy sigortası stratejisinde ba�lıca iki sorun ile kar�ıla�ılmı�tı  

��� Bir çok finans müdürü kendi yatırım süreçlerini engelledi�i gerekçesiyle hisse 

senedinden hazine bonosuna geçi�lere veya hazine bonosundan hisse 

senedine geçi�lere çok sıcak bakmıyordu 

��� Bir çok yöneticinin oldu�u kurumlarda fon transferi i�lemi tüm yöneticilerin 

yapılacak i�lem konusunda hemfikir olması gerekti�i için pek kolay 

gerçekle�miyordu. 

Bu iki sorun da endeks futures sözle�melerinin i�leme açılmasıyla ortadan kalktı. Artık 

hisse senedi satı�ı yapıp hazine bonosu almak yerine endeks futures sözle�melerinde 

kısa pozisyon almak kafi geliyordu. Endeks futures sözle�melerinin portföy sigortasında 

kullanılmasına ilk kez 1984 yılının Mart ayında ba�landı. 1986 yılı sonunda LOR’un 

yönetti�i fonların %80’i endeks futures sözle�meleri kullanılarak sigortalanıyordu. 

Fonların %75’inden fazlası geleneksel B&S modeline göre de�il, zamana göre 

de�i�meyen (time-invariant) veya süresiz (perpetual) programlar dahilinde 

yönetilmekteydi. Portföy sigortasına getirilen ele�tiri risk ile beraber getirinin de 

azaltılmakta oldu�uydu. Oysa portföy sigortası stratejisinde daha riskli hisse senetlerine 
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yatırım yapılarak hem uzun vadeli getiriyi yükseltmek, hem de minimum bir getiriyi 

garanti altına alıp riski azaltmak mümkündür4. 

II.A.2 Dünyada Uygulanan Portföy Sigortası Örnekleri 

Ticari kurulu�lar yatırım zararlarına kar�ı sigorta satmaya �ngiltere’de 1956 yılında ve 

Amerika’da 1971 yılında ba�lamı�lardır. Bu kurulu�ların arasında “Harleysville Mutual 

Insurance Company” ile “Prudential Insurance Company of America” sayılabilir. 

Günümüzde portföy sigortası teknikleri “Dinamik Varlık Yöneticisi (Dynamic Asset 

Allocator)”, “Portföy Yönetim Koruyucusu (Protector Portfolio Management)”, “Portföy 

Yalıtımı (Portfolio Insulation)” ve “Portföy Risk Kontrolü (Portfolio Risk Control)” isimleri 

altında pazarlanmaktadır5. 

Dünyadaki di�er portföy sigortası örneklerine bakılacak olursa ABD’deki “insured 

mutual fund redemption” adlı program yatırım fonu sahibine belirli bir getiriyi garanti 

etti�i görülebilir. Yine Kanada ve �ngiltere’de yaygın olan bir tür hayat sigortası, 

sigortalısına poliçe vadesinin sonunda veya ölüm halinde belirli bir garanti tutarı veya 

hisse senetlerinden olu�an referans bir portföyün de�eri bu tutardan büyükse portföyün 

getirisini ödemektedir. Bu sigortanın sadece ölüm durumunda belirli bir hisse senedi 

portföyüne ba�lı olarak para ödeyen ba�ka bir çe�idi de ABD’de bulunmaktadır. Ölüm 

durumunda garanti bir ödemenin yapılması söz konusu oldu�undan poliçe bir portföy 

sigortası özelli�i ta�ımaktadır6. 

                                                

4 Hayne E. Leland, Mark Rubinstein, "The Evolution of Portfolio Insurance", Dynamic Hedging: 
A Guide to Portfolio Insurance, Ed. Don Luskin, John Wiley and Sons, 1988 
5 Simon Benninga, Marshall Blume, "On the Optimality of Portfolio Insurance", The Journal of 
Finance, December 1985, s. 1341-1352 
6 M. J. Brennan, R. Solanki, "Optimal Portfolio Insurance", The Journal of Financial and 
Quantitative Analysis, September 1981, s. 279-300 
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Portföy sigortası stratejisi uygulanan fonların büyüklü�ü 1987 krizi öncesi 60-100 milyar 

USD tutarına ula�mı�tır7. 

II.A.3 Portföy Sigortası Stratejisi Terimleri 

Portföy sigortası stratejisi üzerine yapılmı� çalı�maların bir ço�unda geçen terimlerin ne 

anlama geldi�i bu bölümde açıklanmaya çalı�ılacaktır8. 

��� Opsiyon Sözle�mesini Taklit Eden Strateji (Option-replication Strategy): 

Opsiyon sözle�melerinin sa�ladı�ı getiri profilinin aynısını sa�layan stratejilere 

verilen ad. Genel portföy sigortası stratejisinin getirisi, satın alınan put 

opsiyonunun getirisine e�ittir. 

��� Geçmi� Fiyat Hareketlerinden Ba�ımsız Strateji (Path-independent 

Strategy): Getirisi sadece ödemenin yapıldı�ı andaki portföyün de�erine ve 

di�er riskten korunma parametrelerine ba�lı olan stratejilere verilen ad. 

Opsiyon sözle�melerinin nihai ödemesi sadece sözle�meye konu portföyün 

vade sonundaki de�erinin bir fonksiyonu oldu�undan geçmi� fiyat 

hareketlerinden ba�ımsızdır. Di�er taraftan zararı durdur (stop-loss) 

stratejilerinin nihai ödemesi, portföy de�erinin geçmi�te belirlenen seviyenin 

altına dü�üp dü�memesine ba�lı oldu�u için geçmi� fiyat hareketlerine ba�ımlı 

stratejilerdir. Geçmi� fiyat hareketlerinden ba�ımsızlık arzu edilen bir özelliktir. 

Bir strateji geçmi� fiyat hareketlerine ba�ımlıysa nihai ödemesi belirsiz hale 

gelir. 

��� Zamana Göre De�i�meyen Strateji (Time-invariant Strategy): Belirli bir 

zaman dilimine veya kalan zamana ba�lı olmayan stratejilere verilen ad. Belirli 

                                                

7 Peter A. Abken, “An Introduction to Portfolio Insurance”, Economic Review-Federal Reserve 
Bank of Atlanta, November/December 1987, s. 2-25 
8 Richard Bookstaber, Joseph A. Langsam, “Portfolio Insurance Trading Rules”, The Journal of 
Futures Markets, January 2000, s. 41-57 
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bir vade sonu olan opsiyon sözle�meleri zamana göre de�i�meyen stratejiler 

de�ildir. Her �ey sabitken vadeye kalan zamanın azalması, opsiyonun fiyatını 

de�i�tirir. 

��� Do�rusal Alım-satım Kuralı (Linear Trading Rule): Portföyde yer alan riskli 

varlı�a yapılacak yatırımın a�a�ıdaki �ekilde belirlendi�i stratejilere verilen ad: 

riskli varlı�a hedeflenen yatırım + sabit katsayı x piyasa ölçütü 

En popüler do�rusal alım-satım krallarından biri sabit oranlı portföy sigortası 

(constant proportion portfolio insurance-CPPI) stratejisidir. Bu strateji riskli 

varlı�a yapılacak yatırımın, portföy de�eri ile taban de�er arasındaki fark ile 

orantılı oldu�u gerçe�ine dayanır: 

riskli varlı�a yapılacak yatırım = sabit katsayı x (portföy de�eri – taban de�er) 

Sabit oranlı portföy sigortası stratejisi analitik çalı�ma için uygun bir temele 

sahip de�ildir. Bu nedenle bir sabit katsayının neden bir di�erine tercih 

edildi�ine dair sorulara cevap verilemez. 

'�� Süreçten Ba�ımsız Strateji (Process-free Strategy): Portföy fiyatını 

güdüleyen stokastik bir sürece ba�ımlı olmayan stratejilere verilen ad. 

Do�rusal alım-satım kuralları süreçten ba�ımsız stratejilere örnek olarak 

verilebilir. 
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II.A.4 Portföy Sigortası Stratejisinin Özellikleri 

Bir yatırım stratejisi iki kere türevi alınabilen bir fonksiyonla ifade edilsin. Bu durumda 

söz konusu stratejinin amacını, o stratejiyi temsil eden fonksiyonun ikinci mertebeden 

türevi belirler9: 

��� E�er bu fonksiyonun ikinci türevi pozitifse strateji portföy sigortası stratejisidir. 

Bu strateji gere�i fiyatlar dü�erken satı�, yükselirken alı� yapılır. 

��� E�er bu fonksiyonun ikinci türevi negatifse taktiksel varlık yönetim (tactical 

asset allocation) stratejisidir. Bu strateji gere�i fiyatlar dü�erken alı�, 

yükselirken satı� yapılır. Taktiksel varlık yönetim stratejilerinde satı�ların 

fiyatlar dü�meden hemen önce yapılması gerekir. Ancak e�er piyasaların etkin 

oldu�u kabul ediliyorsa böyle bir strateji geçerli sonuçlar üretemez. 

��� E�er bu fonksiyonun ikinci türevi w0 gibi bir noktanın solunda pozitif, sa�ında 

negatifse collar stratejisi olarak tanımlanır. Bu strateji gere�i elde tutulan bir 

portföyün de�er dü�ü�üne kar�ı alınan put opsiyonunun fiyatı, daha yüksek 

kullanım fiyatlı call opsiyonu satı�ından elde edilen primle kar�ılanır. 

                                                

9 Eric Chevallier, Heinz H. Muller, “Risk Allocation in Capital Markets: Portfolio Insurance, 
Tactical Asset Allocation and Collar Strategies”, Astin Bulletin, Vol. 24, 1994, s. 5-18 
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�ekil 6: Yatırım Stratejilerinin Fonksiyon �le �fade Edilmesi 

 

 

E�er bir yatırımcı portföyünü K kullanım fiyatı ile sigortalamak istiyorsa a�a�ıdaki 

kurallara uymak zorundadır10: 

��� Ba�langıçtaki refah seviyesi Ke-rt’den az olmamalıdır. Formülde r risksiz faiz 

haddi, t ise yıl cinsinden vadeye kalan zamandır. 

��� Zaman içerisinde refah seviyesi arttıkça hisse senedinin toplam portföy 

içerisindeki payı (wt) artacaktır. 

��� E�er herhangi bir zamanda yatırımcının refah seviyesi Ke-rt’ye e�itse, vade 

sonunda K geliri edebilmek için uygulanabilecek tek strateji portföyün tamamını 

                                                

10 Benninga, Blume, a.g.e. 
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risksiz varlı�a (hazine bonosu) yatırmaktır. Di�er bir deyi�le wt’nin de�eri sıfır 

olacaktır. 

��� Vadeye kalan zaman azaldıkça hisse senedinin toplam portföy içerisindeki 

payı (wt) %100 olasılıkla 1’e (hisse senedi fiyatı kullanım fiyatının üzerindeyse) 

veya 0’a (hisse senedi fiyatı kullanım fiyatının altındaysa) yakla�acaktır. 

Portföy sigortası ile u�ra�an bir çok profesyonelin ortak tavsiyeleri a�a�ıdaki ba�lıklar 

altında toplanabilir11: 

��� Portföyün varlık da�ılımdan kaynaklanan agresivli�i ölçüsünde portföy 

sigortası yaptırılmalıdır. 

��� Küçük fiyat dü�ü�lerinden ziyade büyük fiyat dü�ü�lerine kar�ı sigorta 

yaptırılmalıdır. 

��� Piyasada fiyatlar yükseldikçe koruma sa�lanan taban de�er yükseltilmelidir. 

��� Daha uzun vadeler için sigorta yaptırılmalıdır. 

'�� Portföyün nominal de�erinden ziyade, elde edilen kar veya fonlama oranı 

koruma altına alınmalıdır. Fonlama oranının koruma altına alınması demek, 

portföy sigortası stratejisinde portföyde nakit bulundurmak yerine fonun 

yükümlülüklerine benzer bir yapıda uzun vadeli tahvil bulundurmak demektir. 

Portföyün de�er kaybetme riski genellikle piyasa zirve yaptı�ında daha fazla, 

dip yaptı�ında ise daha azdır. 

                                                

11 Robert Arnott, “Options and Protective Strategies”, Journal of Investing, Summer 1998, s.16-
22 



 80

II.A.4.a Portföy Sigortası ile Geleneksel Sigorta Kar�ıla�tırması 

Portföy sigortası ile genel sigorta mantı�ı arasındaki benzerlikler ve farklılıklar dört 

ba�lıkta incelenebilir: 

��� Her bir genel sigorta poliçelerinin maruz kaldı�ı riskler birbirinden ba�ımsız 

iken portföy sigortasında maruz kalınan risk hepsi için aynıdır. Birbirinden 

ba�ımsız risklere kar�ı koruma sa�lanan geleneksel sigortanın aksine portföy 

sigortası genel bir riske kar�ı koruma sa�lamaktadır. Satın alınan her sigorta 

kar�ılı�ında birilerinin bu sigortayı gerek put opsiyonu yazarak gerekse dinamik 

alım-satım stratejileri kullanarak satması gerekir12. 

��� Sermaye piyasasında gerçekle�tirilen i�lemler sonucu olu�an menkul kıymet 

fiyatları, portföy sigortası satmak isteyenlerin bu enstrümanları genel sigorta 

poliçelerinin aksine tercih ettikleri �ekilde fiyatlandırmasına olanak 

tanımamaktadır13. 

��� Portföy sigortalarında geleneksel sigorta poliçelerinden farklı olarak korunması 

istenen taban de�eri portföy de�erinden yüksek tutarak belirli bir karı garanti 

altına da alabilir14. 

��� E�er taban de�er portföy de�erinin altında tutulursa bu durum geleneksel 

sigorta poliçelerindeki dü�ürülebilir (deductible) tutar benzeri bir etki 

yaratacaktır. Dü�ürülebilir tutar ne kadar büyük olursa, sigorta primi de o kadar 

dü�ük olacaktır. 

                                                

12 Hayne E. Leland, "Who Should Buy Portfolio Insurance?", The Journal of Finance, May 
1980, s. 581-594 
13 Brennan, Solanki, a.g.e. 
14 Grossman, Vila, a.g.e. 
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II.B PORTFÖY S�GORTASININ UYGULANI�I VE PERFORMANSI 

Portföy sigortası stratejisi statik veya dinamik teknikler yardımıyla uygulanabilir. Bilinen 

en basit portföy sigortası stratejisi zararı durdur (stop-loss) emir türü ile gerçekle�tirilen 

stratejidir. Bu stratejide piyasa fiyatları önceden belirlenen seviyeye ula�tı�ında tüm 

portföy vade sonuna kadar risksiz varlı�a kaydırılır. En fazla bilinen statik teknik ise 

opsiyon satın alınarak gerçekle�tirilen portföy sigortası stratejileridir. 

Dinamik stratejiler ise anla�ılması ve uygulanı�ı daha zor olan tekniklerdir. Bu 

tekniklerde esas olarak yapılmaya çalı�ılan �ey, portföyde yer alan riskli ve risksiz 

varlı�ın a�ırlıklarını gerekli ko�ullar olu�tu�unda belirli kriterler dahilinde de�i�tirerek, 

portföy de�erini fiyat dü�ü�lerine kar�ı korurken fiyat yükseli�lerinden yararlanır bir 

yapıya kavu�turmaktır. Portföy sigortası stratejisinin uygulanı�ında kullanılan tüm 

teknikler ileriki bölümlerde detaylı olarak ele alınacaktır. 

II.B.1 Portföy Yönetim Stratejileri ve Uygulamaları 

Portföy yönetim stratejileri temelde statik ve dinamik teknikler yardımıyla uygulanır. 

Statik stratejilerde portföy yapısına zaman içerisinde müdahale edilmezken, dinamik 

stratejilerde fiyatlar de�i�tikçe portföy kompozisyonu da de�i�tirilmektedir. 

II.B.1.a Statik Portföy Yönetim Stratejileri 

Riskli ve risksiz varlı�ın e�it oranda yer aldı�ı statik bir portföyün getirisi, her iki varlıktan 

beklenen getirilerin arasında olacaktır. Örne�in risksiz faiz oranı %10 iken %50 endeks, 

%50 hazine bonosundan olu�an bir portföyün getirisi, 1 yıl sonunda endeks %30 

arttı�ında %20, endeks %30 dü�tü�ünde -%10 olacaktır15. 

                                                

15 Robert Ferguson, "How to Beat the S&P500 (without losing sleep)", Financial Analysts 
Journal, March/April 1986, s. 37-46 
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Satın al ve tut (buy-and-hold) türü statik stratejilerde riskli ve risksiz varlı�ın portföydeki 

a�ırlı�ı farklı da olabilir. Örne�in 1 yıl vadeli faizlerin %20 oldu�u bir piyasada 100 YTL 

de�erindeki bir fonun 83,33 YTL’si hazine bonosuna, 16,67 YTL’si endeksi temsil eden 

hisse senetlerine yatırılırsa olu�turulan portföy 1 yıl sonrası için anapara garantisi 

sa�layacaktır. Endeks bir yıl içerisinde %20’nin üzerinde artarsa faizden daha fazla 

oranda bir kazanç elde etmek mümkündür. 

Di�er bir statik portföy sigortası stratejisi, opsiyon satın alınarak gerçekle�tirilen 

stratejidir. Portföy sigortalamasının mantı�ı, esasen hisse senetlerinden olu�an bir 

portföy ile hisse senedi endeksi üzerine düzenlenen put opsiyonundan bir portföy 

olu�turarak de�er kaybına kar�ı öngörülebilir bir koruma olu�tururken de�er 

kazançlarına belirli bir ölçüde i�tirak edebilmeyi sa�lamaktır. Söz konusu statik stratejiyi 

olu�turmak için uygun vadeli put opsiyonu satın alınmalıdır16. 

Hisse senedinden olu�an portföyü endeks put opsiyonu satın alarak korumak 

mümkündür. Endeksin beklenen getirisi %16, volatilitesi %18 iken put opsiyonu içeren 

portföyün beklenen getirisi %14,3 olacaktır. Di�er taraftan hisse senedi portföyü + put 

opsiyonu yerine, nakit + call opsiyonu stratejisi de aynı sonucu verecektir. Bir ba�ka 

alternatif yol ise hisse senedi endeksi üzerine düzenlenen put opsiyonu almak yerine, 

endeks futures sözle�meleri üzerine düzenlenen put opsiyonu satın almaktır17. 

Rattiner opsiyon sözle�meleri kullanılarak gerçekle�tirilebilecek portföy sigortalama 

stratejilerini a�a�ıdaki gibi gruplandırmı�tır18: 

                                                

16 C. B. Garcia, F. J. Gould, “An Emprical Study of Portfolio Insurance”, Financial Analysts 
Journal, July/August 1987, s. 44-54 
17 Mark Rubinstein, "Alternative Paths to Portfolio Insurance", Financial Analysts Journal, 
July/August 1985, s. 42-52 
18 Jeffrey H. Rattiner, “Portfolio Insurance: Index Option Strategies Can Improve Returns and 
Minimize Risk in a Down or Turbulent Market”, Financial Planning, June 1, 2001, s. 1 
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��� Put opsiyon satın alınması: Fiyatların dü�ece�ine i�ilin beklenti kuvvetliyse 

tercih edilebilir. 

��� Call opsiyon satılması: Hisse senedine ili�kin getiri volatilitesinin dü�ürülmesi 

ve dü�ü�lerde daha az zarar edilmesi istendi�inde tercih edilir. Satı�tan 

sa�lanan gelir dü�ü� zamanında u�ranılan zararı azaltır, piyasa aynı 

seviyelerde kalırsa ekstra getiri getirir. 

��� Endeks put opsiyonu alırken endeks call opsiyonu satmak: Portföy de�erinin 

a�a�ı ve yukarı hareketlerini kontrol altına alır. E�er yatırımcı piyasanın 

dü�ece�ini bekliyorsa ancak volatilite seviyesi de yüksekse dü�ü�ten 

korunmak için put opsiyon alırken volatiliteyi dü�ürmek ve getiryi artırmak için 

call opsiyonu satar. 

��� Bir adet ba�aba� call opsiyonu alırken bu opsiyonun 2 katı kadar zararda call 

opsiyonu satmak: Portföyün kaybını yerine koyan bir stratejidir. Bu strateji en 

çok de�eri %10-%15 hatta daha fazla azalmı� portföylerde i�e yarar. Bu 

stratejide sigorta maliyeti önemli ölçüde azaltıldı�ı gibi, yükseli�lerde satın 

alınan call opsiyonundan gelen kar daha önce elde edilen zararın daha hızlı 

kapatılmasını sa�lar. 

Genelde fiyatların yükselice�ini dü�ünüyor, ancak ani ve keskin bir dü�ü�ten 

korkuyorsanız o takdirde zararda put opsiyonu almak gerekir. Put opsiyonunu volatilite 

dü�ükken almak daha iyidir, çünkü volatilite yükseldi�inde opsiyonun fiyatı artar. 

Opsiyon sözle�meleri kullanılarak gerçekle�tirilen portföy sigortası iki �ekilde 

olu�turulabilir19: 

                                                

19 Thomas O’Brein, “The Mechanics of Portfolio Insurance”, Journal of Portfolio Management, 
Spring 1988, s. 40-47 
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��� Koruma sa�lanacak portföyü elde tutup, kullanım fiyatı portföyün ba�langıçtaki 

de�erine e�it olan bir put opsiyonu satın alarak veya 

��� Kullanım fiyatı portföyün ba�langıçtaki de�erine e�it olan bir call opsiyonu satın 

alıp, koruma sa�lanacak portföyün ba�langıçtaki de�erinin bugünkü de�erine 

e�it mikarda nakit tutarak. 

Bu e�itlik put-call paritesinden gelmektedir: 

SPKeC tTr +=+ −− )(  

Koruma sa�lanacak taban de�er, portföyün cari de�erine e�it olacaksa, portföy 

sigortalama stratejilerinde 1 birimlik yükseli�e kar�ı 1 birimden az yükseli� 

sa�lanabilmesinden kaynaklanan maliyet nedeniyle portföye dı�arıdan para aktarmak 

gerekecektir. 

Genelde belirli bir seviyenin altında tam koruma sa�layıp, bu seviyenin üzerinde hiç 

korunmamak çok tercih edilen bir �ey de�ildir. Yatırımcılar potansiyel zararları arttıkça 

koruma seviyesini artırmak isterler. Bu tür koruma sa�layan sigortalara genel sigorta 

poliçeleri adı verilir. Genel sigorta poliçeleri koruma sa�lanan portföyün çe�itli 

bölümlerini çe�itli muafiyet tutarlarıyla sigortalayarak yaratılabilir. Örne�in koruma 

sa�lanan bir portföy ile bu portföyün %20’si büyüklü�ünde ve W0, 0,95W0, 0,90W0, 

0,85W0, 0,80W0 kullanım fiyatlı 5 farklı put opsiyonu satın alınarak koruma sa�lanabilir. 

Bu portföyün getiri profili, koruma sa�lanan portföyün vade sonundaki de�erinin 

dı�bükey bir fonksiyonu olacaktır. Gelen sigorta poliçelerinin getiri profilinin dı� bükey 

bir fonksiyonla ifade edilmesi normaldir, çünkü bu tür bir getiri profili portföyün dü�ük 

de�erlerinde daha çok koruma sa�lar. Koruma sa�lanan portföy ile put opsiyonlarından 

olu�an bir portföy, dı�bükey bir getiri fonksiyonuna sahiptir. �kinci mertebeden türevi 
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alınabilen getiri fonksiyonuna sahip bir portföyde; koruma sa�lanan portföy, put 

opsiyonu ve nakit tutularak elde edilebilir20. 

Portföy sigortalanırken kullanılan enstrümanın konu edildi�i varlık ile portföy de�eri 

arasındaki ili�kiye (di�er bir deyi�le portföyün betasına) dikkat edilmelidir. Portföy betası 

0,5 olan bir yatırımcı %50 daha az sigorta talep edebilir. Di�er taraftan sigortalamada 

kullanılan enstrümanın fiyatındaki de�i�im ile sigortalanan portföyün de�erindeki 

de�i�im arasındaki ili�kiye de dikkat edilmelidir. Aradaki bu ili�kiyi sigortalamada 

kullanılan enstrümanın deltası verecektir. Buna göre deltası -0,5 olan bir put opsiyonu 

portföy sigortasında kullanılıyorsa, portföyün de�eri %10 dü�tü�ünde opsiyonun fiyatı 

sadece %5 artacaktır. Bu durumda tam korunmanın sa�lanabilmesi için put opsiyonu 

sayısı iki kat artırılmalıdır. Likiditesi yüksek opsiyon sözle�meleri kullanılsa bile portföy 

sigortası riski %33’den daha fazla dü�ürmesine ra�men, sigortalanmamı� bir portföyün 

getirisine asla ula�amamasından kaynaklanan bir fırsat maliyeti de bulunmaktadır21. 

Opsiyon sözle�meleriyle portföy sigortası yapılırken kullanılacak opsiyonun kullanım 

de�erini tespit etmek gerekir. Bugünkü de�eri Vt olan bir nakit ile portföy sigortalaması 

yapılmak istenirse, endeksi temsil eden θ adet hisse senedi ile aynı sayıda hisse senedi 

üzerine düzenlenmi� K kullanım fiyatlı put opsiyonu satın alınmalıdır: 

( ))( ttttt KPSV += θ      (1) 

                                                

20 Leland (1980), a.g.e. 

 
21 Grossman, Vila, a.g.e. 
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Put-Call paritesi hatırlanacak olursa, yukarıdaki e�itlik a�a�ıdaki gibi yazılabilir: 
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Bu portföyün vade sonundaki de�eri her halükarda θt(Kt+dt
T)’den büyük olaca�ı için bu 

terim taban olarak belirlenir ve θ a�a�ıdaki gibi bulunur: 
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θ’yı (2) no’lu formülde yerine koyarsak kullanım fiyatının de�eri a�a�ıdaki formülde 

optimizasyon ile bulunabilir22: 
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Portföy sigortasında kullanılacak opsiyonların kullanım fiyatları ba�ka bir yöntem ile de 

bulunabilir. Hisse senedi ve hisse senedi üzerine düzenlenmi� put opsiyonundan olu�an 

bir portföy, vade sonunda kullanım fiyatı kadar bir büyüklü�ü garanti etmektedir: 

 ( ) **, KKSPS =+  

Yukarıdaki e�itlikten hareketle g(K) fonksiyonu a�a�ıdaki gibi tanımlansın: 

                                                

22 Garcia, Gould, a.g.e. 
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 KKSPSKg −+≡ ),()(  

g(K) fonksiyonunun de�erini sıfır yapan K de�eri, portföy sigortasında kullanılması 

gereken opsiyonun kullanım fiyatına e�it olacaktır23. 

Piyasada stratejiye uygun opsiyonlar bulunamıyorsa ba�ka yollardan yaratılabilir. 

Örne�in piyasada 1 yıl vadeli opsiyon yoksa, portföy 6 ay vadeli opsiyonlarda iki kez 

pozisyon almak suretiyle çözüm üretilebilir. Bu �ekilde a�a�ı fiyat hareketlerine kar�ı 

%100 koruma sa�lanabilir, ancak bu stratejinin beklenen getirisi, 1 yıl vadeli 

opsiyonların kullanıldı�ı duruma nazaran daha dü�ük olacaktır. 

Opsiyon sözle�meleriyle gerçekle�tirilen portföy sigortası stratejilerinde bazı sorunlarla 

kar�ıla�ılabilir. Örne�in Kuveyt krizinin ardından endeks put opsiyonları o kadar pahalı 

hale gelmi�tir ki, yatırımcılar endeks put opsiyonu satın almak yerine, hisse senetlerini 

spot piyasada satmayı tercih etmi�tir, put opsiyonu alanlar ise gerekli finansmanı 

volatilite nedeniyle fiyatları artmı� zararda call opsiyonlarını satarak sa�lamı�tır24. 

Opsiyon fiyatlarındaki istikrarlı yükseli�in bir çok nedeni var. Bunlardan biri kimi portföy 

yöneticilerinin seçimler nedeniyle tedirgin olu�u sebebiyle opsiyon satmaktan vazgeçip 

opsiyon arzını kısmalarıdır. Bu portföy yöneticileri sahip oldukları hisse senetleri üzerine 

call opsiyonu yazmak suretiyle yukarı fiyat hareketleri durumunda elde edebilecekleri 

kardan vazgeçip aldıkları opsiyon primi ile yetinmektedir. Ancak 1995 yılında piyasa 

%34 artınca bahsedilen �ekilde i�lem yapan portföy yöneticilerinin sayısı oldukça 

azalmı�tır. Opsiyonların maliyetleri artınca standart opsiyonlar yerine çe�itli kısıtlamaları 

olan egzotik opsiyonlar ra�bet görmeye ba�lamı�tır25. 

                                                

23 Arditti, a.g.e., s 95 
24 Thomas N. Cochran, “Insurance Gets Expensive”, Barron’s, July 29, 1996, s. MW13 
25 Greg Ip, “Stock-slide Insurance Can Prove Costly”, The Wall Street Journal Europe, April 4, 
1997, s. 11 
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II.B.1.b Dinamik Portföy Yönetim Stratejileri 

Dinamik stratejiler genelde portföy kompozisyonunu sürekli bir �ekilde de�i�tirerek 

opsiyon sözle�melerinin getirilerini taklit etmek amacıyla kullanılmaktadır. 

Portföy sigortası stratejileri arasında en yaygın olanı, Rubinstein ve Leland (1981) 

tarafından geli�tirilen sentetik put yakla�ımıdır. Black ve Jones (1987) tarafından 

geli�tirilen di�er bir yakla�ım da sabit oranlı portföy sigortası stretjisidir. Her iki 

stratejinin de ortak yanı piyasa dü�erken riskten korunma pozisyonunu artırmak, piyasa 

yükselirken dü�ürmektir. Bu nedenle portföy sigortalama stratejileri, opsiyon benzeri 

getiri profillerine sahiptir26. 

Put opsiyonu ile sigortalanmı� bir portföy a�a�ıdaki gibi ifade edilsin: 

 S + P 

Yukarıdaki ifadede put opsiyonunun B&S modeli ile hesaplanan fiyat formülasyonu 

kondu�unda; 
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Gelinen son noktaya göre e�er ba�langıç portföyünde N(d1) kadar hisse senedi ve (1-

N(d2)) kadar hazine bonosu bulundurulur ve gerçekte call opsiyonunun deltası olan 

N(d1) de�i�tikçe hisse senetlerinin portföy içindeki a�ırlı�ını de�i�tirerek dinamik bir 

�ekilde yönetilirse, vade sonunda portföyün getirisi K ile ifade edilen tutarı garanti 

edecektir. Portföy finansmanını kendi içerisinde sa�lamaktadır. Di�er bir deyi�le 

portföye hisse senedi almak gerekiyorsa, gereken mebla� hazine bonosu satılarak elde 

edilir. E�er portföyden hisse senedi satılması gerekiyorsa o takdirde satı�tan elde 

                                                

26 Yu Zhu, Robert C. Kavee, “Performance of Portfolio Insurance Strategies”, Journal of 
Portfolio Management, Summer 1988, s. 48-54 



 89

edilen para ile hazine bonosu satın alınır. Bu teori elbette ki bir çok varsayıma ba�lıdır. 

Bu varsayımların bir kısmı gerçek hayatta geçerli de�ildir. Dinamik stratejilerin mantı�ı 

ilerleyen bölümlerde daha ayrıntılı bir �ekilde ele alınacaktır27. 

Dinamik varlık yönetimi stratejisi ile yönetilen bir portföyde endeks dü�tükçe hazine 

bonosunun, endeks yükseldikçe endeksin portföy içerisindeki payı artırılmalıdır. Fiyatlar 

yükselirken almayı, fiyatlar dü�erken satmayı gerektiren bu strateji ba�langıçta tuhaf 

görünebilir; ancak yükseli�ten sonra alım yapıp dü�ü�ten sonra satım yapmak yukarı 

fiyat hareketlerinden yararlanırken a�a�ı fiyat hareketlerinden korunmanın yegane 

yoludur. Dinamik alım-satım stratejisinde hedeflenen minimum getiri risksiz faiz 

oranından yüksek olmamalıdır. Minimum getiri oranı ne kadar yüksekse, portföyden 

riskli varlı�a ayrılan pay o kadar dü�ük olacaktır. E�er minimum getiri risksiz faiz oranı 

kadar seçilmi�se portföyün tamamı hazine bonosuna, minimum getiri -%100 olarak 

seçilmi�se portföyün tamamı riskli varlı�a yatırılacaktır. Bu nedenle dinamik alım-satım 

stratejisiyle yönetilen portföyden beklenen getiri, riskli varlı�a yapılması beklenen 

yatırım oranına, riskli varlı�ın risk derecesine ve vadeye kalan zamana ba�lıdır. Fiyat 

dü�ü�üne kar�ı koruma sa�lamanın maliyeti, yukarı fiyat hareketlerine tam i�tirak 

edememekten kaynaklanan gelir kaybıyla ifade edilebilir. Korunma süresi uzadıkça bu 

maliyet dü�er28. 

Dinamik stratejilerde kullanılan call opsiyonunun deltasının, portföy de�eri + call 

opsiyonunun maliyetinden olu�an büyüklü�ün deltası oldu�u unutulmamalıdır. Örne�in 

100 YTL kullanım fiyatlı put opsiyonunun fiyatı 10,48 YTL ise ve call opsiyonunun 

deltası 0,6206 ise, ba�langıç de�eri 100 YTL olan portföyde 62,06 YTL’lik hisse senedi 

ile 48,42 YTL de�erinde hazine bonosu bulunmalıdır. Bu nedenle portföye 10,48 YTL 

dı�arıdan getirilmelidir. Buradan da stratejinin yukarı hareketleri kapsama oranı %91 

olarak hesaplanabilir (100/110,48). Bu farka neden olan �ey, hisse senedini yüksek 

fiyattan alıp dü�ük fiyattan satmak zorunda kalınmasıdır. Söz konusu tutar portföye 

                                                

27 Arditti, a.g.e., s 93 
28 Ferguson, a.g.e. 
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dı�arıdan getirilemezse o takdirde prim bedelinin kar�ılanabilmesi için portföyün bir 

kısmının satılması gerekecektir29. 

Dinamik alım-satım teknikleriyle portföy sigortası stratejisinde endeks futures 

sözle�meleri de kullanılabilir. Hisse senedi portföyü ile birlikte endeks futures 

sözle�melerinde kısa pozisyon almak ile hisse senetlerini satarak elde edilen kazancı 

hazine bonosuna yatırmak arasında fark yoktur. Portföy sigortasında futures 

sözle�melerinin kullanılması, bir sonraki bölümün konusudur. 

II.B.1.c Portföy Sigortasının Maliyeti 

Statik portföy sigortası stratejilerinde portföy sigortasının maliyetini belirleyen iki unsur 

vardır: 

��� Put opsiyonunun fiyatı 

��� ��lem maliyetleri 

Statik stratejilerin maliyetleri pozisyon alındı�ı anda bellidir, daha sonra de�i�mez. 

Opsiyon sözle�meleri ile gerçekle�tirilen portföy sigortası stratejilerinde alınan 

pozisyonların ileriye ta�ınması gerekiyorsa bu durumda stratejinin maliyeti önceden 

bilinemeyecektir. Opsiyon sözle�melerinde alınan yeni pozisyonlar, piyasa volatilitesinin 

o andaki seviyesine göre belirlenen fiyatlardan alınacaktır. Gelecekteki volatilite 

bugünden bilinemedi�i için söz konusu strateji ile uygulanan portföy sigortasının 

maliyetleri zaman içerisinde de�i�ebilmektedir. Mark Rubinstein’ın 1985 tarihli 

çalı�masında belirtti�i gibi opsiyon sözle�meleriyle yapılan portföy sigortalamasında 

yeterli likiditenin sa�lanabilmesi için 2 ayda bir, futures sözle�meleriyle yapılan portföy 

sigortalamasında ise 4 ayda bir pozisyonun ileriye ta�ınması gerekmektedir. Opsiyon 

sözle�meleriyle yapılan portföy sigortalamasında i�lem maliyeti spot endeks fiyatının 

                                                

29 O’Brein, a.g.e. 
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%0,48’I, futures sözle�meleriyle yapılan portföy sigortalamasında i�lem maliyeti spot 

endeks fiyatının %0,18’I ve dinamik alım-satım stratejileriyle yapılan portföy 

sigortalamasında i�lem maliyeti spot endeks fiyatının %0,48’i olarak hesaplanmı�tır. Bu 

durumda portföy sigortalamasında futures sözle�melerini kullanmak daha mantıklı 

görünmektedir30. 

Dinamik stratejiler ile yapılan portföy sigortasının maliyeti ise, sigortalanan portföy 

getirisinin piyasa getirisinin altında kalması olarak ifade edilir. Bu maliyet volatilite ve 

faiz oranı gibi faktörlere ba�lı oldu�u için önceden bilebilmek mümkün de�ildir. 

Portföy sigortalamasının maliyeti genelde faiz oranlarının seviyesine, piyasa 

volatilitesine, i�lem maliyetlerine ve dinamik stratejiyi uygulayan yatırımcının becerisine 

ba�lıdır. Bu unsurlardan bir kısmını yatırımcı kontrolü altında tutabilirken, bir kısmını 

tutamaz. Kontrol edilebilen unsurlar taban seviyesinin belirlenmesi, kısmi sigortalama, 

portföy riskini de�i�tirme, koruma sa�lanan periyodu uzatma olarak sayılabilir. 

��� Taban seviyesini belirleme: Bir sigorta poliçesinde muafiyet miktarını 

yükselterek daha dü�ük prim ödenebilir. Bu uygulamanın portföy 

sigortalamasındaki kar�ılı�ı taban seviyesinin dü�ürülmesidir. Taban seviyesi 

dü�ürüldükçe portföyün korunma oranı dü�ecek, buna kar�ılık yukarı piyasa 

hareketlerinden daha fazla yararlanılabilecektir. Örne�in Clarke ve Arnott 

tarafından yapılan çalı�mada taban seviyesi -%5’e dü�ürüldü�ünde ortalama 

getiri %1, geometrik getiri %0,7, medyan getirisi %2,1 azalmaktır31: 

                                                

30 Rubinstein, a.g.e. 
31 Roger G. Clarke, Robert D. Arnott, “The Cost of Portfolio Insurance: Tradeoffs and Choices”, 
Financial Analysts Journal, November/December 1987, s. 35-47 
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��� Kısmi sigortalama: Sigorta maliyetini dü�ürmenin bir ba�ka yolu da portföyün 

sadece bir bölümünü sigortalamaktır. Yatırımcı daha az koruma satın alarak 

maruz kaldı�ı riski yükseltmekte, ancak yukarı piyasa hareketlerinden daha 

fazla yararlanmaktadır. 

��� Portföy riskini de�i�tirme: Sigortalanan portföyün beta katsayısı ile ifade 

edilen risk seviyesi arttıkça, yüksek getiri elde etme olasılı�ı artarken zarar 

etme olasılı�ı bulunmadı�ından sigortalamanın maliyeti dü�mektedir. Clarke ve 

Arnott tarafından yapılan çalı�mada betası 1,75 olan sigortalanmı� bir 

portföyün ortalama betası ile endeksi bire-bir temsil eden sigortalanmamı� bir 

portföyün ortalama betası yakla�ık 1’e e�ittir ama bu iki portföyün risk profilleri 

tamamen farklıdır. Aynı �ekilde betası 1,50 olan sigortalanmı� bir portföyün 

standart sapması ile endeksi bire-bir temsil eden sigortalanmamı� bir portföyün 

standart sapması birbirine e�ittir, ancak bu iki portföye ait getirilerin olasılık 

da�ılımları oldukça farklıdır. Portföy riski arttıkça sigortalanan portföyün risksiz 

faiz oranı altında getiri sa�lama olasılı�ı artmaktadır. �çerisinde opsiyon 

bulunan portföylere ait getirilerin olasılık da�ılımları de�i�ti�inden risk ile getiri 

arasındaki geleneksel ili�ki bozulmaktadır. 

��� Koruma sa�lanan periyodu uzatma: Portföy sigortasının süresini uzatmak, 

dolaylı bir �ekilde sa�lanan korumanın derecesini dü�ürece�inden maliyeti 

azaltıcı yönde bir etkisi vardır. Örne�in Clarke ve Arnott tarafından yapılan 

çalı�mada 3 yıllık bir koruma 1’er yıllık 3 farklı koruma ile sa�landı�ında bu 

portföy sigortalamasının maliyeti yıllık %2 olarak gerçekle�irken, 3 yıllık tek bir 

koruma sa�landı�ında maliyet yıllık %0,27’ye dü�mektedir. 

Yatırımcının kontrol edemedi�i unsurlar faiz oranlarındaki de�i�im, risk primindeki 

de�i�im ve volatilitedeki de�i�im olarak sayılabilir: 

��� Faiz oranlarının dü�mesi: Risksiz faiz oranının artması, taban seviyesi kadar 

bir getiri elde etme olasılı�ını azaltaca�ı için portföy sigortasının maliyeti azalır. 

Örne�in Clarke ve Arnott tarafından yapılan çalı�mada faiz oranları %6’dan 
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%12’ye yükselirken sigortalanmayan portföyden zarar etme olasılı�ı %24,5’den 

%14’e dü�mektedir. Di�er bir bakı� açısıyla satın alınan put opsiyonunun 

gelecekte zararda olma olasılı�ı yüksektir. Aynı nedenden ötürü faiz 

oranlarındaki bir dü�ü� maliyetleri yükseltir. 

��� Risk primindeki de�i�me: Yatırımcılar çe�itli nedenlerle ellerinde 

bulundurdukları riskli portföy için her zaman aynı primi talep etmeyebilir. E�er 

yatırımcı almı� oldu�u riske kar�ılık olarak istedi�i getiri oranını yükseltiyorsa, 

do�aldır ki bu riski yönetmek için katlanmak zorunda kalaca�ı maliyet de 

yükselecektir. Clarke ve Arnott tarafından yapılan çalı�mada risk primindeki 

her %2’lik artı�ın, sigorta maliyetini %0,5 oranında artırdı�ı görülmü�tür. 

��� Volatilitedeki de�i�me: Dinamik stratejiler ile sa�lanan portföy sigortalama 

tekni�i piyasa yükselirken alım yapmayı, piyasa dü�erken satım yapmayı 

gerektirir. Volatilitenin yükselmesi piyasadaki ardı ardına gelen bu ini�-

çıkı�ların sayısını artırır, bu nedenle de sigortalama maliyeti artar. Örne�in 

piyasa %10 arttı�ında alım yapıp %10 dü�tü�ünde satı� yapılırsa, portföy 

de�eri aynı kalırken alım-satım fiyat farkından do�an bir maliyet olu�ur. Clarke 

ve Arnott tarafından yapılan çalı�mada piyasa volatilitesi %13’den %28’e 

yükseldi�inde sigortalama maliyeti %1,3’den %3’e çıkmı�tır. 

Portföy sigortalama maliyetini etkileyen bir ba�ka faktör ise i�lem maliyetleridir. ��lem 

maliyetleri yapılan alım-satım ile alakalı oldu�undan daha çok yatırımcının uyguladı�ı 

stratejiye ba�lıdır. Ancak i�lem maliyetlerindeki de�i�im yatırımcının kontrolünde 

de�ildir. Dinamik stratejilerle portföy sigortalama tekni�i, yüksek i�lem hacmi yaratan bir 

tekniktir. Aktif olarak yönetilen portföyler, kendi büyüklüklerinin ortalama %50’si 

oranında hacim yaratırken, sigortalanan portföylerde bu oran %40 ile %100 arasında 

de�i�mektedir. Bu nedenle sık alım-satım yapmak, i�lem maliyetlerini artırıcı yönde etki 

eder. 

Portföy sigortasının maliyetini ölçmek için Dreher tarafından yapılan bir ba�ka analizde 

standart sapma %17’ye e�it oldu�u kabul edilmi� ve minimum getirisi %0 olan bir 
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stratejinin maliyeti ortalama %1,6 olarak bulunmu�tur. Bu stratejinin maliyeti, a�a�ı 

yukarı %60’ı hisse senedi %40’ı hazine bonosu olan statik bir portföyün maliyetine 

e�ittir. Volatilite yükseldikçe portföy sigortalama stratejilerinin maliyetleri artmaktadır. 

1926-1987 yılları arasında borsa endeksinin 5 yıllık ortalama getirileri 58 adet veri için 

analiz edildi�inde 5 yıllık getirinin 12 kez (%20,69) %15’i a�tı�ı, 31 kez (%53,45) -

%10’un altına dü�tü�ü görülmü�tür. Be�er yıllık periyotların içerisinde en az 1 tane -

%10’un altında getirisi olan yıla rastlama olasılı�ı %50 olarak ölçülmü�tür32. 

Simülasyon sonuçları göstermektedir ki portföy sigortası stratejisinin uygulanabilirli�i, bu 

sigortayı talep edenlerin hisse senedi piyasasının gelecekteki performansı hakkındaki 

beklentilerine ba�lıdır. Standart sapmanın %17 oldu�u birinci simülasyonda %50 

oranında kötü piyasa beklentisi varsa, portföy sigortasının maliyeti yakla�ık %1,1 

olmaktadır. Bu oran kötü piyasa beklentisi %75’e ula�tı�ında %0’a inmektedir. Standart 

sapmanın %25 oldu�u ikinci simülasyonda %60 oranında kötü piyasa beklentisi varsa, 

portföy sigortasının maliyeti yakla�ık %2,5 olmaktadır. Bu oran kötü piyasa beklentisi 

%80’e ula�tı�ında %1,4’e inmektedir. 

II.B.2 Portföy Sigortasının Risk ve Getiri Profili 

Sigortalanmı� bir portföyün getiri �ablonunun bir takım önemli özellikleri vardır33: 

��� Zarara u�rama olasılı�ı sıfırdır. 

��� Portföyden elde edilecek kar, portföyün tamamı riskli kıymete yatırıldı�ında 

elde edilecek karın önceden tahmin edilebilir bir oranına e�ittir. 

��� E�er sadece çe�itlendirilmi� hisse senedi portföyü ve nakit kıymete yatırım 

yapılabiliyorsa ve hisse senedi getirisi nakit kıymetin getirisinden yüksekse, 

                                                

32 William A. Dreher, “Does Portfolio Insurance Ever Make Sense?”, Journal of Portfolio 
Management, Summer 1988, s. 25-32 
33 Rubinstein, a.g.e. 
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sigorta do�ru fiyatlandı�ı durumda (1) ve (2) deki özellikleri ta�ıyan yatırım 

stratejileri arasında portföy sigortası stratejisi en yüksek getiriye sahip 

olacaktır. 

Portföy sigortalaması portföy getirilerinin olasılık da�ılımını da önemli �ekilde de�i�tirir. 

Bu de�i�iklik grafikte gösterilmektedir. A e�risi portföy getirilerinin log-normal da�ılım 

gösterdi�i varsayımı altında ortalaması %15, standart sapması %18 olan bir olasılık 

da�ılımını temsil ederken, b e�risi ise aynı portföyün bir yıllık vade ile sigortalandı�ı 

durumda olasılık da�ılımını göstermektedir34. 

�ekil 7: Portföy Sigortası Stratejisinin Olasılık Da�ılımına Etkisi 

 

                                                

34 Clarke, Arnott, a.g.e. 
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Opsiyon primi portföy getiri da�ılımını sa�a veya sola kaydırıcı yönde etkiler. Alınan 

prim arttıkça veya ödenen prim azaldıkça da�ılımın zirve seviyesi dü�er. 

Portföy sigortası stratejisine göre alınabilecek risk miktarı, portföy de�erinin belirli bir 

minimum de�ere kıyasla göreceli büyüklü�üne ba�lıdır. Portföy de�eri minimum 

de�erden uzakla�tıkça portföydeki riskli varlı�ın a�ırlı�ı artırılarak daha fazla risk 

alınabilir. Portföy de�eri minimum de�ere yakla�tıkça portföydeki risksiz varlı�ın a�ırlı�ı 

artırılarak risk azaltılır. Varlık da�ılımlarının hangi sıklıkla ayarlanaca�ı, uygulanan 

programın özelli�ine ba�lıdır. Uzun vadeli programlarda kısa vadeli programlara 

nazaran daha az ayarlama yapılmaktadır35. 

Clarke ve Arnott tarafından yapılan çalı�mada %0 getiri tabanlı bir portföyün 1 yıl süre 

ile sigortalanması durumunda ortalama getirinin %2, geometrik getirinin %1,5, medyan 

getirisinin ise %4,1 azaldı�ı görülmü�tür. Buna kar�ılık standart sapmada da %3,8’lik bir 

dü�ü� izlenmektedir. Sigortalanan portföyün negatif getiri sa�laması mümkün 

olamayaca�ı için olasılık da�ılımı simetrik yapısını kaybederek çarpılmı�tır. Bu çarpıklık 

negatif getiri olasılı�ını %20,7’den sıfıra indirmi�tir. Ancak di�er taraftan portföy 

getirisnin risksiz faiz oranı altında bir getiri sa�lama olasılı�ı da %37’den %48’e 

yükselmi�tir36. 

                                                

35 Leland (1988), a.g.e. 
36 Clarke, Arnott, a.g.e. 
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Tablo 6: Portföy Sigortasının Portföy Performansına Etkisi 

 

Dinamik alım-satım teknikleriyle uygulanan portföy sigortası stratejilerinin risk ile getiri 

arasında söylendi�i gibi üstün bir ödünle�me sa�lamadı�ı sık sık iddia edilmektedir. Bu 

iddiayı test emek için Do ve Faff yaptıkları çalı�mada üstün performans sergileyen 

stratejiler ile 3 aylık faiz getirisi kar�ıla�tırılmı�tır. Yapılan incelemede 3 ay vadeli 

ortalama faizin %2,03, bu getiriye ait standart sapmasının ise %1,03 oldu�u; buna 

kar�ılık en iyi getiriye sahip sigortalı portföylerin ortalama %1,60 dolayında getiri 

sa�larken bu getirilerin standart sapmasının %3,48 oldu�u görülmü�tür. Açıkça 

görülmü�tür ki analize konu portföy sigortalarının performansı 3 ay vadeli faiz 

performansından daha dü�üktür. Ancak inceleme döneminin bir alt dönemi için bu 

durumun tersi söz konusudur. Bu sonuçlara bakarak portföy sigortası stratejilerinin 

zararı minimize eden, risk-getiri arasındaki ödünle�me derecesinin yatırımcının riskten 

kaçınma derecesine ba�lı oldu�u teknikler �eklinde tanımlamak yanlı� olmayacaktır37. 

                                                

37 Binh Huu Do, Robert W. Faff, “Do Futures-Based Strategies Enhance Dynamic Portfolio 

Insurance?”, The Journal of Futures Markets, June 2004, s. 591-608 
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II.B.2.a Portföy Sigortasının Klasik Portföy Teorileri �le 
Kar�ıla�tırılması 

Hemen hemen tüm yatırımcılar endeks üzerinde bir performans elde etmeye çalı�tıkları 

halde bunu ba�aranların sayısı çok azdır. Bu ba�arıyı elde edenlerinde ba�arılarını 

uzun süre sürdürmeleri mümkün olmamaktadır. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli 

(CAPM) ve Arbitraja dayalı Fiyatlama Modeline (APT) göre endeksten daha riskli (beta 

katsayısı 1’in üzerinde) hisse senetlerinden olu�an bir portföy ile endeksin üzerinde bir 

performans sergilemek mümkündür. ABD verileri baz alındı�ında 1927-1983 yılları 

arasında S&P500 endeksinin yıllık ortalama getirisi yakla�ık %9 olarak gerçekle�irken, 

beta katsayısı 1,5 olan bir portföyün aynı dönem içerisindeki yıllık ortalama getirisi 

yakla�ık %10,5 olmu�tur. %50 daha fazla risk almanın kar�ılı�ında endeks getirisinin 

%1,5 fazlasını elde edilmi�tir. Klasik yatırım tekniklerini kullanan bir yatırımcı e�er 

beklenen getirisini yükseltmek isterse, zarar etme olasılı�ını artırmak zorundadır. Oysa 

ihtiyaç duyulan �ey endeks yukarı giderken olumlu fiyat hareketlerinden yararlanırken, 

endeks a�a�ı döndü�ünde zarar olasılı�ına kar�ı bir sınırlama getirebilmektir. 

Geleneksel yatırım teknikleri ile bu hedef elde edilemez. Ancak portföy sigortası 

stratejileri böyle bir imkan sunmaktadır38. 

Portföy sigortasının arkasında yatan teori bir sonraki sayfada yer alan �ekil yardımıyla 

açıklanabilir. �ekilde A noktası risksiz varlıklardan olu�an ve risk içermeyen portföyü 

tanımlamaktadır. B noktası ile gösterilen portföy riskli ve risksiz varlıkların bir 

kombinasyonudur. C noktasındaki portföy ise sadece riskli varlıklardan olu�maktadır. 

                                                

38 Ferguson, a.g.e. 
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�ekil 8: Portföy Sigortası Stratejisi ve Etkin Sınır 
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Portföy sigortalamasında kullanılabilecek birinci strateji statiktir. Söz geli�i bir yatırımcı 

elindeki 1000 USD’yi yatırıma yönlendirecektir. Yatırımcı 10 yıl sonraki portföy de�erinin 

en az 1000 USD olmasını istemektedir. Yıllık risksiz faiz oranı %10 ise yatırımcı 

bugünden 385,54 USD tutarında hazine bonosu alarak portföyün 10 yıl sonra 1000 

USD de�erinde olmasını garanti altına alır (1000/(1,1^10)). Geri kalan 614,46 USD ile 

de hisse senedi satın alınır. Bu portföy kompozisyonu �ekildeki B noktasına tekabül 

eder. Bu noktada bir fırsat maliyeti söz konusudur, çünkü paranın tamamı risksiz 

kıymete yatırılsaydı 10 yıl sonra %100 olasılıkla 2593,74 USD gelir elde edilebilirdi. Bu 

strateji ile ilgili sorun, söz konusu noktada daha yüksek getirili bir çok alternatif 

stratejinin yaratılabiliyor olmasıdır39. 

                                                

39 Harold Bierman, Jr., “Defining and Evaluating Portfolio Insurance Strategies”, Financial 
Analysts Journal, May/June 1988, s. 85-88 
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Modern Portföy Teorisi (MPT) yakla�ımında yatırımcı etkin sınır üzerinde yer alan ve 

belirli bir risk seviyesinde elde edilebilecek en yüksek getiriyi sa�layan portföylerden 

kendi risk ve getiri tercihine en uygun olanını seçmektedir. Ancak bu teoride 

yatırımcıların portföy sigortasını tercih edebilece�i hesaba katılmamı�tır. A�a�ıdaki 

�ekilde hisse senedi ve hazine bonosundan olu�an bir A portföyü ile %90’ı hazine 

bonosu, %10’u ba�a ba� Call opsiyonuna yatırılan B portföyünün risk-getiri profilleri, 

etkin sınırla birlikte gösterilmi�tir. MPT yakla�ımına göre B portföyü tercih edilen bir 

portföy de�ildir; çünkü her risk seviyesinde A portföyü daha fazla getiri sa�lamaktadır. 

Buna ra�men bir çok yatırımcı zarar etme olasılı�ı olmayan B portföyünü zarar etme 

olasılı�ı bulunan A portföyüne tercih edecektir. 

�ekil 9: Modern Portföy Teorisi �çinde Portföy Sigortası Stratejisi 
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Tilley ve Latainer’in yapmı� oldu�u çalı�mada risk tanımı zarar etme olasılı�ı olarak 

tanımlanarak portföy tercihleri bu tanım altında yeniden incelenmi�tir. Bu durumda 

tamamı hisse senetlerinden olu�an bir portföy risk �artını sa�layamadı�ı için 



 101

de�erlendirmeye dahi alınamamaktadır. Zarar etme olasılı�ı hiç olmayan B portföyünün 

beklenen getirisi %11,75’dir. Kompozisyonu de�i�tirilerek zarar etme olasılı�ı ortadan 

kaldırılan A portföyün beklenen getirisi ise %11,5’dur. Buradan da varyansın yeterli bir 

risk ölçütü olmadı�ı sonucuna varmak mümkündür40. 

Koruma sa�lanmak istenen portföy üzerine opsiyon bulmak mümkün de�ilse, sürekli 

alım-satım yapmak mümkün oldukça ve portföy getirileri log-normal olarak da�ıldıkça 

sigorta sa�lamak mümkündür. CAPM dahil olmak üzere sermaye piyasası dengesini 

açıklayan tüm modellerde yatırımcıların homojen bir beklentiye sahip oldukları, risk 

tolerans fayda fonksiyonlarının aynı e�ime sahip do�rular oldu�u kabul edilmi�tir. Bu 

modellerin hiçbirinde yatırımcıların opsiyonları talep edebilece�i hesaba katılmamı�tır. 

Bu nedenle söz konusu modeller opsiyon veya portföy sigortası talep eden bir 

yatırımcının do�asını karakterize edebilecek kapasiteye sahip de�ildir41. 

Opsiyon içeren portföylerin sermaye piyasası do�rusuna bakıldı�ında opsiyon 

içermeyen portföylere kıyasala call opsiyonu içeren portföylerin daha çok tercih 

edilece�i, put opsiyonu içeren portföylerin ise daha az tercih edilece�i söylenebilir. Bu 

yorum oldukça yanıltıcıdır. Standart sapma daha yüksek dereceli momentlerin getiri 

da�ılımı tercihleri üzerindeki etkisini ihmal etmektedir. Genellikle bir portföyün 

performansı, benzer risk yapısına sahip kıyas bir portföyün getirisi ile kar�ıla�tırılarak 

ölçülür. Opsiyon içeren portföylerin performansı hiç bir zaman benzer risk yapısına 

sahip kıyas bir portföyün getirisi ile kar�ıla�tırılmamalıdır. Opsiyonlar getiri da�ılımının 

�eklini önemli ölçüde de�i�tirebilir. Bu nedenle iki farklı da�ılımın standart sapmaları 

aynı olsa bile risk karakteristi�i tamamen farklı olabilir. Sermaye piyasası do�rularına 

bakıldı�ında call opsiyonu satan bir yatırımcının put opsiyonu alan bir yatırımcıdan 

daha iyi performans sergileyece�i beklenebilir. Ancak gerçekte hangisinin daha iyi 

performans sergileyece�ini söylemek olası de�ildir. Benzer bir yorum menkul kıymet 

                                                

40 James A. Tilley, Gary D. Latainer, "A Synthetic Option Framework for Asset Allocation", 
Financial Analysts Journal, May/June 1985, s. 32-43 
41 Leland (1980), a.g.e. 



 102

piyasa do�rusu için de yapılabilir. Beta katsayısının da standart sapma gibi zafiyetleri 

vardır. Ayrıca beta katsayısı opsiyon içeren portföylerde sabit de�ildir. 

En çok kullanılan portföy performans ölçütleri Sharp rasyosu ile Treynor endeksidir. 

Sharp rasyosu portföyün beklenen getirisinden risksiz faiz oranını çıkararak portföy 

getirilerinin standart sapmasına bölmek suretiyle hesaplanır. 

( )
p

fp RR
Sharp

σ
−

= �

Treynor endeksi de benzer bir �ekilde hesaplanır; ancak standart sapma yerine portföy 

betası kullanılır. 

( )
p

fp RR
Treynor

β
−

= �

Her iki ölçütte de yüksek de�erler olması gerekenden yüksek bir performansı, dü�ük 

de�erler olması gerekenden dü�ük bir performansı ifade eder. Portföyün tümü için 

uygulanan korumalı call satımı stratejisinde Sharp rasyosu 0,20’den 0,23’e, Treynor 

endeksi ise 3,20’den 4,2’e yükselmi�tir. Put opsiyonu alımı stratejisi için tersi bir durum 

söz konusudur. Sharp rasyosu 0,17’ye, Treynor endeksi ise 2,83’e dü�mektedir. Her iki 

ölçüt de standart sapmanın opsiyon içeren portföylerin getiri da�ılımı üzerinde var olan 

asimetrik etkisi ihmal etmektedir. Bu nedenle call opsiyonu içeren stratejilerin 

performansı oldu�undan yüksek, put opsiyonu içeren stratejilerin performansı ise 

oldu�undan dü�ük olarak ölçülmektedir. 

Tüm bu bulgular göstermektedir ki opsiyon içeren portföylerin karma�ık getiri yapıları 

göz önüne alındı�ında bu portföyler Finansal Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (Capital 
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Asset Pricing Model-CAPM) çerçevesinde de�erlendirilmemeli ve ölçümleme 

yapılmamalıdır42. 

II.B.2.b Portföy Sigortasını Talep Eden Yatırımcı 

Zarara kar�ı koruma sa�larken beklenen getiriyi maksimize etmeye çalı�an herkes 

portföy sigortası satın almaya adaydır. Portföy sigortası stratejileri geçmi� fiyat 

hareketlerine ba�ımlı stratejilerdir. Bu tür stratejilerin getirilerini hesaplamak bir çok 

faktör hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Ayrıca bir yatırımcının neden getirisinin 

endeksin geçmi� de�erlerine ba�lı olarak etkilenmesini kabul etti�ini anlamak güçtür. 

Opsiyon fiyatlama teorisi opsiyonların ve dolaylı olarak portföy sigortasının nasıl 

de�erlenmesi gerekti�ini açıklar, ancak portföy sigortası veya opsiyon satın almaktan 

kimlerin yarar sa�layaca�ını açıklamaz. Birbirinden ba�ımsız risklere kar�ı koruma 

sa�lanan geleneksel sigortanın aksine portföy sigortası genel bir riske kar�ı koruma 

sa�lamaktadır. Satın alınan her sigorta kar�ılı�ında birilerinin bu sigortayı gerek put 

opsiyonu yazarak gerekse dinamik alım-satım stratejileri kullanarak satması gerekir. 

Portföy sigortası herkese hitap etmeyebilir. Risk toleransı yüksek olan yatırımcılar, 

varlıklarının tamamını hisse senetlerinde de�erlendirmek isteyecektir. Sadece ortalama 

getiri ve varyans ile ilgilenen yatırımcılar da portföy sigortasını tercih etmeyecektir. 

Leland iki tip yatırımcının portföy sigortası satın alabilece�ine kanaat getirmi�tir43: 

��� Belirli bir getiriyi garanti almak zorunda olan, ancak bu seviyenin üzerinde risk 

alabilen yatırımcılar 

                                                

42 Richard Bookstaber, Roger Clarke, "Option Portfolio Strategies: Measurement and 
Evaluation", The Journal of Business, October 1984, s. 469-493 
43 Dubofsky, a.g.e., s. 268 
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��� Portföylerini iyi çe�itlendirmi� ve hisse senedi seçimi konusunda üstün 

yetenekleri oldu�una inanan yatırımcılar 

Hisse senedi getirileri hakkında ortalama bir beklentiye sahip olan, ancak risk 

toleransları refah seviyesi ile birlikte ortalamanın üzerinde artan birinci grup yatırımcılar 

ile ortalama bir risk toleransına sahip olan, ancak hisse senedi getirileri hakkında 

ortalamanın üzerinde iyimser olan ikinci grup yatırımcılar portföy sigortası almayı 

isteyecektir. Birinci grup yatırımcılar arasında belirli bir seviyedeki getiriyi ne pahasına 

olursa olsun sa�lamak zorunda olan, ancak bu seviyenin üzerinde kabul edilebilir bir 

risk alabilen emeklilik sigortaları sayılabilir. �kinci grup yatırımcılar arasında ise getirileri 

yüksek hisse senetlerine sahip oldu�una inanan ve genel risk düzeyini belirli bir 

seviyede tutarak piyasanın üzerinde bir getiri elde etmek isteyen iyi çe�itlendirilmi� 

yatırım fonları bulunmaktadır. Her iki grupta yer alan yatırımcılar satın al ve tut 

stratejisinden çok kazançlarını artıran, zararlarını durduran tarzda bir dinamik stratejiyi 

benimser. Bunun kar�ılı�ında dü�ükten alıp yüksekten satan yatırımcılar ise portföy 

sigortası satıcılarıdır44. 

Leland’ın 1980 yılında yaptı�ı çalı�ma sonucunda ispatı yapılan önermeler a�a�ıdaki 

gibidir: 

��� Di�er �eyler sabitken risk toleransı refah düzeyiyle beraber ortalamanın 

üzerinde artan yatırımcılar portföy sigortasını tercih eder. 

��� E�er yatırımcının beklentisi ile piyasanın beklentisi aynı ise bu durumda getiri 

profili sadece bireyin risk toleransı refah seviyesi ile birlikte ortalamanın 

üzerinde artıyorsa dı�bükeydir. Bu önermeden portföy sigortası talep eden 

yatırımcının daha çok riskten kaçındı�ı anla�ılmamalıdır. E�it refah 

seviyesinde portföy sigortası talep eden yatırımcı, ortalamadan daha az riskten 

kaçınmaktadır. 

                                                

44 Leland (1980), a.g.e. 
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��� E�er bireyin risk toleransı ve risklilik tahmini piyasa ile aynıysa, o takdirde getiri 

profili sadece bireyin getiri hakkında piyasadan daha fazla derecede iyimser 

olması durumunda dı�bükey olacaktır. Bu önermeden anla�ılmaktadır ki 

beklenen getiri konusunda piyasadan daha iyimser olan bir yatırımcı ya 

portföyün yanında put opsiyonu satın alacak, ya call opsiyonu satın alacak, ya 

da benzer bir getiriyi dinamik alı-satım stratejileriyle yaratacaktır. beklenen 

getiri konusunda daha az iyimser olan yatırımcılar ise portföy sigortası satma 

konusunda istekli olacaktır. Di�er taraftan piyasanın üzerinde getiri sa�lamak 

isteyen yatırımcılar da portföy sigortasından yararlanabilir. �lk bakı�ta yüksek 

getiri bekleyen bir yatırımcının portföy sigortası talep etmesi çeli�ki gibi 

görünse de, risk kontrol edildi�i sürece piyasanın üzerinde getiri sa�lama 

olasılı�ı artacaktır. Statik teori beklenen getiri seviyesi yükseldikçe, riskli 

portföye yapılan yatırımın artaca�ını öne sürmektedir. Çalı�ma sonuçları 

göstermi�tir ki riskli portföye yapılan yatırım miktarı artmakla birlikte, dinamik 

stratejiler yüksek düzeyde bir beklenen faydanın elde edilmesini mümkün 

kılabilir. 

��� Risk toleransı piyasa ortalamasının altında bir hızla artan yatırımcının bekledi�i 

getiri yeterince pozitifse portföy sigortası talep edebilir. Yatırımcının beklentiler 

üzerindeki optimistli�i arttıkça veya risk toleransı daha hızlı arttıkça, getiri e�risi 

fonksiyonu daha dik ve dı�bükey hale gelecektir. E�rinin daha dik olması, 

koruma sa�lanan portföyün kaldıraç oranının daha yüksek oldu�u anlamına 

gelir. 

Leland portföy sigortası tanımını portföy getirileri dı�bükey fonksiyon ile ifade edilen 

sözle�melerle kısıtlamı�, daha sonra genel ve bireysel tercih ve inanı� ko�ulları bireyin 

portföy sigortasını talep etmesi ko�ulu altında analiz edilmi�tir. Brennan ve Solanki’nin 

yaptı�ı çalı�mada ise referans portföy iste�e göre seçilebilmektedir ve piyasa tercihleri 

ve inanı�ları önceden bilinmemektedir. Yatırımcı fiyatları risk-nötr de�erleme 

yöntemleriyle dı�sal olarak belirlenen portföyleri istedi�i �ekilde olu�turur ve esas 

mesele inanı�ları, tercihleri ve refah seviyesi belli olan bir yatırımcı için optimal 

sözle�menin belirlenmesidir. Bu çalı�ma ile Leland’ın çalı�ması arasında bazı temel 
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farklılıklar vardır. Leland merkezi planlamacının bireysel yatırımcı ile piyasa fiyatlarını 

destekleyen temsili bir kuramsal yatırımcının tercih edece�i optimal risk payla�ımlı 

sözle�me sınıflarının özelliklerini belirleme problemi üzerinde durmu�tur. Bu çalı�mada 

ise sadece kendi beklenen faydasını maksimize etmeye çalı�an bireysel bir yatırımcının 

problemi dikkate alınmı�tır45. 

Brennan ve Solanki’nin çalı�masına göre yatırımcının tüm mal varlı�ı sözle�meye 

yatırılmı�sa, problemin çözümü optimal sözle�menin getiri fonksiyonudur. 

[ ]�
∞

0
0(.)
);()( TTT

g
dXXXfXgUmaksimun  

Formülde U(.) yatırımcının fayda fonksiyonu, g(XT) sözle�menin getiri fonksiyonu, 

f(XT;X0) portföyün T zamanındaki de�erine ait olasılık fonksiyonudur. Maksimizasyon 

probleminin refah kısıtı ise a�a�ıdaki gibidir: 

�
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≤
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0);()( WdXXXpXg TTT  

Formülde f(XT;X0) fiyatlama fonksiyonu, W yatırımcının refah seviyesidir. Yukarıdaki 

problemin çözümünde elde edilen getiri fonksiyonu a�a�ıdaki gibidir: 

[ ]);(/);(')( 00
1 XXfXXpUXg TTT λ−=  

                                                

45 Brennan, Solanki, a.g.e. 
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Bir yatırımcının yatırım tercihlerini nasıl yaptı�ı incelendi�inde o yatırımcının ba�langıç 

gelir düzeyi ile sınırlandırılmak üzere fayda fonksiyonunu maksimize etmeye çalı�tı�ı 

görülecektir46: 
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Yukarıdaki maksimizasyon probleminde pi i’nci durumun gerçekle�me olasılı�ını, Wi 

i’nci durumdaki refah seviyesini, qi vade sonundaki bir �artlı talebin i’nci durumdaki 

fiyatını ve U(Wi) ise Wi refah seviyesindeki fayda fonksiyonunun de�erini ifade 

etmektedir. Portföy sigortasında ba�langıç refah seviyesinin geçilmemesi kısıtına ek 

olarak herhangi bir durumda refah seviyesinin K gibi bir seviyenin altına dü�memesi 

gerekti�i kısıtı da eklenmektedir. 
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Bu durumda (Σqi)K≤W0 �artını sa�layan herhangi bir W0 için a�a�ıdaki e�itli�i 

sa�layacak bir W~0 bulunabilir: 

( ) 000 ~~
WWWPK =+  

Portföy sigortası stratejisi riski azalttı�ı için yatırımcıların risk algılaması de�i�ecektir. 

Bu e�ilim, portföylerini sigortalatan yatırımcıların daha fazla riskli varlık almak 

istemesine neden olmaktadır. Portföy sigortası stratejilerinin oldu�u modelde alı�lar 

                                                

46 Grossman, Vila, a.g.e. 
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önceleri satı�lardan fazla oldu�u için fiyatlar yükselmekte, daha yapılan i�lemlerin 

mahiyeti anla�ılınca dengelenmektedir. 

Optimal yatırım stratejileri seçilirken portföy sigortalarının beklenen faydayı maksimize 

etmeye çalı�mayan, portföy getirisine sonucu ne olursa olsun stratejinin öngördü�ü 

�ekilde i�lem yapan yatırımcılar tarafından tercih edildi�i varsayılabilir47. 

Analizi yapılan portföy sigortasının optimal olup olmadı�ı yatırımcının fayda 

fonksiyonuna ba�lıdır. Bu çalı�mada yatırımcının bilinen fayda maksimizasyonu 

sorununu çözdü�ü ve çözüm olarak portföy sigortasını seçti�i varsayılmaktadır. Klasik 

anlamda fayda fonksiyonunun birinci türevi pozitif iken (U’>0) ikinci türevi negatiftir 

(U’’<0). Refah düzeyindeki de�i�im Wiener prosesine uygun oldu�u varsayılırsa 

yatırımcının fayda maksimizasyonu problemi a�a�ıdaki gibi ifade edilebilir48: 

[ ]1max WEU �
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Benninga ve Blume’a göre optimal bir stratejide yatırımcının göreceli riskten kaçınma 

katsayısı (Ct: coefficient of relative risk aversion) a�a�ıdaki e�itli�i sa�lamalıdır: 
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Bu e�itlikten Ct çekilirse: 

                                                

47 Michael J. Brennan, Eduardo S. Schwartz, "Portfolio Insurance and Financial Market 
Equilibrium", The Journal of Business, October 1989, s. 455-472 
48 Benninga, Blume, a.g.e. 
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Riskli varlı�ın toplam portföy içerisindeki payı zamana ve refah düzeyine ba�lı olarak 

de�i�ti�i için tek dönemli portföy sigortası stratejilerinin optimal olabilmesi için riskten 

kaçınma katsayısının sabit olmaması gerekmektedir. Genel olarak ifade etmek 

gerekirse belirli bir kullanım fiyatı (K) seviyesinde ve vade sonundan önce refah düzeyi 

(W) arttıkça, riskten kaçınma katsayısı (C) azalmakta, optimum seviyenin altında ise 

söz konusu katsayısı için herhangi bir sınır getirilmemektedir. Gerçek piyasa verileri ile 

yapılan çalı�malar, teoriden farklı sonuçlar üretmektedir. Bu sonuçlara göre devamlı 

suretle de�i�en bir katsayı yerine belirli bir refah düzeyi aralı�ında sabit kalan bir 

katsayının varlı�ı gözlemlenmektedir. Bu katsayının minimum de�erinin ise 2 civarında 

oldu�u bulunmu�tur. Yine de B&S modeli ko�ullarının geçerli olmadı�ı bir dünyada 

yatırımcılar portföy sigortası yaptırmak isteyebilir. 

Eksik piyasa ko�ulları altında yatırımcının refah düzeyini nasıl maksimize edece�i bir 

örnek yardımıyla açıklanabilir. Bu örnekte yatırımcı sadece riskli varlı�a ve put 

opsiyonuna yatırım yapabilmektedir. Risksiz varlık yatırım seçenekleri arasında yoktur. 

Yatırımcı sadece dönem ba�ında portföyünü olu�turabilmekte, dönem sonuna kadar 

ba�ka bir müdahalede bulunamamaktadır. Bu durumda yatırımcının refah düzeyini 

maksimize edebilmesi için karar vermesi gereken tek de�i�ken opsiyonun kullanım 

fiyatıdır. Riskli varlı�ın fiyatı ve yatırımcının ba�langıçtaki refah düzeyi 1 USD olsun. Bu 

durumda yatırımcı ya elindeki paranın tümünü harcayarak 1 adet riskli varlık alacak, ya 

da parasının belirli bir oranını riskli varlı�a yatırırken geri kalanı ile de K kullanım fiyatlı 

put opsiyonu satın alacaktır. E�er K kullanım fiyatlı bir put opsiyonunun fiyatı P USD ise 

yatırımcı parasının 1/(1+P) kadarı ile riskli varlık alırken geri kalanı ile de aynı 

miktardaki riskli varlı üzerine düzenlenen K kullanım fiyatlı put opsiyonu satın alabilir. 

Yatırımcının dönem sonundaki refah düzeyi (W1) a�a�ıdaki gibi olacaktır: 
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Yatırımcının fayda fonksiyonu ise sabit göreceli riskten kaçınma katsayısı (γ) formatında 

a�a�ıdaki gibi verilmi�tir. Yapılan çalı�mada söz konusu katsayıya sırasıyla 2, 4, 8 ve 

16 de�erleri atanmı�tır: 
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Kullanım fiyatının 0 ile 1 arasında bir de�er almaya zorlandı�ı çalı�mada iki farklı veri 

seti analize tabi tutulmu�tur. Birinci sette riskli varlı�ın tek dönemlik beklenen getirisi 

%18,5ve risksiz faiz oranı %10  iken ikinci sette bu oranlar sırasıyla %6,2 ve %1’dir. 

Göreceli riskten korunma katsayısı 2 iken birinci set veri ile yapılan analizde maksimum 

fayda seviyesini sa�layan kullanım fiyatı 0,70 USD bulunmu�tur. Bu durumda 0,999 

adet riskli varlık alınırken 0,999 adet riskli varlık üzerine düzenlenen 0,70 USD kullanım 

fiyatlı put opsiyonu 0,001 USD’ye satın alınmı�tır. Korunma seviyesi 0,70 USD’nin biraz 

altındadır. �kinci veri seti ile yapılan analizde bulunan kullanım fiyatı 0,92 USD’dir. E�er 

put opsiyonu yatırımcı için de�erliyse varlı�ının bir bölümünü put satın almak için 

harcayacaktır. π yatırımcının put opsiyonuna varlı�ından ayırmak isteyece�i pay olarak 

tanımlanırsa, put opsiyonu olmadan sa�lanabilecek maksimum fayda, put opsiyonlu 

portföyden sa�lanabilecek maksimum faydaya e�itlenerek π hesaplanabilir: 
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Her iki veri setiyle de yapılan analizlerde yatırımcının put opsiyonuna varlı�ından 

ayırmak istedi�i pay, göreceli riskten kaçınma katsayısı arttıkça yükselmektedir. 
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Eksik piyasa �artlarının biraz daha iyi oldu�u bir modelde ise durum farklıdır. Bu 

senaryoda yatırımcı riskli varlık ve put opsiyonunun yanı sıra risksiz varlı�a da yatırım 

yapabilmektedir. Yatırımcının karar vermesi gereken hususlar, opsiyonun kullanım fiyatı 

ile toplam varlı�ın ne kadarının riskli varlı�a, ne kadarının risksiz varlı�a yatırılaca�ıdır. 

Bir önceki eksik piyasa ko�ullarında yapılan analizin bir benzeri söz konusu senaryo için 

de tekrarlanmı�tır. �ki farklı veri seti ve 4 farklı göreceli riskten kaçınma katsayısı ile 

yapılan analizlerin hiçbirinde put opsiyonunu satın almak optimal stratejide yer 

almamaktadır. Yatırımcı toplam varlı�ını sadece riskli ve risksiz varlık arasında 

bölü�türerek her zaman için daha yüksek fayda sa�layaca�ı bir nokta bulabilmektedir. 

Hatta izin verildi�i takdirde put opsiyonunu satmak, elde edece�i faydayı artıracaktır. 

Yatırımcı toplam varlı�ından risksiz varlı�a ayırmak istedi�i pay her zaman için put 

opsiyonuna yırmak istedi�i paydan daha yüksek çıkmaktadır. Yatırımcı put opsiyonunu 

dolaylı yoldan risksiz varlı�a yatırım yapmak amacıyla satın almaktadır. Put opsiyonu 

içeren portföylerde riskli varlık artı� hızı daha yüksek oldu�undan, put opsiyonu satın 

almak, risksiz varlık satın almaya nazaran daha az tercih edilmektedir. 

II.B.2.c Portföy Sigortasını Etkileyen Faktörler 

Sigortalanan portföyün performansı i�lem maliyetlerine ba�lı oldu�u kadar, volatilite ve 

faiz oranlarına da ba�lıdır. E�er faiz oranları yüksekse portföyde bulunan risksiz varlık 

daha yüksek getiri sa�layaca�ından sigortalanan portföyün getirisi artar. Garcia ve 

Gould’un yapmı� oldu�u çalı�mada faiz oranlarının yükselmesinin ortalama portföy 

sigortalama maliyetlerini önemli ölçüde dü�ürdü�ü görülmü�tür. Ancak piyasadan dü�ük 

performans sa�lanan yıl sayısı azalırken, bu yıllarda elde edilen ortalama maliyette çok 

fazla bir de�i�me olmamı�tır. Bu geli�menin açıklaması volatilite artı�ından 

kaynaklanan maliyet artı�ı, faiz artı�ından kaynaklanan maliyet dü�ü�ünü yok etmi�tir. 

Yüksek faiz oranları yüksek volatilite yaratıyorsa, piyasa yükseli�lerinde volatilite etkisi 

faiz etkisini silerken, piyasa dü�ü�lerinde volatilite etkisi faiz etkisini artırmaktadır49. 

                                                

49 Garcia, Gould, a.g.e. 
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Faiz oranlarının belirsizli�i dikkatle takip edilip gerekli müdahaleler yapıldı�ında portföy 

sigortası stratejisinin a�a�ı yönlü fiyat hareketlerindeki koruma kabiliyetini etkilemezken, 

yukarı yönlü getirilerin tahminini güçle�tirir. Faiz oranları belirsizle�tikçe, Avrupa tipi 

opsiyonları dinamik stratejilerle uzun vadede taklit etmek zorla�acaktır50. 

Spot fiyat volatilitesinin artması portföy sigortası satın alan için maliyetleri, satıcı için 

getiriyi yükseltici yönde etki yapar. Genelde yüksek volatilite endeks futures 

sözle�melerinin yanlı� fiyatlandırılması sorununu da beraberinde getirir. Söz konusu 

yanlı� fiyatlama portföyün sigortalanmasında ek bir maliyet olarak yansır. Put opsiyonu 

satın alarak yapılan sigortalamada prim ilk ba�ta ödendi�i için yatırımcı volatilite 

de�i�imlerinden ve futures sözle�melerinin yanlı� fiyatlamasından etkilenmez. Put 

opsiyonu dinamik stratejiler uygulanarak sentetik olarak yaratılıyorsa bu durumda 

portföyden opsiyonun deltası kadar hisse senedi satarak hazine bonosu veya endeks 

futures sözle�meleriyle tam olarak riskten korunmu� portföy alınmalıdır51. 

Dinamik alım-satım stratejileri ile yaratılan portföy sigortası do�ru olarak uygulandı�ında 

zarara kar�ı tam koruma sa�lanabilir, ancak yukarı fiyat hareketlerinden ne derece 

yararlanabilece�i gerçekle�en volatiliteye ba�lıdır. Volatilite arttıkça, yukarı fiyat 

hareketlerinden yararlanma derecesi azalır. 

Ani fiyat hareketleri zararı durdurma emirleriyle yaratılan portföy sigortası stratejilerinin 

ba�arıları için bir tehdit unsurudur. Dinamik stratejiler sürekli olarak takip edilmekte, 

nakit ve riskli kıymet arasındaki geçi�ler fiyat de�i�tikçe azar azar yapılmaktadır. Bu tür 

stratejilerde zarar yaratabilecek büyüklükteki bir ani fiyat hareketinden hemen önce, 

portföyün büyük bir kısamı zaten nakit kıymete geçirildi�i için u�ranılacak zarar daha az 

problem yaratacaktır. 

                                                

50 Rubinstein, a.g.e. 
51 Joanne M. Hill, Anshuman Jain, Robert A. Wood, Jr., “Insurance: Volatility Risk and Futures 
Mispricing”, Journal of Portfolio Management, Winter 1988, s. 23-29 
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Portföy sigortalamasında kullanılan enstrümanların nasıl fiyatlandırıldıkları, seçilecek 

stratejide büyük önem ta�ımaktadır. E�er endeks call opsiyonu sözle�meleri, endeks 

put opsiyonu sözle�melerine nazaran daha dü�ük fiyatlandırılmı�sa, nakit kıymet + call 

opsiyonundan olu�an portföy sigortalama stratejisi tercih edilmelidir52. 

II.B.2.d Portföy Sigortasının Performansı 

Klasik anlamda getiri artırılmak isteniyorsa riskin de artırılması gerekecektir. Ancak risk 

ölçütü olarak kullanılan standart sapma, portföy getirilerinin asimetrik olarak da�ılım 

gösterdi�i durumlarda yetersiz kalmaktadır53. 

Bookstaber ve Clarke 1984 yılında yaptıkları çalı�mada sigortalanan portföylerin getiri 

da�ılımlarının simetrik bir yapıya sahip olmamasından ötürü klasik performans kriterleri 

olan ilk iki moment ile (ortalama ve standart sapma) de�erlendirilemeyeceklerini ortaya 

koymu�tur. Bu nedenle çe�itli yöntemlerle sigortalanmı� portföylerin performanslarını üç 

farklı kriteri kar�ıla�tırarak ölçmek daha do�ru olacaktır. Bu kriterler maliyet, geçmi� 

fiyat hareketlerine ba�ımlılık ve negatif getirilerin azlı�ı �eklinde belirlenebilir. 

Kar�ıla�tırılacak yöntemlerin ortak paydaları sigorta süresi, gözden geçirme sıklıkları ve 

hisse senedi portföyündeki herhangi bir de�er artı�ının sabitlenmesi olmalıdır54. 

Dreher’in çalı�masında iki adet simülasyon yapılmı�tır. Birinci simülasyonda borsa 

endeksinin yıllık ortalama getirisi %12, i�lem maliyetleri %1, getirilerin standart sapması 

%17, risksiz faiz oranı %7 olarak kabul edilmi�tir. �kinci simülasyonda ise borsa 

endeksinin yıllık ortalama getirisi %15, getirilerin standart sapması %25 olarak 

alınmı�tır. Birinci simülasyonun sonuçlarına göre portföy sigortasının ortalama yıllık 

maliyeti %2,6 olarak hesaplanmı�tır. Simülasyona konu yıl cinsinden veri setinin 

%77’sinde maliyet %4,1’e, %4’ünde %0,1-%3,9’a e�ittir. Veri setinin %19’unda portföy 

                                                

52 Rubinstein, a.g.e. 
53 Ferguson, a.g.e. 
54 Ron Bird, David Dennis, Mark Tippett, “A Stop Loss Approach to Portfolio Insurance”, Journal 
of Portfolio Management, Fall 1988, s. 35-40 
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sigortasının getiriye pozitif yönde katkısı olmu�tur. Genel olarak bakıldı�ında portföy 

sigortası programının 5 yıllık ortalama getiriyi %1,1 oranında artırdı�ı görülmü�tür. 

Sigortalanan portföyün getirisi, veri setinin %70’inde sigortalanmayan portföyün 

getirisini geçmi�tir. �kinci simülasyonun sonuçlarına göre portföy sigortasının ortalama 

yıllık maliyeti %3,6 olarak hesaplanmı�tır. Simülasyona konu yıl cinsinden veri setinin 

%75’sinde maliyet %6,4’e, %9’unda %0,1-%6,3’e e�ittir. Veri setinin %16’sında portföy 

sigortasının getiriye pozitif yönde katkısı olmu�tur. Genel olarak bakıldı�ında portföy 

sigortası programının 5 yıllık ortalama getiriyi %0,4 oranında dü�ürdü�ü görülmü�tür. 

Sigortalanan portföyün getirisi, veri setinin %33’ünde sigortalanmayan portföyün 

getirisini geçmi�tir55. 

Do ve Faff’ın çalı�masında kullanılan veriler piyasanın sakin ve fırtınalı oldu�u 

dönemler içi ayrı�tırılarak analize tabi tutulmu�tur. Sakin dönemlerde tüm portföy 

sigortası stratejilerinin taban de�eri korumakta %100 ba�arı gösterdi�i, bu ba�arının 

dü�ük bir maliyetle sa�landı�ı görülmektedir. �a�ırtıcı olan sonuç futures 

sözle�melerinin kullanıldı�ı stratejilerin piyasanın fırtınalı oldu�u zamanlarda da taban 

de�eri korumada gayet ba�arılı olmasıdır. Bu stratejiler 1997’deki Asya krizi ve 

2001’deki 11 Eylül saldırısı ile ba�a çıkabilmi�tir. 1987’deki %72 volatilite e�li�inde 

gerçekle�en %55,5’lik dü�ü� istisnai bir durumdur. Böyle bir durumda piyasalarda alım-

satıma ara verilmesi gibi bir çok faktör yüzünden etkinlik analizi yapmak çok do�ru 

olmayacaktır. Ancak yine de bu dönemde futures sözle�melerinin kullanıldı�ı CPPI 

stratejileri pozitif getiri yaratarak güvenilirli�ini devam ettirmeyi ba�armı�tır56. 

Ferguson’un çalı�masında ise iki farklı dinamik varlık yönetimi stratejisi test edilmi�tir. 

Her iki stratejide de portföye seçilen riskli varlı�ın beta katsayısı 1,5’dur. Birinci 

stratejiden beklenen minimum getiri -%15, ikinci stratejiden beklenen minimum getiri -

%10’dur. 1927-1983 yılları için yapılan analizde -%15 minimum getirili stratejinin söz 

konusu zaman diliminin %58,9’unda S&P500 endeksinden yüksek getiri sa�lamı� ve 

                                                

55 Dreher, a.g.e. 
56 Do, Faff, a.g.e. 
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ortalama getirisi %10,4 olmu�tur. -%10 minimum getirili strateji ise analiz döneminin 

%67,9’unda S&P500 endeksinden yüksek getiri sa�lamı� ve ortalama getirisi %10,1 

olmu�tur. �lgili dönemde S&P500 ve 1,5 kaldıraç oranlı S&P500 getirileri sırasıyla %9,1 

ve %10,5 olarak gerçekle�mi�tir57. 

II.B.2.e Portföy Sigortasında Kabul Görmü� Genel Kurallar 

Yukarıda verilen tüm bilgilerin ı�ı�ında portföy sigortası konusunda a�a�ıdaki kurallar 

genelle�tirilebilir58: 

��� Geçmi� Fiyat Hareketlerine Ba�ımlı Bütün Stratejiler Opsiyon 

Sözle�mesini Taklit Eden Stratejidir: Geçmi� fiyat hareketlerine ba�ımlı sabit 

zamanlı bütün stratejiler opsiyon sözle�mesini taklit eden stratejidir. En popüler 

portföy sigortası stratejilerinden biri sürekli (perpetual) portföy sigortası 

stratejisidir. Bu stratejisinin herhangi bir vade sonu yoktur ve taban de�er 

zaman içerisinde risksiz faiz oranı kadar büyür. 

��� Yatırımcısını Tümüyle Nakite Veya Riskli Varlı�a Yatırım Yaptırma 

Potansiyeli Olan Dinamik Startejiler Geçmi� Fiyat Hareketlerine Ba�ımlı 

Stratejilerdir: Ba�langıçta tamamen riskli varlı�a yatırım yapan, ancak fiyat 

seviyesi dü�tükçe riskten korunma pozisyonu alan sürekli stratejiler geçmi� 

fiyat hareketlerine ba�ımlıdır. Böyle bir stratejide fiyatların devamlı yükseldi�i 

durum ile önce dü�üp sonra yükseldi�i durum arasında nihai ödeme 

bakımından farklılık olu�acaktır. Do�rusal alım-satım kuralları uygulamada 

geçmi� fiyat hareketelerine ba�ımlıdır. Sabit oranlı portföy sigortası stratejisi 

uygulamada borçlanma miktarına bir sınır getirildi�i için geçmi� fiyat 

hareketlerine ba�ımlıdır. 

                                                

57 Ferguson, a.g.e. 
58 Bookstaber, Langsam, a.g.e. 
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��� Süreci Tanımlanabilen Bir Strateji, Süreçten Ba�ımsız Bir Stratejiye 

Baskındır: Süreçten ba�ımsız uygulamada basit stratejiler, riskten koruma 

bakımından verimi daha dü�üktür. Bu riskten korunma stratejilerin dü�ük 

verimli olmasının sebebi, piyasada mevcut tüm bilgilerden yararlanmaması, 

portföyün fiyat davranı�larını göz ardı etmesidir. 

��� Opsiyon Sözle�melerinde Alınan Pozisyonların �leriye Ta�ınması Geçmi� 

Fiyat Hareketlerine Ba�ımlıdır Ve Daha Maliyetlidir: Opsiyon fiyatı zaman 

ile do�ru orantılı olarak artmadı�ı için piyasada fiyat seviyesi aynı kalsa bile 1 

yıl vadeli opsiyonun maliyeti, 3 ay vadeli opsiyonlarda alınan pozisyonun 1 yıl 

boyunca ileriye ta�ınması sonucu ortaya çıkan maliyetten çok daha dü�üktür. 

E�er piyasa fiyatı kullanım fiyatından uzakla�ıyorsa, pozisyonların ileriye 

ta�ınması sonucu ortaya çıkan maliyet azalmaktadır. Bu maliyeti azaltmanın 

bir yolu, opsiyon sözle�melerinde pozisyon alınan her dönemde opsiyonun 

kullanım fiyatını, hedeflenen koruma düzeyinin bugünkü de�eri olarak 

seçmektir. Bu yöntem hem maliyetleri hem de belirsizli�i azaltsa da yine de 

maliyetler daha yüksektir. Bu yüksek maliyetin sebebi, stratejinin belirli 

dönemlerde piyasadaki geli�melere pararlel olarak de�i�iklik yapmaya izin 

vermesidir. 

Dinamik riskten korunma stratejileri belirli bir riskten korunma oranı ile ifade 

edilir. Örne�in 100 YTL de�erinde bir portföy için uygulanan riskten korunma 

stratejisinde riskten korunma oranı 0,8 ise, portföyün 20 YTL’lik kısmı ya nakite 

çevrilmeli veya bu tutara e� de�er kısa pozisyon alınmalıdır. Kısa pozisyon 

almanın bir yolu 20 YTL de�erinde futures sözle�mesi satmaktır. Futures 

sözle�melerinin deltası 1 oldu�u için portföydeki 1 birimlik azalı�, futures 

sözle�melerindeki 1 birimlik artı�la telafi edilecektir. Benzer bir pozisyon deltası 

0,5 olan 40 YTL de�erinde bir opsiyon sözle�mesi satılarak da alınabilir. 

Alınacak pozisyonda futures sözle�mesinin mi yoksa opsiyon sözle�mesinin mi 

tercih edilmesi gerekti�i, bu iki sözle�menin riskten korunma pozisyonunun 

ihtiyaçlarına ve korunan portföyün de�erinde meydana gelen de�i�imlere ne 
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derece uygun olduklarına ili�kin göreceli performanslarına ba�lıdır. Vade sonu 

yakla�tıkça getiri e�irisi taban de�er etrafında azar azar dikle�mektedir. Taban 

de�erin altındaki de�erler için e�ri düzle�irken piyasa yükseldikçe 45 derecelik 

bir açıya yakla�maktadır. vade sonu yakla�tıkça opsiyon getirisinin e�irili�i 

artmaktadır. Bu e�rili�e gamma adı verilmektedir. E�rilik arttıkça gamma 

de�eri artmaktadır. Futures sözle�melerinde oldu�u gibi düz bir getiri 

do�rusunun e�rili�i olmadı�ı için gamma de�eri sıfırdır. Vadesine 3 ay kalmı� 

put opsiyonunu taklit eden bir dinamik stratejisinde riskten korunma pozisyonu 

alınırken 2 ay vadeli opsiyonların kullanılması futures sözle�melerine nazaran 

daha do�rudur çünkü 2 ay vadeli opsiyonların gamma de�eri, 3 ay vadeli 

stratejinin gamma de�erine daha yakındır. Di�er taraftan stratejinin vadesi 3 yıl 

olsaydı, o takdirde stratejinin gamma de�eri sıfıra yakın olaca�ından futures 

sözle�mesi kullanmak daha mantıklı olurdu. 

Sonuç olarak startejinin vadesi uzadıkça, riskten korunma pozisyonu 

alınmasında kısa vadeli opsiyonlar daha az tercih edilir. Di�er taraftan portföy 

de�eri koruma altına alınan de�erden uzakla�tıkça riskten korunma pozisyonu 

alınmasında kısa vadeli opsiyonlar daha az fayda sa�lar. 

'�� Uygulanan Stratejinin Gamma De�eri, Opsiyonun Gamma De�erinin 

Yarısından Küçükse Riskten Korunma Pozisyonunda Futures 

Sözle�meleri Tercih Edilmelidir: Piyasadaki opsiyonların kullanım fiyatları ve 

vadeleri, uygulanmakta olan portföy sigortası stratejisi ile tam olarak 

uyu�madı�ı sürece programın ve opsiyonun riskten korunma oranı (hedge 

ratio-delta) ve gamma de�erleri aynı anda e�itlenemez. Delta de�erleri 

e�itlenerek programa ve opsiyona ait e�imler aynı seviyeye getirilebilse de, 

fiyatlar de�i�ti�inde e�rilik de�i�ece�i için yine de portföyün de�i�ime uygun bir 

�ekilde ayarlanması gerekecektir. E�er programda opsiyon ve futures 

sözle�meleri gibi birden fazla riskten korunma enstrümanı kullanılırsa, o 

takdirde hem delta hem de gamma de�erleri e�itlenebilir. Böyle bir stratejiye 

delta/gamma nötr riskten korunma stratejisi adı verilir. 
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��� Opsiyon Sözle�melerine Dayalı Riskten Korunma Pozisyonları Uzun 

Vadeli Portföy Sigortası Programlarındaki Volatilite Riskinin Tamamına 

Kar�ı Koruma Sa�layamaz: Her ne kadar opsiyon sözle�meleri satın 

alındıklarında vade sonuna kadar olan dönem için volatiliteyi sabitleseler de, 

bu sözle�emlerde alınan pozisyonlar ileriye ta�ındıklarında volatilitedeki 

de�i�imlerden etkilenirler. 

II.C PORTFÖY S�GORTALAMA STRATEJ�LER� 

Daha önce de belirtildi�i gibi portföy sigortası stratejisi temelde statik ve dinamik 

teknikler yardımıyla uygulanabilir. Statik stratejiler ba�lı�ı altında satın al ve tut (buy-

and-hold) stratejisi ile opisyon tabanlı stratejiler (option based portfolio insurance-

OBPI), dinamik stratejiler ba�lı�ı altında ise sentetik opsiyon stratejileri (option 

replication portfolio insuranca-ORPI), sabit oranlı stratejiler (constant proportion 

portfolio insurance-CPPI), sabit oranlı karı�ım stratejileri (constant mix) ve zamana göre 

de�i�meyen (time invariant) stratejiler incelenecektir. 

Satın al ve tut stratejilerinin getiri profilleri düz bir do�ru ile ifade edilir. Fiyatlar dü�erken 

hisse senedi almayı, yükselirken satmayı öngören stratejilerin getiri porfilleri iç bükey 

(concave) bir e�ri �eklindedir. 

Sabit karı�ım stratejileri iç bükey getiri profiline sahip stratejilerine örnek gösterilebilir. 

Bu stratejilerden elde edilen getiri fiyatlar artarken azalan bir oranda artar. Di�er bir 

deyi�le bu stratejiler fiyatlar dü�erken çok fazla bir koruma sa�lamadı�ı gibi, fiyatlar 

yükselirken de iyi bir performans sa�layamazlar. Ancak trendin olmadı�ı volatile 

piyasalarda yüksek getiri potansiyelleri vardır. 

�ç bükey getiri profiline sahip stratejilerde çarpan (veya e�im) 1’den küçüktür. Fiyatlar 

dü�erken hisse senedi satmayı, yükselirken almayı öngören stratejilerin getiri porfilleri 

ise dı� bükey (convex) bir e�ri �eklindedir. Sabit oranlı portföy sigortası stratejileri dı� 

bükey getiri profiline sahip stratejilerine örnek gösterilebilir. Bu stratejilerden elde edilen 

getiri fiyatlar artarken artan bir oranda artar. Trendin olmadı�ı piyasalarda 
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performansları kötüdür. Ancak fiyatlar dü�erken iyi bir koruma sa�larken, fiyatlar 

yükselirken de iyi bir performans sa�larlar. Dı� bükey getiri profiline sahip stratejilerde 

çarpan (veya e�im) 1’den büyüktür. Dı� bükey getiri profiline sahip stratejileri satın 

alanlar portföy sigortası alıcısı, iç bükey getiri profiline sahip stratejileri satın alanlar 

portföy sigortası satıcısıdır. Her iki strateji aynı anda satın alınırsa, sonuçta satın al ve 

tut stratejisi pozisyonu olu�ur. 

E�er yatırımcıların büyük bir ço�unlu�u dı� bükey getiri profiline sahip stratejileri 

seçerse dü�ü�lerde alıcı, yükseli�lerde satıcı bulmak zorla�aca�ı için hisse senedi 

fiyatlarındaki de�i�kenlik artar. Böyle bir ortam iç bükey getiri profiline sahip stratejileri 

seçen yatırımcıları ödüllendirir. Tersi bir durum söz konusuysa, yani yatırımcıların 

büyük bir ço�unlu�u iç bükey getiri profiline sahip stratejileri seçerse hisse senedi 

fiyatları dura�anla�ır. Böyle bir ortam dı� bükey getiri profiline sahip stratejileri seçen 

yatırımcıları ödüllendirir59. 

Portföy sigortası stratejisine göre yönetilen bir portföye ili�kin stokastik diferansiyel 

e�itlik a�a�ıdaki gibi yazılabilir60: 

( )ttt
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Yukarıdaki e�itlikte Vt portföy de�erini, Et hisse senedine yapılan yatırım tutarını, St 

hisse senedi fiyat seviyesini ve r risksiz faiz oranını temsil etmektedir. Modelde taban 

de�er (V0) risksiz faiz oranına e�it veya ondan daha küçük bir oranda sabit bir hızla 

büyümektedir. 

                                                

59 Andre F. Perold, William F. Sharpe, "Dynamic Strategies for Asset Allocation", Financial 
Analysts Journal, January/February 1988, s. 16-27 
60 Jean-François Boulier, Anu Kanniganti, “Expected Performance and Risks of Various Portfolio 
Insurance Strategies”, 5th Afir International Colloquium, s. 1093-1124 
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II.C.1 Satın Al ve Tut Stratejisi (B&H) 

Statik bir stratejidir. Bu stratejide ba�langıçta belirlenen oranlarda riskli (hisse senedi) 

ve risksiz (hazine bonosu) varlı�a yatırım yapılarak bir daha portföy kompozisyonu 

de�i�tirilmeksizin elde tutulur. Satın al ve tut stratejileri “hiç bir �ey yapma” stratejileri 

oldu�undan zaman içerisinde portföy kompozisyonunda yeniden ayarlama gerektirmez. 

Bu stratejinin genel özellikleri �öyledir61: 

��� Portföy de�eri hisse senetleri piyasası de�eri ile do�ru orantılıdır. 

��� Hisse senetlerinin fiyatı 1 birim arttıkça portföyün de�eri portföy içindeki hisse 

senetlerinin de�eri kadar artar. 

��� Portföy de�eri hiç bir zaman ba�langıçta hazine bonosuna yapılan yatırım 

de�erinin altına dü�mez.  

��� Yukarı piyasa hareketlerine i�tirak sınırlıdır. 

'�� Ba�langıçta hisse senetlerine yapılan yatırım ne kadar fazlaysa, hisse 

senetlerinin performansı hazine bonosunun performansını geçti�i sürece daha 

iyi, altında kaldı�ı sürece daha kötü bir performans sergiler. 

Satın al ve tut stratejisine örnek vermek gerekirse faiz oranları %10 iken 1 yıl vade ile 

sigortalanmak istenen 100 YTL d�erindeki portföyün 90,91 YTL’si hazine bonosuna, 

9,09 YTL’si ise hisse senedine yatırılır. 1 yıl sonra hisse senetlerinin de�eri sıfır olsa 

bile portföyün de�eri ba�langıçtaki 100 YTL de�erini koruyacaktır. 

                                                

61 Perold, Sharpe, a.g.e. 
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II.C.2 Opsiyon Tabanlı Stratejiler (OBPI) 

Statik bir stratejidir. Opsiyon Temelli Portföy Sigortası (Option Based Portfolio 

Insurance-OBPI) stratejisi ilk olarak 1976 yılında Leland ve Rubinstein tarafından 

geli�tirilmi�tir. Bu stratejide S ile gösterilen riskli bir varlıktan olu�an portföyün de�eri, bu 

portföy üzerine yazılan ve P ile gösterilen bir put opsiyonu ile korunmaktadır. Ancak 

piyasada her OBPI stratejisine uygun kullanım fiyatlı opsiyon bulunamayabilir. Bu 

nedenle stratejiye konu put opsiyonu dinamik stratejiler kullanılarak taklit edilmelidir. 

Basseer tarafından yapılan çalı�mada portföy sigortasında likit endeks opsiyonlarının 

kullanılması suretiyle portföy riski %33’den fazla azaltılabilirken, bu stratejinin bir fırsat 

maliyeti oldu�u ortaya çıkmı�tır62. 

OBPI yönteminde q adet S riskli varlı�ı ile q adet S varlı�ı üzerine düzenlenmi� T 

vadeli, K kullanım fiyatlı put opsiyonundan satın alınır. E�er q=1 olarak alınırsa OBPI 

yönteminde portföyün vade sonundaki de�eri a�a�ıdaki gibi olacaktır63: 

VT
OBPI = ST + (K-ST)+ veya VT

OBPI = K + (ST-K)+ 

Yukarıdaki ili�kiden de anla�ılaca�ı üzere vade sonunda garanti altına alınan miktar 

K’dır. Portföyün vade sonundan önce herhangi bir zamandaki de�eri ise a�a�ıdaki 

gibidir: 

Vt
OBPI = St + P(t, St, K) = Ke-r(T-t) + C(t, St, K) 

Formüldeki P ve C, B&S formülüne göre hesaplanmı� Avrupa tipi put ve call 

opsiyonunun de�erleridir. 

                                                

62 Basseer, a.g.e. 
63 Philippe Bertrand, Jean-Luc Prigent, “Portfolio Insurance Strategies: OBPI versus CPPI” 
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Vade sonunda koruma altına alınan de�er genellikle ba�langıç yatırımının (V0) bir 

yüzdesi (p) ile ifade edilir. Bu durumda K, p’nin artan bir fonksiyonudur: 

pV0(K) = p(Ke-r(T-t) + C(0, S0, K)) = K 

II.C.3 Sentetik Opsiyon Stratejileri (ORPI) 

Dinamik bir stratejidir. B&S modeline göre gerçekle�tirilen opsiyon fiyatlaması 

formülleri, opsiyon sözle�melerinin sentetik olarak nasıl yaratılabileceklerine dair gerekli 

bilgileri de içermektedir. B&S modeline göre call opsiyonunun fiyatı a�a�ıdaki �ekilde 

hesaplanmaktadır: 

)()( 2
)(

1 dNKedSNC tTr −−−=   

Call opsiyonunu sentetik olarak yaratabilmek için yukarıdaki formülden de anla�ılaca�ı 

N(d2) kadar kredi kullanılarak N(d1) adet hisse senedi alınmalıdır. Varlık ile yükümlülük 

arasındaki fark put opsiyonunun fiyatına e�it olacaktır. Call opsiyonunun delta de�eri 

olan N(d1) de�i�tikçe, portföydeki hisse senedi ve hazine bonosu a�ırlı�ı bu de�i�ime 

uygun bir �ekilde yeniden belirlenmelidir. 

B&S modeline göre put opsiyonunun fiyatı a�a�ıdaki �ekilde hesaplanmaktadır: 

)()( 12
)( dSNdNKeP tTr −−−= −−  

Put opsiyonunu sentetik olarak yaratabilmek için N(-d1) (veya [1-N(d1)]) kadar hisse 

senedi açı�a satılarak N(-d2) (veya [1-N(d1)]) kadar hazine bonosu satın alınmalıdır. 

Varlık ile yükümlülük arasındaki fark put opsiyonunun fiyatına e�it olacaktır. Put 

opsiyonunun delta de�eri olan N(-d1) de�i�tikçe, portföydeki hisse senedi ve hazine 

bonosu a�ırlı�ı bu de�i�ime uygun bir �ekilde yeniden belirlenmelidir. 

E�er hazine bonosu portföyü ile beraber call opsiyonu satın alınarak gerçekle�tirilen bir 
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portföy sigortası veya hisse senedi portföyü ile beraber put opsiyonu satın alınarak 

gerçekle�tirilen bir portföy sigortası sentetik olarak yaratılmak isteniyorsa o takdirde 

portföyde N(d1) kadar hisse senedi ile N(-d2) kadar hazine bonosu bulundurmalı ve 

kıymetlerin a�ırlı�ı N(d1) de�i�tikçe yeniden ayarlanmalıdır64. 
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Aynı sonuca put opsiyonu üzerinden de ula�ılabilir: 
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II.C.3.a Sentetik Call Opsiyonu Stratejileri 

�çerisinde hisse senedi ve nakit kıymet bulunan bir portföy belirli bir strateji izlenerek 

yönetildi�inde, portföyde bulunan hisse senedi kompozisyonunu temsil eden bir 

opsiyonun getirisi taklit edilebilir. Örne�in bir Call opsiyonu sentetik olarak yaratılmak 

isteniyorsa izlenecek stratejinin a�a�ıdaki ön ko�ulları sa�laması gerekir65: 

��� Hisse senedi fiyatındaki küçük bir de�i�im sonucunda hisse senedi ve nakitten 

olu�an portföye ba�langıçta yapılan yatırım, Call opsiyonunun sa�layaca�ı 

parasal getiriyi aynı �ekilde sa�lamalıdır. 

                                                

64 Hull, a.g.e., s 224-225 
65 Mark Rubinstein, Hayne E. Leland, "Replicating Options with Positions in Stock and Cash", 
Financial Analysts Journal, July/August 1981, s. 63-72 
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��� Portföyün bugünkü de�erinin, Call opsiyonu ile aynı getiri oranını 

sa�layabilmesi için Call opsiyonunun fiyatına e�it olması gerekir. 

��� Portföye para giri�i veya çıkı�ı olmamalı, izlenecek strateji kendisini finanse 

etmelidir. 

Borsalarda i�lem gören opsiyonlar ve sözle�meye konu hisse senedi arasındaki ili�ki 

incelendi�inde bazı sonuçlara ula�ılmaktadır. 

��� Call opsiyonunun fiyatı ile hisse senedi fiyatı aynı yönde de�i�mektedir. 

��� Hisse senedi fiyatındaki 1 birimlik de�i�im, call opsiyonunun fiyatında bir 

birimden daha az bir de�i�ime yol açmaktadır.  

��� Hisse senedi fiyatı kullanım fiyatının çok altındaysa hisse senedi fiyatındaki 1 

birimlik de�i�im Call opsiyonu fiyatında çok küçük bir de�i�ime yol açacaktır. 

Hisse senedi fiyatı kullanım fiyatına e�itse hisse senedi fiyatındaki 1 birimlik 

de�i�im Call opsiyonu fiyatında yakla�ık 0,5 birimlik bir de�i�ime yol açacaktır. 

Hisse senedi fiyatı kullanım fiyatının çok üzerindeyse hisse senedi fiyatındaki 1 

birimlik de�i�im Call opsiyonu fiyatında 1 birime yakın bir de�i�ime yol 

açacaktır.  

��� Hisse senedi fiyatındaki %1’lik bir de�i�im, Call opsiyonu fiyatında %1’den 

daha fazla bir de�i�ime yol açmaktadır. 

Bu sonuçlar ı�ı�ında Call opsiyonunu taklit etmek için her bir hisse senedine kar�ılık 

olarak 1’den daha az sayıda hisse senedini portföyde bulundurmak ve hisse senedi 

fiyatı arttıkça portföyde bulunan hisse senedi sayısını artırmak, hisse senedi fiyatı 

azaldıkça hisse senedi sayısını azaltmak gerekir. Hisse senedi almak için gerekli para 

borçlanma yolu ile temin edilir. Hisse senedi satıldı�ında ise elde edilen nakit ile mevcut 

borcun bir bölümü kapatılır. Call opsiyonu fiyatını temsil eden e�rinin e�imi pozitif 

olmakla beraber daima 1’den küçüktür. Bu e�rinin hisse senedinin spot fiyat seviyesine 
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denk dü�en e�imi, portföyde tutulması gereken hisse senedi sayısını verir. Olu�turulan 

portföy getirisinin, hisse senedi getirisini geçmesini sa�lamak için finansmanın bir kısmı 

borçlanma suretiyle yapılarak kaldıraç etkisi yaratılmalıdır. Vade sonunda Call opsiyonu 

karda ise, olu�turulan sentetik portföyün tamamının hisse senedinden olu�tu�u ve borç 

geri ödemesinin tam olarak kullanım fiyatına e�it oldu�u görülecektir. E�er vade 

sonunda Call opsiyonu zararda ise, olu�turulan sentetik portföyde hiç hisse senedi 

kalmadı�ı ve borcun tamamının geri ödendi�i görülecektir. 

Olu�turulan portföyün kompozisyonu ba�ka faktörlere de ba�lıdır. Örne�in Call 

opsiyonu karda ise vadeye kalan zaman azaldıkça veya hisse senedi volatilitesi 

dü�tükçe karda kalma olasılı�ı artaca�ı için portföyde tutulan hisse senedi sayısı 

artacaktır. Ayrıca borç kullanılarak hisse senedi satın alındı�ı için faiz oranları ile nakit 

temettü ödemeleri de dikkate alınmalıdır. 

Belirli bir strateji ile yönetilen hisse senedi ve nakitten olu�an portföyün ba�arısı, bazı 

unsurlara ba�lıdır66: 

��� Strateji gere�i sıklıkla alım-satım yapılması gerekece�inden i�lem 

maliyetlerinin önemsenmeyecek derecede dü�ük olması gerekmektedir. 

��� Nakit borçlanmada veya hisse senedi açı�a satı�ında herhangi bir sorun 

ya�anmamalıdır. 

��� Piyasada i�lem gören hisse senedi fiyatlarındaki devamsızlıktan kaynaklanan 

bo�luklarda veya ani sıçramalarda Call opsiyonu yatırımcısına borçlanma 

yoluyla finanse edilen hisse senedi portföylerinin sa�layamadı�ı faydaları 

sa�lar.  

                                                

66 Rubinstein, Leland (1981), a.g.e. 
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��� Hisse senedi volatilitesi, faiz oranları veya nakit temettüler hakkındaki 

beklentiler Call opsiyonunun fiyatına yansıtıldı�ı halde, hisse senedi portföyleri 

bu beklenti de�i�imlerinden etkilenmez. 

Herhangi bir opsiyonun getirisini taklit eden riskten korunmu� bir portföyde, fiyatlar 

dü�erken hisse senedindeki pozisyon (uzun veya kısa) azaltılıyor, fiyatlar artarken 

artırılıyorsa, dolaylı olarak sigorta satın almı� olmaktadır. Di�er taraftan fiyatlar 

dü�erken hisse senedindeki pozisyon (uzun veya kısa) artırılıyor, fiyatlar artarken 

azaltılıyorsa, dolaylı olarak sigorta satılmı� olmaktadır. Sentetik olarak Call opsiyonunu 

satın almak ve put opsiyonunu satmak için olu�turulan portföylerde borçlanarak hisse 

senedi almak gerekir. Fiyatlar yukarıya veya a�a�ıya do�ru de�i�ti�inde bu 

portföylerden birinden hisse senedi çıkı�ı olurken di�erine aynı miktarda hisse senedi 

giri�i olacaktır. Sonuçta net bir hisse senedi alım-satımı gerçekle�meyecektir. Her iki 

portföyün toplam getirisi forward sözle�meleriyle aynı olaca�ından, kullanım fiyatları 

forward fiyata e�it olan uzun Call ve kısa Put opsiyonunu içeren bir portföyün taklit 

edilmesiyle sentetik forward sözle�mesi olu�turulabilir. 

Opsiyon sözle�mesini taklit eden portföyün de�eri ile opsiyon sözle�mesinin fiyatı 

birbirinden farklıla�ırsa, her iki portföyün vade sonundaki de�eri aynı olaca�ı için arbitraj 

yapmak mümkün hale gelir. B&S opsiyon fiyatlama modeline göre Call opsiyonunun 

fiyatı a�a�ıdaki gibi ifade edilebilir. Denklemde portföyde bulundurulması gereken hisse 

senedi oranı delta ile ifade edilmektedir: 

Call = (hisse senedi fiyatı x delta) – borç miktarı 

Sentetik Call opsiyonu yaratmak için olu�turulan portföyün beklenen getirisini ve riskini 

ölçebilmek için öncelikle bu portföyde kullanılan kaldıraç oranının hesaplanması 

gerekmektedir. 

( ) BQS
QS

a
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×=  
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Formülde a kaldıraç oranı, S hisse senedi fiyatı, Q hisse senedi miktarı ve B borçlanma 

miktarını temsil etmektedir. Strateji gere�i borçlanmak gerekiyorsa kaldıraç oranı 1’den 

büyük, borç vermek gerekiyorsa kaldıraç oranı 1’den küçük çıkacaktır. Bu durumda 

hisse senedi ve nakitten olu�an portföyün beklenen getirisi ve riski a�a�ıdaki gibi 

hesaplanabilir: 

beklenen getiri = a x hisse senedinin beklenen getirisi + (1-a) x faiz oranı 

volatilite = a x hisse senedi volatilitesi 

beta = a x hisse senedi betası 

Bir opsiyon portföyünün beklenen getirisi ve riski üç adımda hesaplanabilir67: 

��� Her bir opsiyonu taklit eden hisse senedi ve nakit içerikli portföyler olu�turulur. 

��� Her bir opsiyon için olu�turulan portföylerdeki hisse senedi ve borçlanma 

miktarları toplanarak net de�erler elde edilir. 

��� Net de�er ile ifade edilen hisse senedi ve nakit portföyünün beklenen de�eri ve 

riski yukarıdaki gibi hesaplanır.Burada dikkat edilmesi gereken husus, hisse 

senedinin beklenen getirisi ve riski de�i�medi�i halde, a zaman içerisinde 

devamlı olarak de�i�ece�i için opsiyonların beklenen getirisi ve riski a’ya ba�lı 

olarak de�i�mektedir. 

Portföy sigortasında standart opsiyon sözle�meleri yerine daha karma�ık opsiyon 

sözle�meleri kullanarak da gerçekle�tirilebilir. Birden fazla riskli kıymet getirisi üzerine 

düzenlenmi� opsiyon sözle�meleri sözle�meye konu hangi kıymet iyi performans 

gösterirse göstersin ödeme yapaca�ından bu sözle�melerin standart opsiyon 
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sözle�melerine nazaran daha pahalı olaca�ı a�ikardır. Bu opsiyonların fiyatlaması 

oldukça karma�ık olmakla birlikte, opsiyonun de�eri riskli iki kıymetin getirisi üzerine 

düzenlenmi� opsiyon sözle�melerinde kıymet getirileri birbirinden ne derece 

farklıla�ıyorsa opsiyonun fiyatı o derece yüksek olacaktır. Di�er bir ifadeyle iki kıymet 

getirisi arasındaki korelasyon ne kadar dü�ükse, opsiyon sözle�mesi o kadar pahalı 

olacaktır. Kıymetler arasındaki korelasyon dü�tükçe, opsiyonun vade sonunda karda 

bitirme olasılı�ı artmaktadır. �ki kıymet arasında ters yönlü mükemmel bir ili�ki söz 

konusuysa, kıymetlerden birisi daima daha iyi performans gösterece�inden opsiyon çok 

de�erlidir. �ki kıymet arasında aynı yönlü mükemmel bir ili�ki söz konusuysa, opsiyonun 

de�eri kıymet volatiliteleri birbirinden anlamlı bir �ekilde farklı olmadıkça standart bir 

opsiyonun de�erine yakın olarak belirlenecektir. Di�er taraftan standart bir opsiyonun 

fiyatını etkileyen di�er faktörler, birden fazla riskli kıymet getirisi üzerine düzenlenmi� 

opsiyon sözle�melerinin fiyatını da etkileyecektir. Bu sözle�melerde kıymetlerden 

herhangi birisinin de�eri yükseldikçe, Call opsiyonunun de�eri artacaktır. De�i�kenli�in 

bu opsiyonlar üzerindeki etkisi ise belirsizdir. �ki riskli kıymetin volatilitesi aynı anda 

artırıldı�ında Call opsiyonunun fiyatı artmaktadır. Daha çok riskli olan kıymetin 

volatilitesi artırıldı�ında Call opsiyonunun fiyatı artarken, daha az riskli olan kıymetin 

volatilitesi artırıldı�ında Call opsiyonunun fiyatı azalmaktadır. Bu durum özellikle 

kıymetler arasında yüksek seviyede bir ili�ki varsa ortaya çıkmaktadır. Birden fazla riskli 

kıymet getirisi üzerine düzenlenmi� opsiyon sözle�melerinin fiyatlama formülü, standart 

opsiyon sözle�melerinin fiyatlama formülünden türetilerek a�a�ıdaki gibi yazılabilir68: 
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Formülde C opsiyonun fiyatını, Sk
* k’ncı riskli kıymetin fiyatını, X opsiyonun kullanım 

fiyatını, r risksiz faiz oranını, τ opsiyonun vadesine kalan zamanı ve N riskli kıymet 

sayısını ifade etmektedir. Birden fazla riskli kıymet getirisi üzerine düzenlenmi� 

kuramsal opsiyon sözle�mesini taklit edebilmek için her bir kıymette pozisyon almak ve 

bu pozisyonları kredi kullanarak finanse etmek gerekmektedir. Formüldeki ∆k ve Σψk 
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sırasıyla alınacak pozisyonun ve kredinin büyüklü�ünü göstermektedir. Fonun riskli 

kıymetler arasında bölü�türülme prensibi, daha iyi performans sergileyen kıymete daha 

fazla fon ayırmak üzerine kuruludur. Toplam getiri arttıkça, portföyde daha az nakit 

tutulmaktadır. 

Sentetik opsiyon stratejisini izleyen bir portföy yöneticisinin bazı faktörleri dikkate alması 

gerekir69: 

��� Her ne kadar opsiyonun kar etme potansiyeli riskli kıymet getirileri arasındaki 

korelasyonun ters yönlü ve volatilitenin yüksek olmasına ba�lıysa da, bu tür 

opsiyonlar riskli kıymet getirileri arasındaki korelasyonun aynı yönlü ve 

volatilitenin dü�ük oldu�u opsiyonlara nazaran daha pahalıdır. 

��� Portföy sigortası stratejisinde fiyatların dü�mesi yönünde yüksek seviyede bir 

koruma istendi�inde fonun büyük bir bölümü risksiz kıymette tutulaca�ından 

daha az sayıda opsiyon satın alınabilecektir. Birden fazla riskli kıymet getirisi 

üzerine düzenlenmi� opsiyon kıymetlerden biri bile iyi performans 

gösterdi�inde o getiriyi sa�layaca�ından bu tip portföy sigortası stratejilerinde 

fiyatların dü�mesi yönünde çok yüksek seviyede bir korumaya ihtiyaç yoktur. 

Tilley ve Latainer tarafından yapılan çalı�mada izlenen stratejinin amacı olu�turulan 

fonu riskli kıymet olarak seçilen hisse senedi (S&P500) ve 20 yıl vadeli tahvil ile nakit 

arasında her yıl hedeflenen minimum getiriyi sa�layacak �ekilde dinamik olarak 

bölü�türmektir. Çalı�mada vade 1 yıl, minimum getiri %0 olarak seçilmi�tir. Sentetik 

olarak olu�turulan Call opsiyonu yüksek zararda (deep-out-of-the-money) olan riskli iki 

kıymetin getirisi üzerine düzenlenmi� bir Call opsiyonudur. 1973-1983 yıllarını kapsayan 

simülasyon sonucunda hem a�a�ı trendli piyasalarda hem de yukarı trendli piyasalarda 

iyi sonuçlar elde edildi�i görülmektedir. Bir yılı a�kın vadelerde stratejinin sonuçları 

daha istikrarlı bir hale gelmektedir. Stratejinin bu ba�arısı kısmen riskli kıymetlerin 
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volatilitesine, kısmen de borçlanma konusunda herhangi bir kısıtlama olmamasına 

ba�lanabilir. Stratejinin en iyi sonuçlar verdi�i dönemler, hem hisse senedi hem de 

tahvil piyasasının kötü bir performans sergiledi�i veya bir riskli kıymetin getirisinin çok 

iyi olup di�er kıymet getirisinin çok üzerine çıktı�ı yıllara denk dü�mektedir. Daha iyi 

performans gösteren kıymetin pozitif ancak vasat getiriye sahip oldu�u yıllar ise strateji 

çok iyi sonuçlar üretememi�tir. 1980’den önce çok fazla fon ayrılmayan tahvillere 

volatilitenin artması sonucu 1980’den sonra giderek daha fazla pay ayrılmaya 

ba�lanmı�tır. Bu de�i�ikli�in nedeni hisse senetlerinin getirisi iyi olsa bile yüksek 

volatiliteye sahip tahvillerin hisse senedinin üzerinde bir getiri sa�lama olasılı�ının 

artmasıdır. Genellikle yatırım fonlarında her kıymete yapılabilecek yatırımın bir 

minimum ve/veya maksimum limiti vardır. Çalı�mada bu türden kısıtlamaların sonuçlar 

üzerinde çok az bir etki yarattı�ı görülmü�tür. Sentetik opsiyon stratejisinde futures 

sözle�melerini kullanmak, dü�ük i�lem maliyetleri nedeniyle  büyük yatırımcılar için 

tercih edilebilecek en iyi yoldur. Stratejiden ender olarak çok üstün bir performans 

bekleyen ve sadece minimum getiriyi elde etme olasılı�ının yüksek olmasını kabul eden 

bir yatırımcı yüksek zararda (deep-out-of-the-money) opsiyonları, daha sık ama vasata 

yakın bir performansı kabul eden yatırımcılar ise ba�a ba� (at-the-money) veya karda 

(in-the-money) opsiyonları tercih etmelidir. 

II.C.3.b Sentetik Put Opsiyonu Stratejileri 

Bugün W0 refah düzeyine sahip bir yatırımcı portföyünün bir kısmı ile hisse senedi satın 

alıp kalanı ile de K kullanım fiyatlı Avrupa tipi bir put opsiyonu satın alırsa, portföyü K 

seviyesi için sigortalanmı� olacaktır. T opsiyonun vadesi ve Pt put opsiyonunun fiyatı ise 

vade sonundan önce herhangi bir zamanda put opsiyonu St.N(-d1) kadar hisse senedini 

açı�a satıp elde edilen gelire Pt kadar tutarı ekleyerek T vadeli bir hazine bonosuna 

yatırarak sentetik olarak yaratılabilir. Put opsiyonu ile yaratılan sigortalanmı� portföy ise 

a�a�ıdaki �ekilde olu�turulmaktadır70: 
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St.(1 - N(-d1))   hisse senedi 

Pt + N(-d1).St  hazine bonosu 

Bu durumda riskli varlı�ın toplam portföye oranı a�a�ıdaki gibi hesaplanabilir: 
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Bu modelde yatırımcının alaca�ı karar, portföyünün ne kadarlık bir oranını riskli 

kıymette (hisse senedinde) tutması gerekti�idir. 

Hisse senedinin portföy içindeki a�ırlı�ı ba�ka bir yöntem ile de bulunabilir. Formülde 

N(…) normal da�ılım olasılıklarını, S hisse senedi fiyatını, K kullanım fiyatını, σ standart 

sapmayı ve t yıl cinsinden vadeye kalan zamanı temsil etmektedir71: 
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Portföyün hisse senedi yatırımından arta kalan kısmı ise risksiz hazine bonosuna 

yatırılır. Bu portföy piyasa geli�melerine göre düzenli olarak ayarlandı�ında hisse 

senedi portföyü ile aynı de�er üzerine yazılmı� bir put opsiyonu pozisyonu sentetik 

olarak yaratılmı� olur. 

Put opsiyonu ile sigortalanan bir portföyün vade sonundaki getirisi a�a�ıdaki gibidir: 

S + P = MAX(S , K) 

Ancak vade sonundan önce bu portföyün de�eri a�a�ıdaki gibi hesaplanabilir: 
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S + P = DF * E(S + P) 

Formülde DF iskonto faktörünü, E(…) ise beklenen de�eri ifade etmektedir. B&S modeli 

sigortalanan portföyün de�erini 5 faktöre ba�lı bir denklem ile açıklamaktadır72: 

S + P = (S * N1) + (K * DF * N2) 

Yukarıdaki formülde yer alan N2, B&S e�itli�indeki N(-d2)’ye tekabül etmektedir. Hisse 

senedi + put opsiyonundan olu�an portföy getirisi, belirli bir sayıda hisse senedi ve 

hazine bonosu dinamik stratejiler ile alınıp satılarak taklit edilebilir. Denklemin sa� 

tarafının ilk terim vade sonundaki endeks de�erinin kullanım fiyatını geçti�i varsayımıyla 

bugünkü beklenen de�erine e�ittir. �kinci terimi ise vade sonundaki taban de�erin vade 

sonundaki endeks de�erinin kullanım fiyatının altında kaldı�ı varsayımıyla bugünkü 

de�erine e�ittir. Delta adı verilen N1 hisse senedine yapılacak yatırımı, N2 ise hazine 

bonosuna yapılacak yatırımı gösterir. Bu nedenle endeks arttıkça delta artaca�ından 

hazine bonosunun portföy içindeki a�ırlı�ı azalırken hisse senedinin artar. Di�er bir 

deyi�le portföyden hazine bonosu satılarak hisse senedi alınır. Bu nedenle portföy 

kendini finanse eden bir yapıya sahiptir. Vade sonunda portföyün tamamı ya hisse 

senedine, ya da hazine bonosuna yatırılmı� olur. Dinamik stratejiler gere�i portföyü 

etkileyen 5 faktör de�i�tikçe portföy içeri�i de�i�tirilerek put opsiyonu ile sigortalanmı� 

portföyün getirisi daima elde edilir. 

Ödenen prim nedeniyle put opsiyonu ile sigortalanmı� portföyün piyasanın yukarı 

hareketlerinden tam olarak yararlanamayaca�ı açıktır. Dinamik stratejiler ile yaratılan 

sigortanın maliyeti ise portföyün bir kısmının hisse senedi yerine hazine bonosunda 

tutulmasından dolayı u�ranılan fırsat maliyetidir. Bu maliyet taban de�eri artırıldıkça 

kullanım fiyatı, dolayısı ile opsiyon primi artacak, yukarı fiyat hareketlerinden daha az 

istifade edilecektir. 
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Bu stratejinin popüler olmasının sebebi, piyasada bulunmayan veya likiditesi az olan put 

opsiyonlarının sentetik olarak yaratılabilme imkanıdır. Stratejinin karma�ık olmasının 

yanında en önemli dezavantajı, vade sonuna do�ru yakla�tıkça portföyün tamamına 

yakınının ya hisse senedinde ya da hazine bonosunda tutuluyor olmasıdır. Özellikle 

vade sonu yakla�mı�sa ve piyasa fiyatı kullanım fiyatının üzerindeyse, portföyün 

tamamına yakını hisse senetlerine yatırılaca�ından piyasada ya�anacak ani ve büyük 

bir dü�ü� arzu edilmeyen sonuçlar do�urabilir. Di�er taraftan sigorta süresi uzatılacaksa 

piyasa dinamikleri ve yatırımcı tercihlerinde herhangi bir de�i�iklik olmamasına ra�men 

yeni stratejinin portföy kompozisyonu ile eski stratejinin portföy kompozisyonu 

birbirinden tamamen farklı olacaktır. Bu durumdan kurtulmanın bir yolu vade kaydırma 

(moving horizon) yöntemidir. Bu yöntemde belirli bir tarihte (örne�in 1 yıllık koruma için 

6. ayda) vade yeniden 1 yıla uzatılır ve portföy kompozisyonu yeniden belirlenir. Ancak 

vade kaydırma yöntemi, portföy sigortalama mantı�ına uymamaktadır73. Son olarak 

sentetik put stratejisi zaman içerisindeki kazanımları koruma altına almamaktadır. Bu 

nedenle elde etti�i kazanımları korumak isteyen yatırımcılar vade sonundan önce 

sentetik put stratejisini revize etmektedir. Bu hareket i�lem maliyetlerini artırmaktadır74. 

II.C.4 Sabit Oranlı Stratejiler (CPPI) 

Dinamik bir stratejidir. Sabit Oranlı Portföy Sigortası (Constant Proportion Portfolio 

Insurance-CPPI) sabit getirili menkul kıymetler için ilk olarak 1986 yılında Perold 

tarafından, hisse senetleri için ise 1987 yılında Black ve Jones tarafından 

geli�tirilmi�tir75. 

                                                

73 Zhu, Kavee, a.g.e. 
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Management, Summer 1988, s. 38-42 
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Bu yönteme göre portföy yüksek getirili aktif varlık ile dü�ük getirili rezerv varlıktan 

olu�maktadır76. CPPI stratejisinde belirli bir fayda maksimizasyonu yerine belirli bir 

yönetim kuralı geli�tirilmi�tir. Bu modelde refah düzeyi aktif ve rezerv varlık arasında 

belirlenen kural do�rultusunda da�ıtılır. Portföy de�erinin altına dü�meyece�i bir taban 

belirlenir ve rezerv varlı�a yatırılır. Portföyün tabanı temsil eden de�eri böylece faiz 

oranı nispetinde artı� sa�layacaktır. Portföyün toplam de�eri ile taban de�eri arasında 

kalan ve tampon de�er (cushion) adı verilen kısım ise aktif varlı�a yatırılır. Aktif varlı�a 

portföy içindeki etkisini artırabilmek amacıyla tampon de�erden daha fazla yatırım 

yapılabilir. Bu durumda aktif varlı�a yapılan yatırımın de�erinin tampon de�ere olan 

oranı bize çarpan de�erini verecektir. Çarpan de�eri ne kadar yüksek olursa, portföyün 

getirisi o kadar yükselme potansiyeline sahip olur, ancak di�er taraftan portföy de�erinin 

taban de�ere dü�me olasılı�ı da o derece artar. Portföy bu �ekilde olu�turulduktan 

sonra piyasa hareketlerinin belirlenen alt ve üst limitlerin dı�ına çıkması beklenir. Bu 

limitler a�ıldı�ında aktif varlıkta i�lem yapılır ve aktif varlı�a yapılan yatırımın de�eri 

yeniden tampon de�er ile çarpanın çarpımına e�itlenir. 

Sabit oranlı portföy sigortası (CPPI) stratejisinde kullanılan notasyon a�a�ıdaki gibidir77: 

A(t) : aktif (riskli) varlık 

R(t) : rezerv (güvenli) varlık 

m : sabit çarpan [m>1] 

W(t) : toplam refah seviyesi (portföy de�eri) 

F(t) : taban de�er 

C(t) : tampon de�er [C(t) = W(t) - F(t)] 

E(t) : aktif varlı�a yapılan yatırım [E(t) = m.C(t)] 

b : maksimum kaldıraç oranı [1 ≤ b ≤ m] 

                                                

76 Fischer Black, Robert Jones, “Simplifying Portfolio Insurance”, Journal of Portfolio 
Management, Fall 1987, s. 48-51 
77 Fisher Black, Andre F. Perold, "Theory of Constant Proportion Portfolio Insurance", Journal of 
Economic Dynamics and Control, Vol.16, s. 403-426 
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Sabit oranlı stratejiler a�a�ıdaki denklem ile ifade edilebilir78: 

E(t) = m x [W(t) – F(t)] = m x C(t) 

Formüldeki m yatırımcı tarafından belirlenen sabit bir çarpandır. Sabit oranlı portföy 

sigortası stratejileri, çarpanı 1’den büyük olan sabit oranlı stratejilerdir. Sabit oranlı 

portföy sigortası stratejisini uygulamak için yatırımcı öncelikle portföy de�erinin altına 

dü�mesini istemedi�i bir taban de�er ile 1’den büyük bir çarpan belirler. Risksiz faiz 

oranı kadar de�er kazanacak olan taban de�eri, portföyün toplam de�erinden küçük 

olarak belirlenmelidir. Taban de�erin vade sonunda F(T) kadar olabilmesi için 

bügünden hazine bonosuna yapılacak yatırımın de�eri a�a�ıdaki gibi olmalıdır79: 

F(T)/(1+r)T-t 

Portföy de�eri ile taban de�er arasındaki farka tampon de�er adı verilir. Sabit oranlı 

portföy sigortası stratejisinde belirlenen sabit çarpan ile tampon de�erin çarpımı kadar 

bir tutar riskli varlı�a yatırılır. Tampon de�er sıfıra yakla�tıkça, hisse senedine yapılan 

yatırım da sıfıra yakla�acaktır. Bu özellik portföyün belirlenen taban de�erin altına 

dü�mesini engeller. Sabit oranlı portföy sigortası stratejileri piyasa dü�erken satmayı, 

yükselirken almayı gerektirir80. Strateji kendini finanse etmektedir. Dolayısı ile m 1’den 

büyük seçilmi�se, hisse senedi almak için gerekli para hazine bonosu satı�ı ile 

kar�ılanacaktır. 

II.C.5 Sabit Oranlı Karı�ım Stratejileri (C-MIX) 

Dinamik bir stratejidifr. Sabit oranlı karı�ım stratejileri portföyün sabit bir oranını devamlı 

olarak hisse senedine yatırılmasını öngörür. Portföyde tutulan hisse senedi risk 
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töleransları refah seviyeleri arttıkça yükselir. Genel olarak bu stratejiler piyasa dü�erken 

almayı, yükselirken satmayı gerektirir. Örnek vermek gerekirse %60’I hisse senedine 

yatırılan 100 USD de�erindeki portföyün de�eri, hisse senedi fiyatları %10 dü�tü�ünde 

94 USD olacaktır. Bu durumda portföydeki hisse senedi oranı %57,4’e dü�ece�inden 

hazine bonolarından bir kısmı satılarak yerine hisse senedi alınır ve hisse senedi oranı 

yeniden %60’a getirilir. Sabit karı�ım startejisi, dinamik bir stratejidir. Herhangi bir 

dinamik stratejide oldu�u gibi bu stratejide de portföyün ne zaman yeniden ayarlanması 

gerekti�i önceden kural olarak tespit edilmelidir. Bu kural genelde portföy de�erinin ya 

da portföyde yer alan hisse senetlerinin de�erinin belirli bir oranda de�i�mesi �eklinde 

belirlenir81. 

II.C.6 De�er Artı�larını Koruyan Stratejiler (TIPP) 

Dinamik bir stratejidir. Zamandan Ba�ımsız Portföy Koruma (Time–Invariant Portfolio 

Protection: TIPP) stratejisi Merton, Black ve Jones, Perold taraından önerilen CPPI 

(Constant Proportion Portfolio Insurance) stratejisinin bir takım basit de�i�iklikler 

yapılmı� versiyonudur. Perold CPPI stratejisinde taban de�erin portföyün bugünkü 

de�erinden küçük belirlenmesi gerekti�ini ifade etmektedir. Taban de�eri zaman içinde 

risksiz faiz oranı kadar büyümektedir. Dinamik alım-satım stratejileri ile de portföy 

de�erinin hiçbir zaman taban de�erin altına dü�memesi sa�lanmaktadır. CPPI stratejisi 

belirli bir miktar paranın de�erini belirli bir zaman zarfında sigortalamak isteyen 

yatırımcılar için opitimaldir. Put opsiyonunu taklit eden dinamik stratejiler bu ihtiyaç için 

optimal de�ildir. CPPI’ın sentetik put staretjisine olan üstünlü�ü zamandan ba�ımsız 

olmasıdır. Ancak yine de portföyün ba�langıç de�eri ile cari de�eri arasındaki ili�kiye 

ba�ımlıdır82. 

Put opsiyonu portföy de�erinin belirli bir seviyenin altına dü�mesini engeller, ancak 

yatırımcının talep etti�i �ey aslında fiyat dü�ü�üne kar�ı koruma sa�lamaktır. Portföy 

                                                

81 Perold, Sharpe, a.g.e. 
82 Estep, Kritzman, a.g.e. 
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sigortası stratejileri zaman içerisinde elde edilen kazanımları koruma konusunda 

herhangi bir taahhüt içermez. Örne�in bir portföy sigortası, portföyün ba�langıç 

de�erinin altına dü�memesini garanti edebilir, ancak %30 de�er kazanan bir portföyün 

%25 de�er kaybetmesi durumunda herhangi bir koruma sa�lamaz. 

Bu zaafiyete kar�ı geli�tirilen TIPP stratejisinin özellikleri a�a�ıdaki gibi özetlenebilir: 

��� Portföy de�eri hiçbir zaman önceden belirlenmi� taban de�erinin altına 

dü�mez. 

��� Taban de�eri portföy de�erinin ula�tı�ı maksimum seviyenin belirli bir 

yüzdesine kar�ılık gelecek �ekilde sürekli olarak ayarlanır. 

��� Sa�lanan koruma süreklidir, herhangi bir vade sonu bulunmamaktadır. 

��� Hesaplama çok kolaydır ve hiçbir maliyete katlanmadan yapılabilir. 

'�� Strateji zamandan ba�ımsızdır ve riske kar�ı takınılan tavır refah seviyesi ile 

birlikte de�i�mektedir. Bu nedenle put opsiyonunu taklit eden dinamik 

stratejiyle kar�ıla�tırıldı�ında bu strateji daha makul sonuçlar üretir. 

��� Stratejide daha az i�lem yapmak gerekti�inden i�lem maliyetleri daha 

dü�üktür. 

II.C.7 Di�er Portföy Sigortalama Stratejileri 

Yukarıda detaylı olarak açıklanan stratejilerin dı�ında ba�ka teknikler ile de portföy 

sigortası yapılabilmektedir. Bu yöntemler zararı durdur (stop-loss) emir türü ile portföy 

sigortalama, binary risk yönetim stratejisi, aktif varlık payla�ımı stratejisi ve süper 

hisselerdir. 
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II.C.7.a Zararı Durdur Emir Türü �le Portföy Sigortalama (SL-MSL) 

Zararı durdur (stop-loss) emir türü ile portföy sigortası stratejisini uygulamak 

mümkündür. Zararı durdur (Stop Loss-SL) emirleri, put opsiyonu satın alınması, put 

opsiyonunun sentetik olarak olu�turulması (SP) ve futures sözle�melerinin kullanılması 

gibi bir çok yöntemle uygulanabilir. Zararı durdur emirleri ile uygulanan portföy sigortası 

stratejisinde sigortalanacak fonun tamamı hisse senetlerine yatırılır. Bu stratejide 

yatırımcı borsa temsilcisine fiyat belirli bir seviyeye geriledi�inde riskli kıymetini aynı 

seviyeden satma talimatı verir. Bu seviye mevcut faiz oranları ile vade sonuna kadar 

portföy de�erini ba�langıç seviyesine çıkarak fiyat seviyesidir83. 

II.C.7.b Binary Risk Yönetim Stratejisi 

Dinamik stratejilerden farklı olarak kullanılan di�er bir strateji ise binary risk yönetim 

stratejisidir. Bu stratejiye göre opsiyon karda iken tam koruma, zararda iken sıfır 

koruma sa�lanır. Söz konusu strateji kullanılarak gerçekle�tirilen simülasyonlarda 

sentetik opsiyon fiyatının dinamik stratejiler uygulanarak bulunan fiyatlara nazaran daha 

dü�ük oldu�u, ancak volatilitenin oldukça yükseldi�i görülmektedir. �a�ırtıcı bir sonuç 

ise beklenenin aksine varlık alım satım i�lem miktarları bu stratejide daha fazla 

çıkmaktadır. Binary risk yönetim stratejisinden en fazla zarar ba�a ba� opsiyonlarda 

elde edilmektedir. Bu a�amada fiyat zikzak �eklinde de�i�irse devamlı olarak tam 

koruma ile sıfır koruma arasında gidilip gelinece�inden zarar olu�ur84. 

II.C.7.c Aktif Varlık Payla�ımı Stratejisi 

Avatar’ın portföy sigortalama tekni�ine alternatif olarak uyguladı�ı yöntem aktif varlık 

payla�ımıdır. Bu yöntemde piyasadaki ve yatırımcının elindeki likiditeyi izleyen bir 

likidite modeli olu�turularak, hisse senedi fiyatlarının likidite durumuna göre artaca�ı 

                                                

83 Rubinstein, a.g.e. 
84 Michael Assay, Charles Edelsburg, "Can A Dynamic Strategy Replicate the Returns of an 
Option?", The Journal of Futures Markets, Spring 1986, s. 63-70 
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veya dü�ece�i üzerine alım-satım kararları alınmaktadır. Stratejide %65 a�ırlık piyasa 

likiditesine verilirken, %35 a�ırlık ise yatırımcı likiditesine verilmektedir. Fondaki para 3 

farklı �ekilde de�erlendirilmektedir. Fonun muhafazakar olan birinci bölümünde hisse 

senedi ve nakit bulunmaktadır. �kinci bölüm ile endeks fon, likit fon ve endeks futures 

sözle�melerine yatırım yapılmaktadır. Son olarak ise di�er firmalar tarafından yönetilen 

fonları riskten koruma amaçlı futures sözle�meleri kullanılmaktadır85. 

II.C.7.d Süper Hisseler (Super Shares) 

Dinamik stratejilerin 1987 krizindeki kötü performansının ardından popülaritesini 

kaybeden portföy sigortası, Kasım 1992 tarihinde süper hisselerin borsada i�lem 

görmesiyle yeniden ilgi çekmeyi ba�ardı. Opsiyon benzeri bu enstrümanlar S&P500 

endeksini bire-bir taklit eden bir portföye ait hissenin getirileri ile hazinenin çıkardı�ı  

kısa vadeli borçlanma enstrümanlarından olu�an bir portföye ait hissenin getirileri 

bölü�türülerek yaratılmı�tır. Her bir hisseye SuperUnit adı verilmi�ti. Hisse senedi 

portföyünü temsil eden hisseye Index Trust SuperUnit, kısa vadeli borçlanma 

enstrümanlarını temsil eden hisseye ise Money Market Trust SuperUnit adı verilmi�ti. 

American Stock Exchange’de i�lem gören her iki süper birim de net varlık de�erleri 

üzerinden ihraç edilmi�ti ve vadeleri 5 Kasım 1995 tarihinde doluyordu. 

Her bir SuperUnit kendi içinde iki tür süper hisseye bölünebiliyordu. Bu süper hisselerin 

CBOE’de i�lem görüyordu ve vadeleri SuperUnit ile aynıydı. Index Trust SuperUnit iki 

farklı süper hisseden olu�uyordu86: 

��� De�er Artı�ına Endeksli (Appreciation) Süper Hisse: Bu süper hisse Index 

Trust SuperUnit’in vade sonunda 125 USD’nin (%25 artı�) üzerindeki de�erini 

getiri olarak sa�lıyordu. 

                                                

85 Ronald Derven, “Avatar Associates Takes A Different View of Portfolio Insurance”, Pension 
World, May 1987, s. 34-39 
86 Arditti, a.g.e., s 102 
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��� Öncelikli (Priority) Süper Hisse: Bu süper hisse Index Trust SuperUnit’e 

ödenen tüm temettü gelirleri ile de�er artı�ına endeksli süper hissenin 

sa�layamadı�ı de�er artı�ından kaynaklanan getiriyi yatırımcısına 

kazandırıyordu. 

Money Market Trust SuperUnit de iki farklı süper hisseden olu�uyordu: 

��� Korumalı (Protection) Süper Hisse: Vade sonunda Index Trust SuperUnit’in 

fiyatı dü�mü�se bu farkı azami 30 USD ile sınırlı olmak kaydıyla yatırımcısına 

kazandırıyordu. E�er Index Trust SuperUnit’in fiyatı artmı�sa getirisi yoktu. 

��� Faiz Gelirine Endeksli (Income and Residual) Süper Hisse: Bu hisse 

Money Market Trust SuperUnit’in elde etti�i faiz kazancı ile korumalı süper 

hisseye ödenmemi� olan ekstra mebla�ı yatırımcısına sa�lıyordu. 

II.C.8 ��lem Maliyetlerinin Modele Dahil Edilmesi 

��lem maliyetleri söz konusu ise portföy kompozisyonunun sürekli olarak ayarlanması 

varsayımı, ölçülemeyecek büyüklükte  maliyete neden olaca�ından geçerlili�ini 

yitirecektir. Aynı nedenden ötürü Black&Scholes opsiyon fiyatlama modeli de opsiyon 

fiyatının içinde yer alabilece�i sınırlar bulunamayaca�ından geçerlili�ini yitirecektir. B&S 

modelinin i�lem maliyetlerine kar�ı geli�tirmi� oldu�u savunma, portföyün sadece belirli 

zamanlarda ayarlanaca�ı �eklindedir. Bu sınırlama, opsiyon fiyatını da belirli bir aralık 

içerisinde tutacaktır. Ayarlama i�lemi yeteri kadar sık yapıldı�ında, dinamik alım-satım 

stratejisinin opsiyonu taklit etme ba�arısı o derece yükselecek, di�er bir ifade ile taklit 

hataları (replication error) azalacaktır. Black, Scholes, Boyle ve Emanuel bu hataların 

piyasa getirisi ile ili�kili olmadı�ını, bu nedenle ihmal edilebilece�ini iddia etmektedir. 

Oysa portföyün ayarlanma sıklı�ı arttıkça taklit hataları azalırken i�lem maliyetleri 

artmaktadır. Hatta i�lem maliyetleri, hisse senedini satın almak için katlanılan maliyetleri 

bile a�maktadır. 

Di�er bir sorun ise i�lem maliyetlerinin rastlantısal olu�udur. Bu maliyetler de taklit 
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hatasını artırmaktadır. Opsiyon fiyatlaması arbitraj teorisine göre yapılacaksa, ortalama 

bir maliyet yerine maksimum i�lem maliyetleri dikkate alınmak zorundadır. Maksimum 

i�lem maliyetleri kolayca hesaplanabilir. Her ayarlama döneminde yapılabilecek en 

büyük hareket, portföyün tamamını riskli varlıktan risksiz varlı�a (veya tam tersi) 

dönü�türmektir. ��lem maliyetleri i�lem hacminin %0,5’I ise ve haftada bir kez ayarlama 

yapılıyorsa maksimum i�lem maliyeti yıllık %0,5x52x%100=%2600 olacaktır. Dinamik 

alım-satım stratejileri ile opsiyon sözle�mesinin getirisini taklit eden portföyün i�lem 

maliyetleri, hisse senetlerinin geçmi� dönemlerdeki getirilerine ba�ımlıdır. Örne�in 

karda olan bir call opsiyonunu taklit etmek için portföyün tamamına yakını hisse 

senedinde tutulaca�ından (0,5<delta<1,0) e�er fiyatlar yukarı do�ru giderse portföyün 

geri kalanıyla hisse senedi alınacak ve çok az bir i�lem maliyeti do�acaktır. Ancak 

fiyatlar a�a�ı do�ru giderse portföyün neredeyse tamamı bonoya çevrilece�inden i�lem 

maliyetleri artacaktır. Kısaca özetlemek gerekirse i�lem maliyetleri ile kardaki opsiyonlar 

arasında negatif, zarardaki opsiyonlar arasında ise pozitif bir ili�ki vardır87. 

��lem maliyetlerinin de dahil edildi�i alternatif stratejiye ait özellikler �öyle sıralanabilir  

��� Portföyün gözden geçirme sıklı�ı arttıkça i�lem maliyetleri belirli bir sınır içinde 

kalmaya devam etmektedir. 

��� ��lem maliyetlerinin dahil edildi�i opsiyon getirilerinin taklit edildi�i strateji 

piyasa seviyesinden ba�ımsız hatalar üretmektedir ve bu hatalar gözden 

geçirme sıklı�ı arttıkça sıfıra yakla�maktadır. 

��� Gözden geçirme sıklı�ı bilindi�i takdirde beklenen hacim ve bu hacme kar�ılık 

gelen i�lem maliyetleri kolayca hesaplanabilmektedir. 

                                                

87 Hayne E. Leland, "Option Pricing and Replication with Transactions Costs", The Journal of 
Finance, December 1985, s. 1283-1301 
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Gözden geçirmeler arasında geçen zaman diliminde içinde D adet hisse senedi ve Q 

para birimi de�erinde risksiz varlık bulunan bir portföyün de�erindeki de�i�im a�a�ıdaki 

gibi hesaplanır: 
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Formülde yer alan O(∆t2), sürekli bile�ik faiz hesabını ifade etmektedir. Aynı dönem 

içerisinde Call opsiyonu fiyatındaki de�i�me ise B&S modeline göre a�a�ıdaki gibi 

hesaplanabilir: 
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Alt indisli “S” ler türev mertebesini göstermektedir.Bu durumda iki de�er arasındaki farkı 

temsil eden ∆H’nin de�eri a�a�ıdaki gibi bulunur: 
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Her gözden geçirmeden sonra P=DS+Q=C olaca�ından vade sonunda söz konusu 

taklit portföyün getirisi Call opsiyonunun getirisine (max[S-K,0]) e�it olacaktır. Ancak ∆P, 

∆C’ye e�it olmayaca�ı için bu portföy kendisini finanse eden bir portföy de�ildir. Bu 

nedenle ∆H, zaman içerisinde portföye yapılması gereken katkıyı ifade etmektedir. 

∆H’lerin ortalaması 0, varyansı O(∆t)2 kadardır. ��lem maliyetleri nedeniyle ∆t çok kısa 

belirlenememektedir. Yapılan çalı�mada i�lem maliyetleri olmaksızın uygulanan dinamik 

alım-satım stratejilerinde gözden geçirme süresi uzadıkça taklit hatalarının beklenen 

de�eri ve varyansı artmaktadır. Ayrıca vadeye kalan zaman arttıkça taklit hatalarının 

beklenen de�eri artmakta, ancak varyansı azalmaktadır. Opsiyon getirisini sa�layan 

portföyün taklit ba�arısı, vadeden hemen önce hisse senedinin fiyatı kullanım fiyatına 
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yakınsa, ancak daha sonra yukarı veya a�a�ı yönde bir sıçrama gösteriyorsa en aza 

inmektedir. 

Opsiyon getirisini taklit eden portföylere i�lem maliyetlerini yansıtmanın bir yolu B&S 

modelinde hesaplanan fiyata ortalama i�lem maliyeti tutarını eklemektir. Bu yöntem üç 

nedenle ele�tirilmektedir: 

��� ��lem maliyetlerinin beklenen de�erini hesaplamanın bilinen kapalı formda bir 

formülasyonu yoktur. 

��� ��lem maliyetleri genellikle hisse senedi fiyatındaki de�i�im ile yakın ili�kilidir. 

��� ��lem maliyetleri ve bu maliyetler hakkındaki belirsizlik i�lem maliyetlerin 

olmadı�ı modelin tersine gözden geçirmeler arasındaki zaman kısaldıkça 

artmaktadır. 

Bu nedenle B&S opsiyon fiyatlama modeline i�lem maliyetlerini katabilmenin yolu, 

varyans tanımını revize etmekten geçer: 

( ) ( )[ ]tkt
S
S

kEtk ∆+=�
�


�
�

� ∆∆+=∆ σπσσσσσ //211,,ˆ 22222  

Formülde k, i�lem hacminin belirli bir yüzdesi olarak çift taraflı i�lem maliyetini ifade 

etmektedir. Bu durumda revize edilmi� varyans kullanıldı�ında Call opsiyonunun fiyatı 

a�a�ıdaki gibi de�i�ecektir: 

( ) ( ) ( )TdNKedSNtkTrKSC rT σσ ˆˆˆ,,,,,;ˆ
11

2 −−=∆ −  

Formülde yer alan d1’in formülü a�a�ıdaki gibidir: 
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��lem maliyetlerinin dahil edildi�i revize modelde taklit hataları, gözden geçirmeler 

arasındaki zaman kısaldıkça sıfıra yakla�maktadır. ��lem maliyetleri her ne kadar 

geçmi� fiyat hareketlerine ba�ımlı olsa da, revize edilmi� model yardımıyla sentetik 

opsiyon portföyünün getirisi, opsiyon getirisine yakla�tırmak mümkün hale gelmi�tir. 

��lem maliyetlerinin olmadı�ı durum ile kar�ıla�tırıldı�ında taklit hatalarının beklenen 

de�eri ve varyansı çok az bir artı� göstermektedir. Bu fark i�lem maliyetlerinin payı 

arttıkça artmaktadır. Bu durumda iki farklı Call opsiyonu fiyatı arasındaki fark, i�lem 

maliyetlerini verecektir: 

00
ˆ CCZ −=  

Revize modelde gözden geçirmeler arasında geçen zaman (∆t) sıfıra yakla�tıkça, 

revize edilmi� varyans sonsuza yakınsarken revize modelin Call opsiyonu fiyatı da 

hisse senedi spot fiyatına yakınsamaktadır. Böylece revize model kullanılarak 

hesaplanan opsiyon fiyatının belirli bir sınır içerisinde hareket etti�i görülebilir. 

Yapılan çalı�manın sonuçlarına göre: 

��� ��lem maliyetleri (Z) k ile kabaca orantılı olup gözden geçirmeler arasında 

geçen zamanın karekökü ile ters orantılıdır. Z ancak hata varyansı ve revize 

edilmi� varyans küçük oldu�u zaman yakla�ık olarak k ile orantılı olmaktadır. 

��� K<S0e(r+1/2s2)T oldu�unda i�lem maliyetleri kullanım fiyatı ile beraber artmakta, 

K>S0e(r+1/2s2)T oldu�unda i�lem maliyetleri kullanım fiyatı ile beraber 

azalmaktadır.  

��� Yıl cinsinden i�lem maliyetleri vadeye kalan zaman arttıkça azalmaktadır. 
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��� ��lem maliyetlerinin dahil edildi�i revize edilmi� model yardımıyla hesaplanan 

Call opsiyonu fiyatı bir üst limit te�kil etmektedir. E�er piyasa fiyatı bu limiti 

a�arsa, spot portföy olu�turularak opsiyon sentetik olarak taklit edilebilir. 

Di�er taraftan opsiyonun fiyatı varyansın a�a�ıdaki gibi ifade edildi�i B&S modeline 

göre hesaplanan fiyattan a�a�ı da olamaz. Aksi takdirde opsiyonu piyasada alıp, spot 

portföy olu�turarak sentetik olarak satmak, arbitraj karı sa�lar. 

t
S
S

kE ∆∆−= 22 σσ  

��lem maliyetleri ile ilgili bir di�er husus volatilitenin yanlı� tahmin edilmesidir. 

Gerçekle�en volatilite tahmin edilenden büyükse, vade sonundaki portföy de�erinin 

taban de�erini geçti�i durumlarda volatiliteyi dü�ük tahmin eden portföyler do�ru tahmin 

eden portföylere nazaran daha iyi performans sergilerken vade sonundaki portföy 

de�eri taban de�erine e�it oldu�unda yetersiz sigorta satın alındı�ından söz konusu 

performans daha kötü olmaktadır. Aksi bir durumda yatırımcı volatiliteyi yüksek tahmin 

etmi�se, bu durumda çok fazla sigorta satın almı� olmaktadır. Satın aldı�ı sigortayı 

artırmakla yatırımcı aslında bu sigortanın etkin hale gelme olasılı�ını artırmaktadır. 

Finansal krizlerde ise taban de�eri portföyün ba�langıç de�erinin altına indikçe 

portföyün vade sonu de�erinden sapmalar giderek artmaktadır. Bunun nedeni dü�ük 

taban de�erlerinde portföyün küçük bir oranı sigortaya yatırılmakta, geri kalan kısım 

oldu�u gibi riskli kıymette tutulmaktadır88. 

                                                

88 Richard J. Rendleman, Thomas J. O’Brien, “The Effects of Volatility Misestimation on Option 
Replication Portfolio Insurance”, Financial Analysts Journal, May/June 1990, s. 61-70 
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III .   BÖLÜM 
PORTFÖYÜN ENDEKS FUTURES SÖZLE�MELER� 

KULLANILARAK S�GORTALANMASI 
 

III.A ENDEKS FUTURES SÖZLE�MELER�N�N PORTFÖY 
S�GORTASINDA KULLANILMASININ NEDENLER� 

Portföy sigortası riskli enstrümanlardan olu�an bir portföyü belirli bir süre zarfında 

edebilece�i zararlara kar�ı sigortalayan bir stratejidir. En sık kullanılan portföy 

sigortalama yöntemi endeks futures sözle�meleri dinamik bir �ekilde alınıp satılarak 

portföyde yer alan riskli enstrümanlar yüzünden maruz kalınan riskin de�i�tirilmesidir. 

“Sentetik put opsiyonu” adı verilen bu strateji, riskli portföyün gerçek put opsiyonlarının 

sunmadı�ı vadelerde sigortalanması olana�ını sunar1. 

Borsalarda i�lem gören opsiyonların vadeleri genellikle portföyün sigortalanmak istenen 

vadeleri ile uyu�mamaktadır. Uygun vadeli bir opsiyonu spot piyasa enstrümanları ile 

sentetik olarak yaratmak mümkün olsa bile böyle bir pozisyonun maliyeti yüksek 

olabilmektedir. Vadeli i�lemler piyasasının maliyetleri spot piyasa maliyetlerinden dü�ük 

oldu�u için sentetik opsiyon pozisyonların yaratılması için daha uygundur2. 

Sentetik opsiyon stratejilerinde portföy sigortası için gerekli olan opsiyon spot piyasada 

dinamik alım-satım teknikleriyle yaratılırken birden fazla menkul kıymetin aynı anda 

                                                

1 Clarke, Arnott, a.g.e. 
2 John J. Merrick, Jr., “Portfolio Insurance with Stock Index Futures”, The Journal of Futures 
Markets, August 1988, s. 441-455 
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alınması veya satılması gerekmektedir. Uygulamada bu i�lemlerin aynı anda yapılması 

pek mümkün olmadı�ı için spot piyasada hisse senedi ve hazine bonosu alıp satmak 

yerine endeks üzerine düzenlenen futures sözle�melerinde pozisyon almak tercih 

edilmektedir3. 

Endeks futures sözle�meleri hisse senedi portföyünde uzun pozisyonun yanında bu 

portföyün finansman maliyetini de içerir. Bu bakımdan dinamik stratejilerdeki klasik 

hisse senedi satıp hazine bonosu almak yerine endeks futures sözle�mesi satılarak 

benzer sonuçlar elde edilebilir. E�er futures sözle�melerinin vadesi olu�turulan portföy 

sigortasının vadesinden kısaysa, futures sözle�melerinde alınan pozisyon ileriye 

ta�ınabilir; ancak bu durumda izlenen strateji, 1 yıl vadeli hazine bonoları ile izlenen 

dinamik stratejiye nazaran yukarı yönlü getirilerin belirsizli�ine daha fazla hassastır4. 

Portföy sigortasında sık kar�ıla�ılan bir sorun, normal alım-satım stratejileri ile portföy 

sigortasının öngördü�ü alım-satım kararlarının ço�u zaman çakı�masıdır. Örnek 

vermek gerekirse bir firmanın finans müdürü hisse senedi fiyatlarının yeterince 

dü�tü�üne kanaat getirerek 100.000 YTL de�erinde hisse senedi alı�ı yapmak 

istemektedir. Ancak yönetilen portföyün de�erini koruyan portföy sigortası stratejisi 

gere�i fiyatlar dü�tü�ü için 150.000 YTL de�erinde hisse senedinin satılması 

gerekmektedir. Bu durumda finans müdürü i�lemler netle�tirildi�inde hisse senedi 

almak isterken 50.000 YTL de�erinde hisse senedi satmak zorunda kalacaktır. Bu 

sıkıntı endeks futures sözle�melerinin i�leme açılmasıyla ortadan kaldırılmı�tır. Artık 

portföyden hisse senedi satmak yerine endeks futures sözle�mesi satılarak portföy 

sigortası stratejini uygulamak mümkün olacaktır5. 

                                                

3 Ritchken, a.g.e., s. 311 
4 Rubinstein, a.g.e. 
5 Basseer, a.g.e. 
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III.B ENDEKS FUTURES SÖZLE�MELER� �LE PORTFÖY 
S�GORTALAMA 

Uygulamada dinamik stratejilerle sa�lanan portföy sigortalamasında hazine bonosu 

yerine endeks futures sözle�meleri tercih edilir. Bu tercihin sebebi futures 

sözle�melerinin i�lem maliyetlerinin hazine bonosuna oranla daha az olması ve vadeli 

i�lemler piyasası likiditesinin ve i�lem hızının daha yüksek olmasıdır. Futures 

sözle�meleri ile yaratılan portföy sigortalama tekni�i için öncelikle portföyün tamamı 

hisse senedine yatırılır, daha sonra uygun oranda hazine bonosuna tekabül eden 

sayıdaki endeks futures sözle�mesi satılır. Endeks yükseldikçe futures sözle�mesinde 

uzun pozisyon alınarak kısa pozisyonlar azaltılır, endeks dü�tükçe futures 

sözle�mesindeki kısa pozisyon sayısı artırılır6. Endeks futures sözle�meleriyle 

gerçekle�tirilen dinamik portföy sigortalama stratejisinde korunan portföyde bazı küçük 

alım-satımlar yapmak gerekecektir. Fiyatlar yükseldi�inde futures sözle�melerinden 

do�an zarar bir miktar hisse senedi satılarak kar�ılanırken, fiyatlar dü�tü�ünde elde 

edilen kar ile de hisse senedi satın alınmalıdır. Bunun yerine zararlar için kredi 

çekilirken, karlar risksiz faize yatırılabilir7. 

Rubinstein portföy sigortalama maliyetlerini dü�ürmek için dinamik stratejilerde i�lem 

maliyetleri daha dü�ük olan endeks futures sözle�melerinin kullanılmasını önermi�tir. 

Her ne kadar sigortalanacak portföyün endeksi birebir temsil etmemesinden 

kaynaklanan bir baz riski söz konusu olsa da, i�lem kolaylı�ı ve dü�ük maliyeti 

nedeniyle endeks futures sözle�melerinin portföy sigortalamasında kullanılması daha 

cazip görünmektedir. Endeks futures sözle�meleri ile iki türlü sigortalama yapılabilir: 

1. Tamamı hisse senedinden olu�an portföyle birlikte endeks futures 

sözle�melerinde kısa pozisyon almak, 

                                                

6 Abken, a.g.e. 
7 Simon Loria, Toam Pham, Ah Boon Sim, “The Performance of A Stock Index Futures Based 
Portfolio Insurance Scheme: Australian Evidence”, UTS School of Finance and Economics, 
Working Paper No:5 
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2. Tamamı hazine bonosundan olu�an portföyle birlikte endeks futures 

sözle�melerinde uzun pozisyon almak. 

Birinci stratejide endeks futures sözle�mesinde alınacak kısa pozisyon miktarı, di�er 

stratejilerde belirlenen hazine bonosu de�erinin toplam hisse senedi portföyü içindeki 

payının bir dönem sonraki bugünkü de�eri kadarıdır. Örne�in portföyde bulunması 

gereken hazine bonosunun de�eri 48,42 YTL ve portföy büyüklü�ü 100 YTL ise, 

portföyün tamamı hisse senedinden olu�tu�una göre hazine bonosunun portföy 

içerisindeki payı 0,4842’dir. Dönemsel faiz oranı %2 ise 3 dönemlik bir modelde 

0,4842’nin bir dönem sonraki bugünkü de�eri 0,4654 olacaktır. Dolayısıyla endeks 

futures sözle�melerinde alınacak kısa pozisyonun büyüklü�ü 46,54 YTL olmalıdır. Bu 

stratejide fiyatlar yükseldikçe kısa pozisyonlar kapatılacak ve belirli bir miktar zarar 

edilecektir. Bu zarar hisse senedi satılarak da kar�ılanabilece�i gibi, borçlanmak da  

mümkündür. 

�kinci stratejide ise endeks futures sözle�melerinde Call opsiyonun deltasının bir dönem 

sonraki bugünkü de�eri kadar uzun pozisyon alınmalıdır. Fiyatlar dü�tü�ünde olu�acak 

zararlar, hazine bonosu satılarak kar�ılanabilir8. 

�ki strateji arasında tercih yapmak gerekti�inde endeks futures sözle�melerinin do�ru 

fiyatlanıp fiyatlanmadı�ı önem arz etmektedir. E�er endeks futures sözle�melerinin 

fiyatı, teorik de�erinin üstündeyse birinci stratejiyi, altındaysa ikinci stratejiyi izlemek 

daha akıllıca olacaktır. Her iki strateji için de asıl problem, futures sözle�melerini 

satmak gerekti�inde fiyatların teorik fiyatlardan dü�ük, futures sözle�melerini almak 

gerekti�inde fiyatların teorik fiyatlardan yüksek olmasıdır. Bu stratejilerde belirlenecek 

taban de�eri, portföyün ba�langıçtaki de�erinin gelecekteki de�erinden küçük olmak 

zorundadır. Taban de�eri yükseldikçe, yukarı fiyat hareketlerinden o derece az 

                                                

8 O’Brein, a.g.e. 
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yararlanılır. Stratejilerin maliyetleri aynı zamanda volatiliteye ve risksiz faiz oranlarına 

da ba�lıdır9. 

III.B.1 Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar 

Futures sözle�meleriyle portföy sigortası yapılırken bazı hususlar göz önünde 

bulundurulmalıdır: 

��� Ampirik çalı�malar göstermi�tir ki hisse senedi üzerine düzenlenen opsiyonlar 

ile futures sözle�meleri üzerine düzenlenen opsiyonlar aynı �ekilde 

de�erlendirilememektedir. Bunun nedeni futures sözle�melerinin volatilitesinin 

hisse senedi volatilitesinden daha yüksek olmasıdır. Bu volatilite farklılı�ı 

yanlı� fiyatlamaya yol açmaktadır. 

��� Black’in 1976 yılında geli�tirdi�i futures sözle�meleri üzerine düzenlenen 

opsiyonların fiyatlama modeli ta�ıma maliyetleri göz önüne alındı�ında di�er 

futures bazlı modellere nazaran daha iyi açıklanmı� olmasına ra�men söz 

konusu stratejilere yapılacak bazı basit düzeltmeler sayesinde bu modeller 

Black’in modelinden daha iyi sonuçlar üretebilir. 

��� Ba�langıçtaki yanlı� fiyatlama sentetik put stratejisinin vade sonundaki 

hedefinden ne derece sapaca�ını tahmin etmede önemli bir ipucudur10. 

Sentetik kıymet olu�turma stratejilerinde futures sözle�mesini mükemmel bir �ekilde 

kullanabilmek a�a�ıdaki ko�ullara ba�lıdır: 

��� Futures sözle�meleri teorik fiyata yakın bir fiyattan i�lem görmelidir. 

                                                

9 A.e. 
10 Merrick (1988a), a.g.e. 
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��� Tüm borç alma ve borç verme i�lemleri risksiz faiz oranından 

gerçekle�melidir.  

��� Futures ve opsiyon sözle�melerinden do�an teminat yükümlülükleri risksiz faiz 

haddi kadar getirisi olan kıymetlerle kar�ılanabilmelidir. 

��� Sentetik olarak yaratılan kıymet için katlanılan maliyet ile söz konusu kıymeti 

vadeli piyasadan alırken veya satarken katlanılan maliyet aynı olmalıdır. 

'�� Vergi ve di�er yasal düzenlemeler futures veya opsiyon sözle�melerine göre 

farklılık göstermemelidir11. 

Portföy sigortalamasında kullanılan enstrümanların nasıl fiyatlandırıldıkları, seçilecek 

stratejide büyük önem ta�ımaktadır. E�er endeks call opsiyonu sözle�meleri, endeks 

put opsiyonu sözle�melerine nazaran daha dü�ük fiyatlandırılmı�sa, nakit kıymet + call 

opsiyonundan olu�an portföy sigortalama stratejisi tercih edilmelidir. E�er endeks 

futurus sözle�meleri olması gerekenden daha dü�ük fiyatlandırılmı�sa, hisse senedi 

portföyü + endeks futures sözle�melerinde kısa pozisyon stratejisi yerine, nakit + 

endeks futures sözle�melerinde uzun pozisyon stratejisi uygulanmalıdır12. 

III.B.2 Futures Sözle�meleri �le Portföyün Sigortalanması 

Endeks futures sözle�meleri kullanılarak yaratılan stratejilerde portföy 

kompozisyonunun nasıl olu�turulması gerekti�ine ili�kin çalı�malar Etzioni (1986), 

Benninga ve Blume (1984) ile O’Brein (1988) tarafından yapılmı�tır. Put-Call paritesinde 

Call opsiyonunun fiyatı yerine B&S modeli e�de�erini yazacak olursak a�a�ıdaki e�itlik 

elde edilir: 

                                                

11 Dreher, a.g.e. 
12 Rubinstein, a.g.e. 
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1 dNKedNSPS tTr
ttt −+=+ −−  

Yukarıdaki formülden de görülebilece�i üzere hisse senedi ile söz konusu hisse senedi 

üzerine düzenlenmi� put opsiyonundan olu�an bir portföy StN(d1) tutarında hisse senedi 

ve Ke-r(T-t)N(-d2) tutarında hazine bonosu bulunan ve dinamik olarak yönetilen bir portföy 

ile taklit edilebilir. Di�er taraftan hisse senedi ve söz konusu hisse senedi üzerine 

düzenlenmi� futures sözle�mesinden olu�an bir portföy risksiz olaca�ından getirisi 

hazine bonosunun getirisine e�it olmalıdır. Hisse senedinin vade sonundaki de�eri 

ST+DT iken futures sözle�mesinde alınan kısa pozisyonun vade sonu de�eri F0-ST 

olacaktır. Bu durumda portföyün vade sonundaki toplam de�eri a�a�ıdaki gibidir: 

ST + DT + F0 - ST 

Formülde DT dönem boyunca alınan kar paylarının vade sonu de�erini ve F0 futures 

sözle�mesinin satı� fiyatını temsil etmektedir. Futures sözle�mesinin fiyatı arbitraja izin 

vermeyecek �ekilde belirlenmektedir: 

F0 = Ser(T-t) – DT 

Futures fiyatı portföyün vade sonu de�erinde yerine kondu�unda portföy de�erinin 

Ser(T-t) olarak faiz oranı kadar artaca�ı açıkça görülmektedir. 

III.B.2.a Put Opsiyonunun Taklit Edilmesi 

Türev enstrümanların fiyatlaması bölümünden de hatırlanaca�ı üzere B&S modeline 

göre endeks üzerine düzenlenen put opsiyonları a�a�ıdaki gibi fiyatlandırılmaktadır: 

)()( 1
)(

2
)( dNSedNKeP tTqtTr −−−= −−−−  

Yukarıdaki formülden de anla�ılaca�ı üzere endeks üzerine düzenlenen put 
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opsiyonlarının deltası: 

 [ ] [ ]1)()(1)( 1
)(

1
)(

1
)( −=−−=−−=∆ −−−−−− dNedNedNe tTqtTqtTq  

olarak hesaplanmaktadır13. Put opsiyonunun deltası negatiftir. Di�er bir ifadeyle put 

opsiyonunu taklit edebilmek için toplam portföyün delta ile temsil edilen a�ırlı�ı kadar: 

[ ])(1 1
)( dNe tTq −−−  

hisse senedi açı�a satılarak elde edilen mebla� ile put opsiyonunun bedeli hazine 

bonosuna yatırılmalıdır. 

E�er sentetik put opsiyonu yaratılırken hisse senedi yerine futures sözle�meleri 

kullanılacaksa, put opsiyonunun delta de�eri, futures sözle�melerinin delta de�eri ile 

düzeltilmelidir. Yıllık temettü verimi d olan bir endeks üzerine düzenlenen futures 

sözle�melerinin fiyatı hatırlanaca�ı üzere a�a�ıdaki gibi hesaplanmaktadır: 

 )*)(( tTqrSeF −−=  

Formülde T* futures sözle�mesinin vadesidir. Yukarıdaki formülden anla�ılaca�ı üzere 

endeks üzerine düzenlenen futures sözle�melerinin deltası: 

 )*)(( tTqre
S
F −−=∆=

∆
∆

 

olarak hesaplanacaktır. Bu durumda e(q-r)(T*-t) birim futures sözle�mesi ile 1 birim 

endeksin fiyat hassasiyetleri aynı olacaktır14.  

                                                

13 Hull, a.g.e., s. 305 
14 A.e., s. 306 
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Put opsiyonunu sentetik olarak olu�turmak için satılması gereken hisse senedi oranı, 

futures sözle�melerinin deltası ile düzeltilirse: 

[ ]
[ ])(1

)(1

1
)*()*(

1
)()*)((

dNee

dNee
TTqtTr

tTqtTqr

−

−
−−−

−−−−−

 

Put opsiyonuna konu edilen portföyün endeks puanı cinsinden de�eri K1, futures 

sözle�melerinin endeks çarpanı K2 ile ifade edilirse, satılması gereken futures 

sözle�mesi sayısı a�a�ıdaki gibi olacaktır15: 

[ ]
2

1
1

)*()*( )(1
K
K

dNee TTqtTr −−−−  

III.B.2.b Sigortalanmı� Bir Portföyün Taklit Edilmesi 

O’Brein’ın 1988 yılında yaptı�ı çalı�mada futures sözle�melerinin fiyatı teorik fiyatına 

e�it oldu�unda put opsiyonu ile sigortalanan bir portföyü taklit etmek için futures 

sözle�melerinde alınması gereken kısa pozisyon miktarı, hisse senedi ve hazine 

bonosundan olu�an dinamik stratejide satılması gereken hazine bonosu tutarının hisse 

senedi fiyatına bölünmesiyle bulunan oranın 1/exp(r*(T-t-1)) ile çarpılması sonucu 

bulunabilir. Örne�in hisse senedi fiyatı 100 YTL, 100 YTL kullanım fiyatlı put 

opsiyonunun fiyatı 10,48 YTL, faiz oranı bir dönem için %2 ve put opsiyonu deltası 

0,6206 ise hisse senedi ve hazine bonosundan olu�an portföyün dinamik stratejiler ile 3 

dönem 100 YTL taban seviyesinde korunabilmesi için ba�langıç portföyünde 62,06 

YTL’lik hisse senedi ile 48,42 YTL’lik hazine bonosu bulundurmak gerekir. E�er 

stratejide endeks futures sözle�meleri kullanılacaksa satılması gereken futures 

sözle�mesi sayısı a�a�ıdaki gibi hesaplanır16: 

                                                

15 Hull, a.g.e., s. 320 
16 Loria, Pham, Sim, a.g.e. 
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Futures sözle�mesinde alınması gereken pozisyon portföy de�erlerinin türevi alınarak 

da bulunabilir. Sentetik put opsiyonu taklit edilerek olu�turulan stratejide put 

opsiyonunun fiyatı Merton’un 1973 yılındaki çalı�masında ifade etti�i gibi 

hesaplanmaktadır17: 

[ ] t
tqtr

tt

tq
t

tr
t

SdNedNKeSP

dNeSdNKeP

)(1)(

)()(

1
)(

2
)(

1
)(

2
)(

−−+−=+

−−−=
−−−−

−−−−

ττ

ττ

 

Bilindi�i üzere hisse senedi ve put opsiyonu ile olu�turulan sigortada N adet hisse 

senedi ve N adet put opsiyonu bulundurulur18: 

 ( )PSNV +=  

Yukarıdaki formülden de anla�ılaca�ı üzere N=V/(S+P)’dir. Hisse senedi fiyatındaki 

küçük bir de�i�im sonucu portföy de�erinde meydana gelen de�i�im, portföy de�erinin 

hisse senedi fiyatına göre türevinin alınmasıyla bulunabilir: 

 �
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E�er put opsiyonu endeks futures sözle�meleri kullanılarak sentetik olarak 

yaratılacaksa o takdirde portföyde NS adet hisse senedi ve NF adet futures sözle�mesi 

bulundurulmalıdır: 

                                                

17 Do, Faff, a.g.e. 
18 Cuthbertson, Nitzsche, a.g.e., s. 337-339 
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 F
FS VNSNV +=  

Bilindi�i üzere futures sözle�mesinin ba�langıçtaki de�eri sıfırdır (VF=0). Bu durumda 

portföydeki hisse senedi sayısı NS=V/S olacaktır. Hisse senedi fiyatındaki küçük bir 

de�i�im sonucu portföy de�erinde meydana gelen de�i�im a�a�ıdaki gibi ifade edilir: 

 �
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Formülde ∂F/∂S hisse senedi fiyatındaki küçük bir de�i�imin futures sözle�melerinin 

fiyatında meydana getirdi�i de�i�imdir. Futures fiyatı ve hisse senedi fiyatına göre türevi 

a�a�ıdaki gibi hesaplanmaktadır: 

 ))(( tTdrSeF −−=  ))(( tTdre
S
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Hisse senedi adedi ve türev terimleri yerine kar�ılıkları yazıldı�ında: 
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S
V

S
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elde edilir. Burada hedeflenen sentetik put opsiyonu yaratmak için olu�turulan 

portföydeki de�i�imleri, hisse senedi ile put opsiyonundan olu�an portföyün 

de�i�imlerine e�itlemektir: 
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Formülden NF çekilirse futures sözle�melerinde alınması gereken pozisyon a�a�ıdaki 

gibi hesaplanır: 
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Formülde ikinci parantez içinde yer alan ifade call opsiyonunun delta de�eridir. �fade 

buna uygun olarak yeniden yazılırsa: 
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Futures sözle�melerinin bir endeks çarpanı oldu�undan yukarıda hesaplanan de�er 

sözle�me çarpanına bölünerek sözle�me sayısı hesaplanabilir. Delta ve vadeye kalan 

zaman de�i�tikçe sözle�me sayısı da bu de�i�ikliklere paralel olarak yeniden 

ayarlanmalıdır. 

Portföy sigortası içinde NS kadar hisse senedi ve NB kadar hazine bonosu bulunan bir 

portföy yardımıyla da gerçekle�tirilebilir: 

 BNSNV BS +=  

Hazine bonosu fiyatı hisse senedi fiyatındaki de�i�imden etkilenmez. Bu nedenle hisse 

senedi fiyatındaki küçük bir de�i�im sonucu portföy de�erinde meydana gelen de�i�im 

a�a�ıdaki gibi ifade edilir: 

SN
S
V =

∂
∂

 

Bu portföyün de�erindeki de�i�imle, hisse senedi ile put opsiyonundan olu�an portföyün 

de�i�imleri e�itlenirse: 
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olarak bulunur. Bu durumda portföydeki hazine bonosu adedi de a�a�ıdaki gibi 

olmalıdır: 
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III.B.2.c Uygulama Örne�i 

A�a�ıdaki veriler kullanılarak de�i�ik stratejilerle uygulanan portföy sigortalarının 

sonuçları, hisse senedi fiyatı 1 USD dü�tü�ünde kar�ıla�tırılabilir: 

Portföy de�eri 44.575.000 USD 
Hisse senedi fiyatı 445,75 USD 
  
Hazine bonosunun fiyatı 99,31 USD 
Futures fiyatı 448,83 USD 
Call opsiyonu fiyatı 2,65 USD 
Put opsiyonu fiyatı 38,57 USD 
Kullanım fiyatı 485 USD 
  
Vadeye kalan zaman 0,2301 yıl 
Risksiz faiz oranı (yıllık) %2,99 
Hisse senedi volatilitesi (yıllık) %15,5 
  
Futures endeks çarpanı 500 
  
Futures delta de�eri 1,0069 
Call delta de�eri 0,1574 
Put delta de�eri -0,8426 

 

Birinci portföyde hisse senedi ve put opsiyonu vardır. Satın alınabilecek hisse senedi ve 

put opsiyonu miktarı 92.036 adettir: 
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�kinci portföyde hisse senedi ve futures sözle�mesi vardır. Portföyde 100.000 adet hisse 

senedi varken buna kar�ılık 170 adet futures sözle�mesi satılmı�tır: 
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Üçüncü portföyde hisse senedi ve hazine bonosu vardır. Portföyde bulundurulacak 

hisse senedi 14.486 adettir: 
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Portföyde bulundurulacak hazine bonosu 383.827 adettir: 
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Hisse senedi fiyatının 1 USD dü�erek 444,75 USD’ye geriledi�ini varsayalım. Bu 

durumda put opsiyonunun yeni fiyatı 39,42 USD, futures sözle�mesinin yeni fiyatı 

447,82 USD olacaktır. 

Birinci portföyde hisse senetlerinden 92.036 USD zarar, put opsiyonlarından 78.230 

USD kar elde edilecek, toplam zarar 13,806 USD olacaktır. 

�kinci portföyde hisse senetlerinden 100.000 USD zarar, futures sözle�melerinden 

85.850 USD kar elde edilecek, toplam zarar 14,150 USD olacaktır. 

Üçüncü portföyde hisse senetlerinden 14.486 USD zarar elde edilecektir. Hazine 
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bonolarının de�erinde bir de�i�me olmayaca�ından toplam zarar 14,486 USD olacaktır. 

Her üç portföyün de�erinde meydana gelen de�i�me a�a�ı yukarı aynıdır. Aradaki 

farklar yuvarlama hatasından ve delta de�erinin sadece çok küçük de�i�imler için 

geçerli olmasından kaynaklanmaktadır19. 

III.C Endeks Futures Sözle�meleri �le Sigorta Maliyeti 

Spot fiyat volatilitesinin artması portföy sigortası satın alan için maliyetleri, satıcı için 

getiriyi yükseltici yönde etki yapar. Genelde yüksek volatilite endeks futures 

sözle�melerinin yanlı� fiyatlandırılması sorununu da beraberinde getirir. Söz konusu 

yanlı� fiyatlama portföyün sigortalanmasında ek bir maliyet olarak yansır. Put opsiyonu 

satın alarak yapılan sigortalamada prim ilk ba�ta ödendi�i için yatırımcı volatilite 

de�i�imlerinden ve futures sözle�melerinin yanlı� fiyatlamasından etkilenmez. Put 

opsiyonu dinamik stratejiler uygulanarak sentetik olarak yaratılıyorsa bu durumda 

portföyden opsiyonun deltası kadar hisse senedi satarak hazine bonosu veya endeks 

futures sözle�meleriyle tam olarak riskten korunmu� portföy alınmalıdır20. 

Portföy kompozisyonunun de�i�tirilmesi periyodları arasında yapılan kar�ıla�tırmada 

i�lem maliyetleri olmadı�ı senaryolarda söz konusu de�i�iklik ne kadar sık yapılırsa 

portföylerin performansı o derece artmaktadır. Ancak i�lem maliyetleri söz konusuysa o 

takdirde de�ere endeksli yöntemlerin performansı daha az i�lem maliyetine neden 

oldukları için artmaktadır. Bu konuda belirlenebilecek en iyi strateji, portföy 

kompozisyonunun sık de�i�tirmemekten kaynaklanan taklit hatalarını minimum 

yaparken, i�lem maliyetlerini çok fazla artırmayacak optimum süreyi belirlemek 

olacaktır21. 

                                                

19 Don M. Chance, An Introduction to Derivatives, The Dryden Press, Fort Worth, 1995, s. 546 
20 Hill, Jain, Wood, a.g.e. 
21 Loria, Pham, Sim, a.g.e. 
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Garcia ve Gould tarafından yapılan çalı�mada S&P500 endeksinin performansı ile bu 

endeks üzerine düzenlenmi� futures sözle�meleriyle korunan zarar ettirmeyen %0  

tabanlı bir portföy ile en fazla %5 zarar ettiren bir portföyün performansı kar�ıla�tırılarak 

dinamik stratejilerin maliyeti hesaplanmaya çalı�ılmı�tır. ��lem maliyetleri için %0,5 ve 

%0 olmak üzere iki farklı senaryo kabul edilmi�tir. 1963-1983 yıllarını kapsayan 

çalı�maya göre zarar ettirmeyen portföyün getirisi (%7,08), hazine bonosu getirisinden 

(%6,68) sadece %0,4 puan fazladır. %70 hisse %30 bonodan olu�an statik portföyün 

getirisi, en fazla %5 zarar ettiren portföyün getirisinden; %50 hisse %50 bonodan 

olu�an statik portföyün getirisi, zarar ettirmeyen portföyün getirisinden yüksek olmu�tur. 

��lem maliyetleri hesaba katıldı�ında zarar ettirmeyen portföyün geometrik ortalama 

maliyeti %1,7 olurken, en fazla %5 zarar ettiren portföyün geometrik ortalama maliyeti 

%0,83 olarak gerçekle�mi�tir. Sigortalanan portföyün maliyeti piyasanın yönü yukarı 

oldu�unda artmaktadır. Bu nedenle portföyün sadece S&P500’ün altında performans 

gösterdi�i yıllar dikkate alınırsa i�lem maliyetleri söz konusuyken zarar ettirmeyen 

portföyün gözlemlenen 240 dönemin 177’sinde S&P’nin altında getiri sa�ladı�ı ve bu 

dönemlerde ortalama maliyetinin %7,19 olarak gerçekle�ti�i görülmektedir. En fazla %5 

zarar ettiren portföyün ise gözlemlenen 240 dönemin 191’inde S&P’nin altında getiri 

sa�ladı�ı ve bu dönemlerde ortalama maliyetinin %3,85 olarak gerçekle�ti�i 

görülmektedir. Zarar ettirmeyen portföy dü�ü�lerde ortalama %10,27 kazandırırken, 

yükseli�lerde ortalama %7,21 kaybettirmektedir. Ancak yükseli�lerin dü�ü�lere oranla 

daha sık ya�andı�ı (yala�ık 2,75 katı) göz önüne alınırsa, bu portföyün avantajı  

azalacaktır22. 

Hill, Jain ve Wood tarafından yapılan çalı�manın sonuçlarına göre haziran 1983 ile 

a�ustos 1986 yılları arasında S&P500 futures sözle�meleri gerçek de�erinden ortalama 

olarak %0,32 oranında fazla de�erlenmi�tir. Futures sözle�melerinin volatilitesi, spot 

endeks volatilitesinden daha yüksektir. Bu durumun ana sebebi futures sözle�melerinin 

yanlı� fiyatlandırılmasıdır. Vadeli piyasalar i�lem kolaylı�ı ve dü�ük i�lem maliyetleri 

nedeniyle yeni bilgiyi spot piyasalara nazaran daha çabuk fiyatlara yansıtabilmekte, bu 

                                                

22 Garcia, Gould, a.g.e. 
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nedenle de futures sözle�melerin yanlı� fiyatlandırılması söz konusu olabilmektedir. 

Normal da�ılım varsayımı altında endeksin %1,5 ve üzeri de�i�im olasılı�ı %2’dir. Söz 

konusu alt örnek üzerinde yapılan çalı�mada endeksin %1,5 ve üzerindeki de�i�imleri 

ile endeks futures sözle�melerinin yanlı� fiyatlandırılması arasındaki ili�kinin derecesi 

(korelasyon katsayısı) %28’dir. Di�er taraftan spot endeks de�erindeki de�i�imler ile 

endesk futures fiyatının bir gün sonraki yanlı� fiyatlaması arasındaki anlamlı ve ters 

yönlü ili�ki dikkat çekicidir. Endeks de�erindeki pozitif (negatif) bir de�i�imin, ertesi gün 

futures sözle�melerinin fiyatında meydana gelen yanlı� fiyatlama üzerinde azaltıcı 

(ço�altıcı) yönde bir etkisi olmaktadır. Dolayısı ile spot endeks de�erinde meydana 

gelen de�i�imler neticesinde portföy sigortalama stratejisinin gerektirdi�i alım-satımların 

bir gün sonraya bırakılması daha anlamlı olacaktır23. 

III.C.1 ��lem Maliyetleri �le Volatilite Arasındaki �li�ki 

Spot piyasada tutulan pozisyonlara kar�ılık olarak alınmı� futures veya opsiyon 

sözle�melerinin vade sonlarında kapatılmalarından kaynaklanan volatilite, piyasa 

katılımcıları tarafından yakından bilinmektedir. Bu pozisyonların kapatılması sırasında 

aynı yönlü i�lemler a�ırlık kazanırsa, spot piyasaya gelen emirlerde önemli bir 

dengesizlik problemi ya�anmaktadır. Vade sonu etkisinin dı�ında portföy sigortası 

stratejileri ve programlı alım-satım stratejileri gibi i�lemler, spot endeks de�eri belirli bir 

seviyeye geldi�inde söz konusu endeks üzerine düzenlenen futures sözle�melerinde 

a�ırı alım-satıma neden oldukları için volatiliteye sebebiyet verebilirler. Bu tür stratejileri 

uygulayan yatırımcıların piyasaya ne zaman ve hangi endeks seviyesinde girece�ine 

ili�kin bilgiyi di�er piyasa katılımcılarına aktaracak bir bilgi mekanizması yoksa, söz 

konusu i�lemler önceden öngörülemedi�i için yetersiz likidite fiyatların a�ırı 

de�i�mesine yol açmaktadır. Portföy sigortasının ve programlı alım-satım i�lemlerinin 

volatiliteye yol açtı�ı konusu halen tartı�maya açık olmakla beraber, asıl önemli olan 

                                                

23 Hill, Jain, Wood, a.g.e. 
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konu endeks futrures sözle�melerinin uzun vadede piyasa istikrarı için bir tehdit unsuru 

olup olmadı�ıdır24. 

Volatilitenin yükselmesi yatırımcılar tarafından talep edilen risk primini yükseltece�inden 

faiz oranlarını ve sermaye maliyetini yükseltmektedir. Ancak daha önemlisi yüksek risk 

algısı, yatırımcının varlıklarını ve refah seviyeisni tehdit eden bir geli�medir. Volatilite 

yükseldikçe uzun vadeli yatırımcı spekülatif ve manipülatif hareketler yüzünden 

piyasaya olan güvenini kaybederek piyasadan çekilebilir. Yüksek volatilite genel olarak 

kötü bir olay olarak algılanmakla birlikte volatilite ile ekonomik aktivite veya ekonomik 

refah seviyesi arasında güçlü bir ba� kurmak oldukça zordur. Volatilite seviyesi 

ekonomik göstergelerin i�aret etti�i seviyeden daha dü�ük veya daha yüksekse, 

piyasada i�lem gören enstrümanların yanlı� fiyatlandırılması sonucu kaynakların yanlı� 

da�ıtımı söz konusu olacaktır. Geleneksel görü� futures i�lemleriyle beraber spot 

piyasaya daha çok yatırımcının gelece�ini, dolayısı ile piyasadaki likidite yükselirken 

volatilitenin de dü�ece�ini ileri sürer. Bu görü�e kar�ıt olarak futures sözle�melerinin 

spot ve vadeli piyasalara bilgisiz veya rasyonel davranmayan yatırımcıları çekti�i, bu 

yatırımcıların da kısa vadeli kar pe�inde ko�arken fiyatları yukarı veya a�a�ı do�ru 

sürükledi�i iddia edilmektedir. Endeks futures sözle�melerinin fiyatları spot endekse 

nazaran daha fazla de�i�kendir. Futures sözle�melerinin fiyatlarındaki yüksek 

volatilitenin arbitrajcılar aracılı�ı ile spot piyasaya ta�ındı�ı öne sürülmektedir25. 

Edwards tarafından yapılan çalı�mada S&P500 ve Value Line endekslerinin futures 

sözle�meleri i�leme açılmadan önceki ve sonraki periyodlarda volatiliteleri ölçülerek, 

futures sözle�melerinin spot piyasada yüksek volatiliteye sebep olup olmadıkları 

ara�tırılmı�tır. Volatiliteyi ölçmek için kapanı�tan kapanı�a günlük fiyat de�i�imleri ile 

gün içi fiyat de�i�imleri yöntemleri tercih edilmi�tir. Vadeli ve spot piyasa volatiliteleri 

ayrı ayrı hesaplandı�ında, vadeli piyasalardaki volatilitenin, spot piyasalardaki 

                                                

24 Franklin R. Edwards, “Does Futures Trading Increase Stock Market Volatility?”, Financial 
Analysts Journal, January/February 1988, s. 63-69 
25 A.e. 
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volatiliteden yüksek oldu�u görülmektedir. Önemli para politikası kararlarının alındı�ı 

tarihlerin dı�arıda bırakıldı�ı günlük fiyat de�i�imlerini içeren veri seti üzerinde yapılan 

analizde S&P500 endeksi volatilitesinin futures sözle�meleri i�leme açıldıktan sonra 

anlamlı bir �ekilde azaldı�ı (α=%5) ortaya çıkmaktadır. Value Line endeksi 

volatilitesinde ise anlamlı bir de�i�me saptanamamı�tır. Sonuçlar gün içi volatilite 

de�erleri için de farklı de�ildir. Gün içi volatilite ölçümünde kullanılan ilk yöntem 

“yüksek-dü�ük varyans tahminleyicisi” yöntemidir. Bu yönteme göre gün içi varyans 

a�a�ıdaki gibi hesaplanır: 

σ2 = 1/(4n ln(2))*Σln(Ht/Lt)2 

Di�er yöntem gün içi en yüksek ve en dü�ük de�erler arasındaki oransal farkın 

hesaplanmasına yöneliktir. Olu�turulan serinin ortalaması ve varyansı, volatilite 

göstergesi olarak kullanılmaktadır: 

ln(Ht/Lt) 

Gün içi volatilite analizinde de 1986 yılına kadar volatilitenin dü�ük seviyelerde 

seyretti�i, 1986 yılından sonra artı� gösterdi�i görülmektedir. Endeks futures 

sözle�melerinin i�leme açıldı�ı 1982 yılından 1986 yılına kadar gün içi volatilitede 

herhangi bir negatif etki gözlemlenmemi�tir. Son yıllardaki volatilite artı�ının sebebi 

olarak endeks futures sözle�melerinden ziyade, hisse senedi fiyatlarındaki istisnai 

yükseli�, doların di�er önemli para birimleri kar�ısındaki de�er kaybı, dı� ticaret 

dengesindeki dengesizlik ve bütçe açı�ı gibi ekonomik problemler daha ön plana 

çıkmaktadır. Ayrıca yüksek volatilite hisse senetleri piyasasından ba�ka tahvil ve 

endeks futures sözle�meleri ile alakalı olmayan di�er piyasalarda da gözlemlenmi�tir. 

Tüm bulgular endeks futures sözle�melerinin vadeli piyasalardaki yüksek volatiliteyi 

spot piyasaya ta�ıdı�ı yönündeki savı destekler nitelikte de�ildir26. 

                                                

26 A.e. 
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Di�er i�lem maliyetleri volatilite terimi içerisine katılabilir. Komisyon, i�lemin piyasa 

etkisi ve yanlı� fiyatlama etkisinden olu�an i�lem maliyetlerinin (k) volatilite üzerindeki 

etkisini ara�tırmak için volatilite hesaplaması a�a�ıdaki gibi yeniden düzenlenmelidir: 

( )( )[ ]tkA σσσ //2122 Π+=  

Dikkat edilirse k arttıkça ve t azaldıkça yeni hesaplanan volatilite teriminin de�eri 

artmaktadır. Kurulan modelde %0,5 ile %1,75 arasında de�i�en üç farklı i�lem maliyeti, 

biri normal di�eri a�ırı piyasa hareketlerini içeren iki farklı veri seti için 3 yıllık ve 1 yıllık 

vadelerde volatilite hesaplaması yapılmı�tır. 3 yıllık vade için yapılan çalı�mada, normal 

piyasa hareketlerinin var oldu�u durumda futures sözle�melerindeki yanlı� fiyatlamanın 

en uç boyutta oldu�u durumda opsiyon maliyeti sadece %0,34 artmaktadır. Bu oran 

a�ırı piyasa hareketlerinin varlı�ında da de�i�memektedir. Di�er taraftan volatilitedeki 

de�i�im opsiyon maliyetini futures sözle�melerinin yanlı� fiyatlanmasından çok daha 

fazla etkilemektedir. Normal piyasa hareketlerinin varlı�ında dü�ük i�lem maliyetleri 

geçerliyken gerçekle�en %19,7 oranındaki maksimum volatilite, opsiyon maliyetini 

%1,3, yüksek i�lem maliyetleri geçerliyken gerçekle�en %22,4 oranındaki maksimum 

volatilite, opsiyon maliyetini %1,17 artırmaktadır. A�ırı piyasa hareketlerinin varlı�ında 

ise dü�ük i�lem maliyetleri geçerliyken gerçekle�en %50,7, yüksek i�lem maliyetleri 

geçerliyken gerçekle�en %53,5 oranındaki maksimum volatilite, opsiyon maliyetini %3,5 

artırmaktadır. Volatilitenin opsiyon maliyeti üzerindeki etkisi kendini 1 yıllık vadede daha 

çok göstermektedir. Hem futures sözle�melerinin yanlı� fiyatlamasından, hem de 

volatiliteden kaynaklanan maliyet, 3 yıllık vadeyle kar�ıla�tırıldı�ında daha yüksek 

çıkmaktadır. Portföy sigortalamasının vadesi uzadıkça, yanlı� fiyatlamanın ve 

volatilitenin opsiyon maliyeti üzerindeki etkisi daha az olmaktadır27. 

                                                

27 Hill, Jain, Wood, a.g.e. 
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III.D FUTURES SÖZLESMELERIYLE PORTFÖY SIGORTALAMA 
PERFORMANSI 

Portföy sigortası stratejilerinin performansları genellikle belirlenen süre sonunda 

hedefledikleri taban de�ere eri�ip eri�emedikleriyle ve tümüyle riskli varlı�a yatırım 

yapmamaktan kaynaklanan fırsat (sigorta) maliyeti kriteri ile ölçülmektedir. Yapılan 

analizde futures sözle�melerinin kullanıldı�ı portföy sigortası stratejilerinin, spot piyasa 

enstrümanlarının kullanıldı�ı stratejilere göre daha iyi performans gösterdi�i 

görülmektedir. Bu durum futures sözle�melerinin daha dü�ük olan i�lem maliyetlerinden 

kaynaklanmaktadır. Futures sözle�melerinin ilk i�leme açıldı�ı yıllarda bu sözle�melerin 

yanlı� fiyatlanması nedeniyle portföy sigortası stratejilerinin performansı daha dü�üktür; 

ancak futures i�lemler geli�tikçe söz konusu stratejilerin performansı geli�meye paralel 

olarak artmaktadır. Futures sözle�melerinin piyasa fiyatı yerine teorik fiyatlarının 

kullanıldı�ı simülasyonlarda portföy sigortası stratejilerinin performansı çok daha iyi 

çıkmaktadır. Bu sonuç, futures sözle�melerindeki yanlı� fiyatlamadan kaynaklanan 

performans azalmasının bir kanıtıdır28. 

Taban de�erinin dü�ük belirlendi�i stratejilerin, piyasalar dura�an oldu�u zamanlarda 

daha az i�lem maliyetine neden olacaklarından belirlenen koruma seviyesini 

tutturabilme olasılıkları daha yüksektir. E�er piyasa bir yöne do�ru gidiyorsa tersi bir 

durum söz konusu olacaktır. Özetlemek gerekirse endeks futures sözle�meleri ile 3 ay 

süreli gerçekle�tirilen portföy sigortasının dü�ük performans gösterdi�i söylenemez. 

Di�er çalı�malar sigortalama süresi uzatıldı�ında maliyetin önemli ölçüde azaldı�ını 

göstermektedir. Di�er taraftan vadeli piyasadaki likidite yetersiz ise sigortalanan 

portföylerin performansı bundan olumsuz etkilenecektir. Piyasa verileri göstermektedir 

ki performansı olumsuz etkileyen bir di�er etken olan futures sözle�melerinin yanlı� 

fiyatlaması vakasına gerçek hayatta rastlanmaktadır ve bu dengesizlik arbitraj 

i�lemleriyle giderilememektedir. Ba�ka bir husus B&S modelinde hisse senedi fiyatının 

sigortalanan portföy büyüklü�ünden etkilenmeyece�i varsayılmaktadır. Ancak 

piyasadaki tüm hisse senedi portföylerinin sigortalandı�ı dü�ünülecek olursa, normal bir 

                                                

28 Do, Faff, a.g.e. 
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fiyat dü�ü�ünü takiben gelecek satı�lar nedeniyle bu dü�ü�ün derinle�ebilece�i iddia 

edilmektedir29. 

III.D.1 Performansı Etkileyen Ba�lıca Faktörler 

Faiz oranlarının belirsizli�i dikkatle takip edilip gerekli müdahaleler yapıldı�ında portföy 

sigortası stratejisinin a�a�ı yönlü fiyat hareketlerindeki koruma kabiliyetini etkilemezken, 

yukarı yönlü getirilerin tahminini güçle�tirir. Faiz oranları belirsizle�tikçe, Avrupa tipi 

opsiyonları dinamik stratejilerle uzun vadede taklit etmek zorla�acaktır. Dinamik 

stratejiler endeks futures sözle�meleri kullanılarak da uygulanabilir30. 

Futures sözle�melerinin fiyatı teorik de�erinden sapma gösteriyorsa, di�er bir deyi�le 

yanlı� fiyatlanıyorsa portföy sigortası stratejisinin etkinli�i azalır. E�er yanlı� 

fiyatlamanın nasıl düzelece�i önceden tahmin edilebiliyorsa o takdirde futures 

sözle�meleri beklenenin üzerinde bir getiri sa�layabilir. Bu durum hangi portföy 

sigortası stratejisinin tercih edilece�ini de etkiler31. 

III.D.2 Futures Sözle�melerinin Performans Analizleri 

Loria, Pam ve Sim tarafından yapılan çalı�madaki analizde endeks futures sözle�meleri 

portföy sigortası stratejisinde 3’er aylık dönemler için kullanılırken volatilite tahmini 

olarak gerçekle�en volatilite ile Leland’ın 1985 yılında yaptı�ı çalı�madaki varsayım 

ı�ı�ında i�lem maliyetlerinin dahil edildi�i gerçekle�en volatilite tercih edilmi�tir. i�lem 

maliyeti içerisinde komisyon, alı�-satı� fiyat farkı, likidite dü�üklü�ünden kaynaklanan 

piyasa etkisi ve futures sözle�melerinin yanlı� fiyatlaması yer almaktadır. 

                                                

29 Loria, Pham, Sim, a.g.e. 
30 Rubinstein, a.g.e. 
31 Merrick (1988a), a.g.e. 
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Portföy kompozisyonunun de�i�tirilmesini gerektirecek ko�ul olarak be� de�i�ik yöntem 

denenmi�tir: 

��� Günlük ayarlama 

��� Fiyatların %1 de�i�mesi 

��� Fiyatların %3 de�i�mesi 

��� Portföydeki futures sözle�mesi a�ırlı�ının olması gerekenden %1 

farklıla�ması  

'�� Portföydeki futures sözle�mesi a�ırlı�ının olması gerekenden %3 

farklıla�ması.  

Di�er taraftan 10 milyon USD de�erindeki bir portföy için yapılan simülasyonlarda 10 

milyon USD ve 9,5 milyon USD olmak üzere iki farklı taban de�er seçilmi�tir. 

Sigortalanan portföylere ait getiri da�ılımları simetrik olmadı�ı için performans 

de�erlendirmeleri üç farklı kritere göre yapılmaktadır32: 

1. Zarara kar�ı koruma: Zarara kar�ı koruma kriterine göre hiçbir senaryo 

mükemmel olarak koruma sa�layamamaktadır. Zarara kar�ı korunma volatilite 

arttıkça veya taban de�er dü�ürüldükçe artmaktadır. Di�er taraftan portföy 

sigortasının daha çok a�a�ı do�ru �iddetli dü�ü�lerde etkili oldu�u 

görülmektedir. 

2. Fırsat maliyeti: Fırsat maliyeti kriterinde fiyatların yükseldi�i dönemler için 

sigortalanan portföylerin getirileri ile hazine bonosu getirisi kar�ıla�tırılmı�tır. 

Elde edilen sonuçlara göre fırsat maliyeti volatilite seviyesi ile do�ru orantılıdır. 

                                                

32 Loria, Pham, Sim, a.g.e. 
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Yüksek volatilite daha fazla futures sözle�mesinin satılmasını gerektirdi�inden 

yukarı fiyat hareketlerinde portföy performansı dü�mektedir. Genel olarak fiyatlar 

yükselirken tüm senaryolardaki sigortalı portföylerin performansı dü�mektedir. 

3. Geçmi� fiyat hareketlerine ba�ımlılık veya ba�ımsızlık. 

Abken tarafından yapılan çalı�mada hisse senedi/hazine bonosu ve hisse 

senedi/endeks futures sözle�meleri ile dinamik strateji kullanılan iki farklı portföy 

sigortalaması denenmi�tir. Yapılan çalı�mada futures sözle�melerinin temsil etti�i faiz 

oranının gerçek faiz oranlarına nazaran daha oynak (volatile) oldu�u anla�ılmı�tır. 

Çalı�mada futures sözle�meleri ile yapılan sigortalamanın hazine bonosu ile yapılan 

sigortalamadan daha etkili oldu�u görülmü�tür. �ki strateji arasındaki temel fark futures 

sözle�melerindeki yanlı� fiyatlamadan kaynaklanmaktadır. Gerçek hayatta endeksin 

de�eri artarken, endeks futures sözle�mesinin fiyatı oransal olarak daha fazla 

artmaktadır. Yapılan 36 adet simülasyonun 14’ünde futures sözle�melerinin yer aldı�ı 

portföyün sigortalama maliyetinin, daha dü�ük i�lem maliyetlerine ra�men hazine 

bonosunun yer aldı�ı portföyün sigortalama maliyetini geçti�i görülmü�tür. ��lem 

maliyetlerinin sıfır olarak aldı�ı senoryada söz konusu oran 18/36’dır. Dolayısıyla 

endeks futures sözle�melerinin yanlı� fiyatlamasından do�an maliyetin, i�lem 

maliyetlerinden do�an avantajı yok etti�i söylenebilir. Portföy sigortasına en çok ihtiyaç 

duyulan keskin dü�ü�lerde portföy yöneticisi teorik fiyatının çok altında i�lem gören 

futures sözle�melerini fiyatların yükselece�i beklentisi ile satmak istemeyebilir, bu da 

stratejinin bozulmasına yol açar33. 

Do ve Faff tarafından yapılan analizin di�er bir bulgusuna göre opsiyon piyasasından 

alınan temsili volatilite verisi kullanılarak futures sözle�meleri ile uygulanan portföy 

sigortası stratejilerinde mükemmel taban de�er koruması gerçekle�tirilebilmektedir. 

Hem sentetik put hem de CPPI yöntemleri taban de�erin ba�langıç portföy de�erinin 

%1,25 dü�ü�ü olarak belirlenmi� 3 aylık bir vadede %100, taban de�erin portföyün 

                                                

33 Peter A. Abken, a.g.e. 
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ba�langıç de�eri olarak belirlenmi� 3 aylık bir vadede ise %95 oranında ba�arı 

sa�ladı�ı görülmü�tür. Bu bulgular piyasada portföylerini sigortalamayı dü�ünen 

yatırımcıları iki yönden cesaretlendirmektedir34: 

��� Pozisyon de�erini koruyan dü�ük maliyetli bir strateji uygulamak mümkündür. 

��� Bu strateji kamuya açık bilgiler kullanılarak uygulanabilir. Bu yüksek 

performansın bir sebebi de temsili volatilitenin i�lem maliyetleri için de bir prim 

içeriyor olmasıdır. 

III.E ENDEKS FUTURES SÖZLE�MELER� �LE PORTFÖY 
S�GORTALAMASINDA KAR�ILA�ILAN SORUNLAR 

Endeks futures sözle�meleriyle gerçekle�tirilen portföy sigortası stratejilerinde 

kar�ıla�ılan en önemli sorun, endeks futures sözle�mesi fiyatlarının teorik de�erinden 

sapmasıdır. Bu sapma futures sözle�melerinin yanlı� fiyatlandırılması sonucunu 

do�uraca�ı için ba�langıçta hedeflenen koruma seviyesinin tutturulmasında güçlük 

ya�anabilmektedir. 

Futures sözle�melerinin yanlı� fiyatlanmasının riskten korunma pozisyonu üzerindeki 

önemli etkileri vardır: 

��� Futures sözle�mesinin vade sonuna kadar tutulmayan riskten korunma 

pozisyonları risk içerir. 

��� Yanlı� fiyatlama ile futures sözle�melerinin fiyatları ili�kili ise riskten koruma 

oranı beklenen faydayı sa�lamaz. 

                                                

34 Do, Faff, a.g.e. 
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��� A�ırı de�erlenmi� bir futures sözle�mesini satıp spot kıymet alınırsa risksiz 

faizin üzerinde bir gelir elde etmek mümkündür. 

S&P500 üzerine düzenlenen futures sözle�melerindeki yanlı� fiyatlamaya ili�kin grafik 

a�a�ıdadır: 

�ekil 10: S&P500 Endeksi Üzerine Düzenlenen Futures Sözle�melerinde Yanlı� Fiyatlama 

 

Görülmektedir ki yanlı� fiyatlama i�lem maliyetleri ile açıklanamayacak derecede önemli 

büyüklüklere ula�abilmektedir. Yanlı� fiyatlama 1982-1984 yılları arasında daha 

belirginken, arbitraj i�lemlerindeki artı� sonucu 1985-1986 döneminde minimum 

seviyelere inmi�tir. 1982-1984 yıllarında futures sözle�melerinin a�ırı fiyatlanması spot 

piyasayı etkilemezken, takip eden dönemde futures sözle�melerinin getirisinde anlamlı 

bir azalmaya neden olmaktadır. 1985-1986 döneminde ise futures sözle�melerinin 

benzer bir �ekilde a�ırı fiyatlanması futures sözle�mesinin getirisini etkilemezken spot 

piyasa fiyatlarında anlamlı bir artı�a neden olmu�tur. Analizin ba�ka bir sonucuna göre t 
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zamanındaki yanlı� fiyatlama de�eri bilindi�inde t+1 zamanındaki yanlı� fiyatlamayı 

tahmin etmek de mümkündür35. 

Temel portföy sigortalama stratejisi koruyucu put opsiyonu satın almaktır. Bu pozisyon 

hisse senedi açı�a satıp hazine bonosu satın alarak da sentetik olarak yaratılabilir. E�er 

futures sözle�mesinin fiyatı teorik fiyata e�itse hisse senedini açı�a satmak yerine hisse 

senedi futures sözle�mesi satılabilir. Bu durumda alınması gereken hazine bonosu 

miktarı de�i�ecektir. 

�ki dönemli basit bir binomial model yardımıyla futures sözle�meleri ile put opsiyonunun 

nasıl sentetik olarak yaratılabilece�i açıklanabilir. Modelde risksiz faiz haddi her iki 

dönemde de sabittir. Hisse senedi vade sonuna kadar temettü da�ıtmamaktadır ve 

futures sözle�mesinin fiyatı teorik fiyatına e�ittir. Put opsiyonun t zamanındaki de�eri 

P0, risksiz faiz haddi R, t zamanında futures sözle�mesinde alınacak pozisyonun riskten 

korunma oranı h0, t+1 zamanında e�er fiyatlar yükselmi�se futures sözle�mesinde 

alınacak pozisyonun riskten korunma oranı hu
1, t+1 zamanında e�er fiyatlar dü�mü�se 

futures sözle�mesinde alınacak pozisyonun riskten korunma oranı hd
1, F futures 

sözle�mesinin fiyatı ise t+2 zamanında Put opsiyonunun fiyatı a�a�ıdaki gibi 

hesaplanabilir: 

P2 = P0RR + h0(F1-F0)R + h1(F2-F1) = max(0,S0-S2) 

E�er futures sözle�mesi yanlı� fiyatlanıyorsa yukarıdaki e�itli�in düzeltilmesi gerekir. F* 

teorik fiyatı temsil ediyorsa ve futures sözle�mesindeki yanlı� fiyatlama W=F-F* 

�eklinde ifade ediliyorsa vade sonunda W=0 olaca�ı bilindi�ine göre Put opsiyonunun 

vade sonundaki fiyatı a�a�ıdaki gibi hesaplanabilir: 

P2 = P0RR + h0(F*1-F*0)R + h1(F*2-F*1) + h0(W1-W0)R + h1(W2-W1) 

                                                

35 John J. Merrick, Jr., "Hedging with Mispriced Futures", Journal of Financial and 
Quantitative Analysis, December 1988, s. 451-464 
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P2 = max(0,S0-S2) + h0(W1-W0)R + h1(-W1) 

Yanlı� fiyatlama söz konusu ise sentetik put stratejisi vade sonunda sa�laması gereken 

max(0,S0-S2) getirisini sa�layamayacaktır. Yanlı� fiyatlamanın futures sözle�melerinin 

kullanıldı�ı portföy sigortası stratejilerine olan etkisi yanlı� fiyatlamanın yönüne ve 

riskten korunma oranına ba�lıdır. Yukarıdaki formülden ortaya çıkan fazla nakit akımı 

hesaplanabilir: 

P2 - max(0,S0-S2) = h0(W1-W0)R + h1(-W1) 

h0 sıfırdan küçük olaca�ı için strateji t zamanından t+1 zamanına kadar yanlı� 

fiyatlamadaki bir dü�ü�ten (yükseli�ten) dolayı pozitif (negatif) bir nakit akımı sa�lar. 

Yanlı� fiyatlamadaki dü�ü� ço�u zaman futures sözle�melerinin a�ırı fiyatlanması 

sonucunda ortaya çıkar (W0>0). Vade sonunda yanlı� fiyatlamanın ortadan kalkaca�ı 

bilindi�ine göre strateji dü�ük fiyatlanmı� futures sözle�melerinin alımından (W1<0) 

veya yüksek fiyatlanmı� futures sözle�melerinin satımından (W1>0) kazanç sa�lar. 

Vade sonundaki put de�erinin olması gereken de�erden beklenen sapması a�a�ıdaki 

gibi olacaktır: 

E0[P2 - max(0,S0-S2)] = -h0W0R 

Yanlı� fiyatlama ile futures sözle�mesinin fiyatı arasında pozitif yönlü bir ili�ki vardır 

(cov[W,F]>0). Bu nedenle futures sözle�melerinin kullanıldı�ı portföy sigortası 

stratejilerinde teorik fiyat üzerinden hesaplanan riskten korunma rasyosu a�a�ıya do�ru 

düzeltilmelidir36. 

Yanlı� fiyatlama ba�ka bir �ekilde de ifade edilebilir. Fiziki teslim veya nakit uzla�ma 

yöntemine göre sonlandırılan vadeli sözle�melerde riskten korunma (hedge) pozisyonu 

alan yatırımcılar bu pozisyonlarını sözle�menin vadesinden önce kapatıyorlarsa, baz 

                                                

36 Merrick (1988a), a.g.e. 
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riskinden kaynaklanan beklenmedik bir zarara u�ramamak için arbitraj mekanizmasının 

do�ru bir �ekilde çalı�ması gerekmektedir. Bir birim riskli kıymet ve bir birim riskli kıymet 

üzerine düzenlenmi� futures sözle�mesinden olu�an bir portföyün varyansını minimize 

etmek için futures sözle�mesinde alınacak pozisyonu belirli bir riskten korunma oranı 

(hedge ratio-h) ile çarpmak gerekir. Varyans yeterince minimize edilirse bu portföyün 

getirisi risksiz faiz haddi kadar olacaktır: 

f
t

c
tt hRRR 111 +++ +=  

Yukarıdaki denklemde Rc riskli kıymetin getirisini, Rf ise futures sözle�mesinin getirisini 

temsil etmektedir. E�er futures sözle�mesinin fiyatı teorik fiyatına e�itse, riskten 

korunma oranı vadesi futures sözle�mesinin vade sonunda dolan ve getirisi net ta�ıma 

maliyetine e�it olan bir hazine bonosunun bir gün sonraki fiyatının negatif de�erine e�it 

olacaktır. 

{ }11exp ++−−=−= tt
cf
tth τπβ  

Yukarıdaki formülde βcf
t spot fiyat ile futures fiyat arasındaki ili�kiyi gösteren beta 

katsayısını, πt+1 net ta�ıma maliyetini, τt+1 ise vadeye kalan zamanı temsil etmektedir. 

Net ta�ıma maliyeti risksiz faiz oranından temettü geliri çıkarılarak bulunur. 

Ederington’un 1979 yılında yaptı�ı çalı�mada riskten korunma oranının bulunabilmesi 

için sabit bir beta katsayısı önerilmi�tir. Ancak yukarıdaki formülden de açıkça 

anla�ılabilece�i gibi riskten koruma oranı vadeye kalan zamana ba�ımlıdır, bu nedenle 

vadeye kalan zaman azaldıkça de�i�ecektir37. 

Futures sözle�melerindeki yanlı� fiyatlama a�a�ıdaki gibi tanımlanabilir: 

{ }ttttt CFW τπexp−=  

                                                

37 Merrick (1988b), a.g.e. 
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E�er futures sözle�melerinin fiyatı teorik fiyatına e�it olursa W=0 olacaktır. Futures 

sözle�meleri yanlı� fiyatlanıyorsa riskten korunma oranı a�a�ıdaki �ekilde yeniden 

düzenlenmelidir: 

{ }( )wf
ttt

cf
tth βτπβ −−−=−= ++ 1exp 11  

Formülde βwf
t yanlı� fiyatlama ile futures fiyat arasındaki ili�kiyi gösteren beta 

katsayısını temsil etmektedir. S&P500 endeksi üzerine düzenlenen futures sözle�meleri 

için yapılan çalı�mada βwf
t istatistiksel olarak anlamlı bir �ekilde pozitif bulunmu�tur. 

Portföyün getirisi yanlı� fiyatlama durumunda a�a�ıdaki gibi ifade edilebilir: 

{ }( ) { } { } f
t

wf
ttt

w
ttttttt

m
t RRR 111111111 expexp1exp +++++++++ −+−−−−= βτπτπτπτπ  

E�itli�in sa� tarafının ilk bölümü risk içermeyen ta�ıma maliyeti getirisini, ikinci bölümü 

yanlı� fiyatlamadan kaynaklanan getiriyi, üçüncü bölümü ise regresyon do�rusunun 

e�imindeki de�i�imden kaynaklanan getiriyi temsil etmektedir. 

Riskten korunma oranını hesaplarken spot fiyatları sadece futures sözle�mesinin 

fiyatları ile ili�kilendirmek yerine yanlı� fiyatlama ve vadeye kalan zaman ile de 

ili�kilendirmek gerekir. Düzeltilmi� regresyon modeli a�a�ıdaki gibi olmalıdır: 

( ) ( ) ( ) ( ) 112111211 // +++++ ++++++= t
f

tt
f

ttt
f

tttt
c
t vRRCWRCWR τβββτααα  

Bu durumda düzeltilmi� riskten korunma katsayısı a�a�ıdaki gibi hesaplanır: 

( ) ( )ttt
cf
t CW τββββ 21 / ++=  

Düzeltilmi� riskten korunma katsayısı için yapılan analizlerde bazı önemli bulgular 

edinilmi�tir: 
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��� Figlewski’nin 1984 yılında yapmı� oldu�u çalı�maya paralel olarak orijinal 

modeldeki β katsayısı istatistiksel olarak anlamlı bir �ekilde 1’den küçüktür. 

��� Vadeye kalan zamana olan ba�ımlılı�ı temsil eden β2 katsayısının anlamlı bir 

�ekilde negatif olması, vadeye kalan zamanın riskten korunma oranı 

seçimindeki önemini ortaya koymaktadır. S&P500 için yapılan çalı�mada 

riskten korunma oranını vadeye kalan zamana paralel olarak her gün 0,001 

oranında artırmanın do�ru olaca�ı bulunmu�tur. 

��� Futures sözle�melerinin yanlı� fiyatlanmasının riskten korunma oranının 

belirlenmesinde önemli bir etkisi yoktur. Di�er bir deyi�le β1 istatistiksel bir 

�ekilde sıfırdan farklı de�ildir. Bu sonuç hem günlük hem de haftalık veri 

dönemleri için de geçerlidir. 

Yanlı� fiyatlamadaki de�i�imlerin ba�ımlı de�i�ken olarak alındı�ı regresyon modeli 

sonuçlarına göre ta�ıma maliyeti modelinin i�aret etti�i riskten koruma oranının riski 

minimize etti�i yolundaki hipotez günlük veriler kullanıldı�ında reddedilmekte, haftalık 

veriler kullanıldı�ında ise kabul edilmektedir. 

Düzeltilmi� riskten korunma oranının hesaplandı�ı regresyon modelinde tahmin edilen 

sabit katsayılar, yanlı� fiyatlamanın portföy getirilerini nasıl etkiledi�ini açıkça ortaya 

koymaktadır. Buna göre a�ırı (dü�ük) fiyatlanmı� bir futures sözle�mesini satıp (alıp) 

spot piyasada alım (satım) yaparak ortalamanın üzerinde bir getiri elde etmek 

mümkündür. Ancak dü�ük fiyatlanmı� bir futures sözle�mesini satarak spot piyasada 

alım yapmanın sonuçları yatırımcı açısından pek ho� olmayacaktır38. 

Vadeli i�lemler piyasası i�lem maliyetlerinin spot piyasa maliyetlerinden dü�ük oldu�u 

ve bu durumun futures sözle�melerini kullananlar için bir avantaj yarattı�ı bir gerçektir. 

Riskten korunma pozisyonu dü�ük fiyatlanmı� futures sözle�melerinin satı�ını 

                                                

38 A.e. 
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gerektiriyorsa u�ranılan zararın bir kısmı futures sözle�melerinin dü�ük i�lem maliyeti 

avantajı ile kar�ılanmaktadır. Yapılan ara�tırmada dü�ük fiyatlanmı� futures 

sözle�melerinin satı�ı durumunda riskten korunma pozisyonunda futures 

sözle�melerinin kullanılmasından do�an i�lem maliyeti avantajının %0,55’ini yok etti�i 

bulunmu�tur39. 

Merrick (1988b) tarafından yapılan çalı�manın sonucunda riskten korunma oranının 

yanlı� fiyatlamayı dikkate alarak a�a�ı do�ru, vadeye kalan zaman azaldıkça yukarıya 

do�ru düzeltilmesi gerekti�i sonucuna varılmı�tır. Yapılan analizlerde endeks futures 

sözle�meleri ile yapılan riskten korunma pozisyonlarının spot fiyatlara ait günlük 

varyansın %85’ini yok etti�i tespit edilmi�tir40. 

Merrick (1988a) tarafından yapılan çalı�mada futures sözle�melerinin yanlı� 

fiyatlanmasının sentetik put stratejisi üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla be� farklı 

senaryo simüle edilmi�tir. Birinci senaryoda riskten korunma oranının hesaplanmasında 

ve her gün yapılan kar/zarar hesaplamalarında futures sözle�mesinin gerçek fiyatı 

kullanılmı�tır. �kinci senaryoda riskten korunma oranının hesaplanmasında teorik 

futures fiyatı kullanılırken her gün yapılan kar/zarar hesaplamalarında futures 

sözle�mesinin gerçek fiyatı kullanılmı�tır. Üçüncü senaryoda ise hem riskten korunma 

oranının hesaplanmasında hem de her gün yapılan kar/zarar hesaplamalarında teorik 

futures fiyatı kullanılmı�tır. Analiz sonucunda riskten korunma oranının teorik fiyata göre 

belirlenmesinin vade sonunda put opsiyonunu oldu�undan daha fazla kara geçirdi�i 

(deep in-the-money) veya zarara soktu�u (deep-out-of-the-money) görülmü�tür. 

Üçüncü senaryo sonuçları ise teorik fiyat ile gerçek fiyat arasındaki farklılı�ı daha çok 

ortaya koyarak B&S modelinin vade sonu itibarı ile ba�arılı sonuçlar üretemedi�i bir kez 

daha görülmü�tür. Bu sapmanın bir kısmı pozisyonun günlük olarak düzeltilmesinden 

ve piyasa volatilitesi ile faiz oranlarının dönem boyunca sabit olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Bilindi�i üzere B&S modeli portföyün sürekli olarak düzletildi�ini, 

                                                

39 A.e. 
40 A.e. 
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volatilitenin ve faiz oranlarının ise sabit oldu�unu varsaymaktadır. Dördüncü senaryoda 

riskten korunma oranı teorik fiyat kullanılarak hesaplanmı�, ancak bu oran (1-βwf
t) ile 

düzeltilmi�tir. β katsayısı Merrick’in 1987 yılında yaptı�ı çalı�mada hesapladı�ı yanlı� 

fiyatlama (W) ile futures sözle�mesi fiyatı (F) arasındaki ili�kiyi gösteren regresyon 

denkleminin beta katsayısıdır. Bu katsayı vadeye kalan zamana ve yanlı� fiyatlamanın 

ba�langıç de�erine ba�ımlıdır. Be�inci senaryoda ise spot kıymet volatilitesi yerine 

futures sözle�mesinin volatilitesi kullanılmı�tır41. 

Merrick (1988a) tarafından yapılan analizin sonuçları a�a�ıdaki tabloda gösterilmi�tir: 

Tablo 7: Put Opsiyonu Simülasyonu �le Portföy Sigortalaması Analiz Sonuçları 

 

Bu sonuçlardan iki önemli çıkarım yapmak mümkündür: 

                                                

41 Merrick (1988a), a.g.e. 
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��� Futures sözle�mesinin fiyatı kimi zaman teorik de�erinden önemli ölçüde 

sapmaktadır. Bu sapmaların büyüklü�ü, yanlı� fiyatlamanın portföy 

sigortalaması stratejisinde göz ardı edilemeyecek önemli bir konu oldu�unun 

altını çizmektedir. Futures sözle�mesi a�ırı (dü�ük) de�erlendi�inde put 

opsiyonunun fiyatı birinci senaryoda daha dü�ük (yüksek), üçüncü senaryoda 

daha yüksek (dü�ük) çıkmaktadır. 

��� Futures sözle�melerinin volatilitesi spot kıymet volatilitesine oranla daha 

yüksektir. E�er futures sözle�melerinin fiyatı teorik fiyata e�it olursa ve faiz 

oranları dönem boyunca sabit kalırsa, spot kıymet volatilitesi ile futures 

sözle�mesinin volatilitesi birbirine e�it olacaktır. 

Ancak futures sözle�mesinin volatilitesi gerçekte daha yüksek oldu�u için be�inci 

senaryo her zaman için put opsiyonunu birinci senaryoya göre daha yüksek 

fiyatlayacaktır. Be�inci senaryonun sonuçları 2 gözlem dönemi hariç üçüncü 

senaryodan da yüksek çıkmaktadır. Di�er taraftan put opsiyonunun vade sonundaki 

de�eri ile her bir senaryoya göre olu�turulan stratejilerin vade sonundaki de�erleri 

arasındaki farklar kar�ıla�tırıldı�ında en kötü senaryolar ortalama –0,79 sapma ile 

birinci ve ortalama –0,54 sapma ile ikinci senaryo olarak kar�ımıza çıkmaktadır. Her iki 

senaryo de�eri de hedef de�erin altında kalmı�tır. Üçüncü senaryo ortalama –0,18 

sapma ile hedefe daha yakındır, ama dördüncü ve be�inci senaryolar üçüncü 

senaryodan daha fazla hedefe yakla�mı�tır. 5 senaryo içerisinde hedefe en çok 

yakla�an ortalama –0,05 puan sapma ile be�inci senaryodur. Ancak bu sapmalardan 

senaryolardaki put opsiyonunun ba�langıçtaki de�eri ile üçüncü senaryodaki put 

opsiyonunun de�eri arasındaki farkın vade sonundaki de�eri çıkarıldı�ında en iyi 

sonucu ortalama –0,16 puan sapma ile dördüncü senaryo vermektedir. �kinci, üçüncü 

ve dördüncü senaryolardaki put opsiyonunun ba�langıç de�eri üçüncü senaryodaki put 

opsiyonunun ba�langıç de�erine e�it oldu�u için maliyete göre düzeltilmi� de�erlerinde 

herhangi bir de�i�me olmaz. Birinci ve be�inci modellerin  maliyete göre düzeltilmi� 

ortalama sapmaları sırasıyla –0,86 puan ve –0,92 puandır. Maliyete göre düzeltilmi� 

sonuçlar özellikle portföy sigortası stratejisini uygulayacak yatırımcılar için önem 
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ta�ımaktadır42. 

Futures sözle�meleri ile gerçekle�tirilen portföy sigortası stratejisinde ba�ka sorunlar ile 

de kar�ıla�mak mümkündür. Delta’ya göre risk yönetiminde önemli miktarda yönetim ve 

i�lem maliyeti söz konusudur. Opsiyon ve futures sözle�melerinin uygun oldu�u risk 

yönetim amaçları farklıdır. Futures sözle�meleri daha çok riskten korunma aracı olarak 

tercih edilirken, opsiyonlar riski sınırlayıcı veya gelir yaratıcı araçlar olarak 

kullanılmaktadır43. 

Bu stratejideki di�er bir sorun futures sözle�melerinde alınacak pozisyonun miktarını ve 

zamanını tespit etmektir. Futures sözle�melerini alıp-satarken katlanılan bir i�lem 

maliyeti vardır. Ayrıca satılan futures sözle�meleri fiyat dü�ü�lerine kar�ı yatırımcıyı 

korurken, fiyat yükseli�lerinde elde edilebilecek karı da engeller. Strateji piyasa 

dü�erken yüksek miktarda futures sözle�mesi satmayı gerektirir. Bu durum hisse senedi 

fiyatlarının daha da dü�mesine neden olabilir44. 

                                                

42 A.e. 
43 Eugene Moriarty, Susan Phillips, Paula Tosini, "A Comparison of Options and Futures in the 
Management of Portfolio Risk", Financial Analysts Journal, January/February 1981, s. 61-67 
44 Bierman, a.g.e. 
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IV .   BÖLÜM 
ENDEKS FUTURES SÖZLE�MELER� �LE PORTFÖY 

S�GORTALANMASI: 
TÜRK�YE P�YASALARI �Ç�N UYGULAMA 

 

IV.A UYGULAMAYA �L��K�N VER� SET�N�N HAZIRLANMASI 

Bu çalı�mada VOB’da �MKB30 endeksi üzerine i�lem gören futures sözle�meleri 

kullanılarak portföy sigortası stratejilerinin nasıl geli�tirilebilece�i gösterilerek, bu 

stratejilerinin performans de�erlendirmeleri yapılacaktır. Sigortalama tekni�i olarak 

endeks futures sözle�meleri + hazine bonosu ve endeks futures sözle�meleri + hisse 

senedi yöntemleri uygulanacak ve birbirleriyle kar�ıla�tırılacaktır. 

Çalı�maya �ubat 2005 ile Nisan 2007 arasındaki veriler konu edilecektir. Bu do�rultuda 

portföy sigortası uygulamaları VOB’da �MKB30 endeksi üzerine i�lem gören A�ustos 

2005, Ekim 2005, Aralık 2005, �ubat 2006, Nisan 2006, Haziran 2006, A�ustos 2006, 

Ekim 2006, Aralık 2006, �ubat 2007 ve Nisan 2007 vadeleri olmak üzere toplam 11 

adet sözle�mede gerçekle�tirilecektir. Uygulamanın ilk a�amasında futures 

sözle�melerin teorik fiyatları üzerinden portföy sigortası gerçekle�tirilecektir. Bu 

uygulamanın sonuçları, ilerideki bölümlerde futures sözle�melerinin gerçek fiyatları ile 

gerçekle�tirilen portföy sigortalama sonuçları ile kar�ıla�tırılacaktır. 

Futures sözle�melerine ait teorik fiyatların hesaplanabilmesi için endeksin spot 

de�erine, faiz verilerine ve endekse dahil hisse senetlerinin ödedi�i temettü bilgisine 

ihtiyaç vardır. Bu kısımda söz konusu verilerin nasıl elde edildi�i açıklanacaktır. 
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IV.A.1 �MKB30 Endeksinin Spot De�eri 

�MKB’de i�lemler saat 16:30’da bitirilmektedir. 4 �ubat 2005 tarihinde açılan VOB’da ise 

i�lemler 19 Aralık 2005 tarihine kadar saat 15:00’de1, 20 Mart 2006 tarihine kadar saat 

16:00’da bitirilmekteydi2. Bu tarihten itibaren 7 Eylül 2007 tarihinde kadar saat 16:40’da 

bitirilen i�lemler3, söz konusu tarihten sonra saat 17:10’da bitirilmektedir4. Teorik 

fiyatların hesaplanabilmesi için �MKB ve VOB fiyatlarının e� zamanlı olması 

gerekmektedir. 

VOB uzla�ma fiyatları seansın son 10 dakikasında gerçekle�en i�lemlerin miktar 

a�ırlıklı ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle �MKB endeksinin de�eri 4 

�ubat – 19 Aralık 2005 tarihleri arasında saat 14:50 – 15:00 aralı�ındaki, 19 Aralık 

2005 – 20 Mart 2006 tarihleri arasında saat 15:50 – 16:00 aralı�ındaki birer dakika 

aralıkla alınan 10 de�erin aritmetik ortalamasına e�it olarak alınmı�tır. 20 Mart 2006 

tarihinden sonra �MKB30 endeksinin spot de�eri kapanı� de�eri olarak kabul edilmi�tir. 

IV.A.2 Faiz Verileri 

Endeks futures sözle�mesinin teorik fiyatının hesaplanmasında en önemli veri faizdir. 

Faiz verisinde kar�ıla�ılan en büyük sorun, piyasalarda istenilen güne denk dü�en bir 

faiz oranının her zaman bulunamayı�ıdır. Bu nedenle ihtiyaç duyulan vadeye tekabül 

eden faiz oranının bulunabilmesi için getiri e�risi (yield curve) hesaplanmı�tır. 

                                                

1 Vadeli ��lem ve Opsiyon Borsası’nın 26 Ocak 2005 tarih ve 2005/4 no’lu “��lem Esasları” 
genelgesi 
2 VOB’un 26 Ocak 2005 tarih ve 2005/4 no’lu “��lem Esasları” genelgesinde 16 Aralık 2005 tarih 
ve 2005/26 no’lu genelge ile yapılan de�i�iklik 
3 VOB’un 26 Ocak 2005 tarih ve 2005/4 no’lu “��lem Esasları” genelgesinde 10 Mart 2006 tarih 
ve 2006/31 no’lu genelge ile yapılan de�i�iklik 
4 VOB’un 26 Ocak 2005 tarih ve 2005/4 no’lu “��lem Esasları” genelgesinde 13 A�ustos 2007 
tarih ve 2007/54 no’lu genelge ile yapılan de�i�iklik 
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Getiri e�risi hesaplamasına �MKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı’nda 

i�lem gören vadesine en fazla 365 gün kalmı� aynı gün valörlü iskontolu (kuponsuz) 

hazine bonoları dahil edilmi�tir. Veriler �MKB günlük bültenlerinden alınmı�tır. Getiri 

e�risi her gün için hazine bonolarının yıllık basit faizleri (y) ile vadeye kalan gün sayıları 

(x) ili�kilendirerek getiri e�risi do�rusal olarak hesaplanmı�tır. 
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Formülde n söz konusu günde i�lem gören hazine bonosu sayısıdır. Getiri e�risi en 

fazla bir yıl için hazırlandı�ından vadeye kalan gün ile yıllık basit faiz arasındaki ili�kinin 

do�rusal oldu�unu varsaymak çok yanlı� olmayaca�ı gibi hesaplama bakımından da 

daha kolaydır. 

Bir sonraki sayfada yer alan tabloda 4 �ubat 2005 tarihinde i�lem gören vadesine en 

fazla 365 gün kalmı� aynı gün valörlü iskontolu (kuponsuz) hazine bonolarına ili�kin 

veriler yer almaktadır: 
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Tablo 8: 4 �ubat 2005 Tarihinde �MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda ��lem Gören �skontolu 
Hazine Bonoları 

��LEM TAR�H� TANIM BAS�T FA�Z �TFAYA KALAN GÜN
04.02.2005 TRB090205T12 15,00 5
04.02.2005 TRB090205T20 15,02 5
04.02.2005 TRB230205T14 15,05 19
04.02.2005 TRB160305T12 15,41 40
04.02.2005 TRT230305T13 15,30 47
04.02.2005 TRB060405T13 15,51 61
04.02.2005 TRB200405T15 15,70 75
04.02.2005 TRT270405T18 16,14 82
04.02.2005 TRT110505A16 16,48 96
04.02.2005 TRT250505T19 16,41 110
04.02.2005 TRB290605T14 16,53 145
04.02.2005 TRT060705T10 16,99 152
04.02.2005 TRB270705T15 17,14 173
04.02.2005 TRB100805T13 17,27 187
04.02.2005 TRT240805T17 17,38 201
04.02.2005 TRB280905T12 17,55 236
04.02.2005 TRT051005T16 17,54 243
04.02.2005 TRB091105T11 17,65 278
04.02.2005 TRT161105A13 17,67 285
04.02.2005 TRT071205T12 17,69 306  

Yukarıdaki tabloda yer alan veriler kullanılarak 4 �ubat 2005 tarihine ait getiri e�risi bir 

sonraki sayfada yer alan grafikte gösterildi�i gibi olacaktır: 
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�ekil 11: 4 �ubat 2005 Tarihli Faiz Getiri E�risi 
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Faiz ile ilgili di�er bir sorun bankalar arası piyasada gerçekle�en repo i�lemlerine ait 

gecelik faiz oranı ile getiri e�risinden çıkarılan faiz oranının birbirinden farklıla�masıdır. 

Her iki faiz de risksiz olarak kabul edilebilir. �ncelenen dönemde genellikle vadeye kalan 

zaman kısaldıkça repo faizi getiri e�risinden türetilen faizin üzerine çıkmaktadır. E�er 

vade sonuna çok kısa bir süre kalmı�sa repo faiz oranlarının çok fazla de�i�meyece�i 

varsayılarak daha yüksek olan repo faizi tercih edilebilir. Ancak uzun dönemler için 

gecelik repo faizini sabitlemek mümkün de�ildir. Bu bakımdan çalı�mada her iki faiz 

oranının da kullanıldı�ı bir yöntem geli�tirilmi�tir. 

Çalı�maya konu olan 11 adet vadeli i�lem sözle�mesi arasında en fazla 183 gün vadeli 

sözle�me bulmak mümkündür. Geli�tirilen yöntemde bu kriter göz önünde 

bulundurulmu�tur. Söz konusu yöntemde gün bazında çalı�maya konu faiz oranını 

vadeye kalan süre uzadıkça getiri e�risi, kısaldıkça gecelik repo oranı belirlemektedir: 
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Formülde VKG vadeye kalan gün sayısını, REPO ise yıl bazında gecelik repo oranını 

temsil etmektedir. Yöntem vadeye kalan gün sayısına göre iki farklı faiz oranını 

a�ırlıklandırarak gün bazında tek bir faiz oranına eri�meyi hedeflemektedir. Örnek 

vermek gerekirse 4 �ubat 2005 tarihinde gecelik repo oranı yıllık %17,4193 iken daha 

önce belirtildi�i üzere aynı tarihteki getiri e�risi denklemi ( )VKGy ×+= 01,01036,15ˆ  

�eklindedir. Vadesi 28 �ubat 2005 tarihinde dolan vadeli i�lem sözle�mesinin 4 �ubat 

2005 itibarı ile vadesine 24 gün kalmı�tır. Bu sözle�me için 4 �ubat 2005 tarihinde 

kullanılması gereken faiz oranı a�a�ıdaki gibi hesaplanacaktır: 
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IV.A.3 VOB Uzla�ma Fiyatları 

Daha önce de belirtildi�i gibi 20 Mart 2006 tarihinden itibaren VOB’da i�lemler saat 

16:40’da bitirilmektedir. Bu nedenle çalı�maya konu her bir sözle�me için �MKB kapanı� 

de�erinin ilan edildi�i saat 16:30’daki i�lem fiyatlarına ula�ılmalıdır. Aksi takdirde 

aradaki 10 dakikalık fark, çalı�manın sonucunu etkileyebilecektir. Söz konusu 

zamandaki fiyatlara eri�ebilmek için VOB’dan 20 Mart 2006 – 30 Nisan 2007 arasındaki 

gerçekle�en tüm i�lemlere ili�kin veri talep edilmi�tir. Gelen verilerden çalı�maya konu 

her sözle�me için ayrı ayrı olmak üzere saat 16:30 ile 16:33 arasında gerçekle�en 

i�lemlerin miktar a�ırlıklı ortalama fiyatları hesaplanarak �MKB30 endeksinin kapanı� 

de�erine denk dü�en fiyat olarak kabul edilmi�tir. E�er söz konusu zaman aralı�ında 

i�lem gerçekle�memi�se, çalı�mada VOB tarafından ilan edilen uzla�ma fiyatı 

kullanılmı�tır. Örne�in 4 Aralık 2006 tarihinde �ubat 2007 vadeli �MKB30 endeksi 

üzerine düzenlenen futures sözle�mesinde saat 16:30 ile 16:33 arasında a�a�ıdaki 
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i�lemler gerçekle�mi�tir: 

Saat Fiyat Miktar
16:31:11 48,225 10
16:31:32 48,275 5
16:31:54 48,275 1
16:32:15 48,275 4
16:32:25 48,275 1
16:32:31 48,275 1  

Bu i�lemlerin miktar a�ırlıklı ortalama fiyatı 48,252’dir. Bu nedenle �ubat 2007 vadeli 

�MKB30 endeksi üzerine düzenlenen futures sözle�mesinin 4 Aralık 2006 tarihindeki 

uzla�ma fiyatı olarak ilan edilen 48,175 de�il 48,252 kullanılacaktır. 

IV.A.4 Temettü Ödemeleri 

�MKB30 endeksine dahil hisse senetleri belirli dönemlerde temettü ödemesi 

yapmaktadır. Endekse dahil hisse senetlerinden biri temettü ödemesi yaptı�ında 

düzeltme yapılmadı�ı için hisse senedinin endeks içerisindeki a�ırlı�ı oranında endeks 

de�eri azaltılmaktadır5. Bu nedenle temettü ödemeleri, futures sözle�melerinin teorik 

fiyat hesaplamasına mutlak suretle katılmalıdır. 

Temettü ödemelerinin futures sözle�melerinin fiyatı üzerindeki etkisini ölçebilmek için 

öncelikle 1 adet endeks futures sözle�mesinin büyüklü�üne e�it ve �MKB30 endeksini 

bire bir taklit eden bir portföy olu�turulmalıdır. VOB’da endeks futures sözle�melerinin 

büyüklü�ü fiyat ile endeks çarpanı olan 100 YTL’nin çarpımı ile hesaplanmaktadır6. 

VOB’a fiyat girilirken endeks puanı cinsinden hesaplanan büyüklük öncelikle 1000’e 

bölünmelidir. Örne�in i�lem yapılmak istenen endeks puanı 48275 ise VOB fiyatı 

48,275 olacaktır. 48,275 tutarındaki bir adet endeks futures sözle�mesinin büyüklü�ü 

                                                

5 Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, s. 357, (Çevrimiçi) 
http://www.imkb.gov.tr/yayinlar/spkilavuzu.htm, 10 Ekim 2007 
6 Vadeli ��lem ve Opsiyon Borsası’nın 26 Ocak 2005 tarih ve 2005/10 no’lu “VOB-�MKB30 Vadeli 
��lem Sözle�mesi” genelgesi 
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4827,5 YTL’dir (48,275 x 100 YTL). Bu durumda �MKB30 endeksini bire-bir taklit eden 

4827,5 YTL de�erinde bir hisse senedi portföyü olu�turulmalıdır. Bu portföye �MKB30 

endeksine dahil hisse senetleri, endeks içindeki a�ırlıkları nispetinde alınacaktır. Söz 

konusu a�ırlıklar �MKB’nin internet sitesinden bulunabilir7. 

Temettü ödemesi oldu�unda portföye ne kadarlık bir nakit giri�i olaca�ı, temettüyü 

ödeyen hisse senedinin portföy içerisindeki a�ırlı�ına ba�lıdır. Örne�in Akbank hisse 

senedi 28 Mart 2005 tarihinde %25 oranında temettü da�ıtmı�tır. Akbank hisse 

senedinin bir önceki i�günü olan 25 Mart 2005 tarihinde �MKB30 içerisindeki a�ırlı�ı 

%10,3677’dir. Bu tarihte �MKB30 endeksinin de�eri 32406,86 oldu�una göre endeksi 

bir-bir taklit eden 3240,69 YTL büyüklü�ündeki bir portföy içerisinde Akbank hisse 

senedinin payı 335,98 YTL olmalıdır (3240,69 x 0,103677). 25 Mart 2005 tarihinde 

Akbank hisse senedinin fiyatı 6,80 YTL oldu�una göre portföyde 49,41 adet Akbank 

hisse senedi vardır (335,98 / 6,80). Bu adet üzerinden alınacak temettü 12,35 YTL’dir 

(49,41 x 0,25). 28 Mart tarihinde artık portföyde 3228,34 YTL tutarında hisse senedi ve 

12,35 YTL tutarında nakit bulunmaktadır. Portföyün toplam büyüklü�ünde bir de�i�iklik 

olmamı�tır, ancak kompozisyonu de�i�mi�tir. Elde edilen temettüler vade sonuna kadar 

faizde de�erlendirilecektir. 

IV.A.5 Teorik Fiyat Hesaplaması Örne�i 

4 �ubat 2005 tarihinde 29 Nisan 2005 vadeli �MKB30 üzerine düzenlenen futures 

sözle�melerinin teorik fiyatını hesaplayalım. 4 �ubat 2005 tarihindeki veriler a�a�ıdaki 

gibidir: 

 �MKB30 endeksinin spot de�eri : 35212,97 

 Getiri e�risi    : 15,1036 + (0,01 x VKG) 

 Yıllık repo faiz oranı   : 17,4193 

 Vadeye kalan gün sayısı (VKG) : 84 

                                                

7 (Çevrimiçi) http://www.imkb.gov.tr/endeksler/agirliklar.htm 
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4 �ubat – 29 Nisan 2005 tarihleri arasında temettü ödemesi yapacak hisse senetleri, 

temettü ödeme tarihleri ve endeks ile uyumlu VOB portföyüne etki eden YTL tutarları 

a�a�ıdaki tabloda verilmi�tir: 

Hisse Senedi Tarih Tutar 

Akbank 28 Mart 2005 12,35 

Aksigorta 28 Mart 2005 1,92 

Ford Otosan 31 Mart 2005 3,51 

�� Bankası (C) 1 Nisan 2005 7,71 

 

Öncelikle 4 �ubat 2005 tarihinde kullanılması gereken faiz oranı hesaplanmalıdır. Daha 

önce açıklanan yönteme göre hesaplama a�a�ıdaki gibi olmalıdır: 

 
( )( )

7405,16

4193,17
183

84183
8401,01036,15

183
84

2005/2/4

2005/2/4

=

�
�

�
�
�

� ×−+�
�

�
�
�

� ×+×=

Faiz

Faiz
 

�kinci adımda her bir temettü ödemesinin bugünkü de�eri alınmalıdır. Bugünkü de�er 

hesabında 4 �ubat 2005 ile temettü ödeme tarihi arasında geçerli olacak faiz oranı, 

yukarıdaki yönteme göre hesaplanmaktadır: 

Hisse Senedi Tarih Tutar VKG Faiz B.De�er 

Akbank 28 Mart 2005 12,35 52 16,9085 12,06 

Aksigorta 28 Mart 2005 1,92 52 16,9085 1,87 

Ford Otosan 31 Mart 2005 3,51 55 16,8880 3,42 

�� Bankası (C) 1 Nisan 2005 7,71 56 16,8814 7,52 

 

Örne�in Akbank hisse senedinin 28 Mart 2005 tarihinde da�ıttı�ı 12,35 YTL de�erindeki 
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temettünün bugünkü de�eri a�a�ıdaki gibi bulunmaktadır: 

 ( ) 06,1235,12 365/52169085,0 == ×−eBDAKBANK  

Da�ıtılacak toplam temettünün bugünkü de�eri 24,87 YTL’dir. Ancak teorik fiyat 

hesaplamasında ihtiyaç duyulan vade sonu toplam temettü de�eridir. Bu nedenle 

toplam temettü de�erinin vade sonu itibarı ile gelecekteki de�eri hesaplanmalıdır: 

 ( ) 84,2587,24 365/84167405,0 == ×eGDTOPLAM  

Tüm bu veriler ı�ı�ında 4 �ubat 2005 tarihinde 29 Nisan 2005 vadeli �MKB30 üzerine 

düzenlenen futures sözle�melerinin teorik fiyatı a�a�ıdaki gibi hesaplanacaktır: 

 
( )

530,36
100

84,25297,3521 365/84167405,0

=−=
×e

Fteorik  

IV.B TÜRK�YE P�YASALARI �Ç�N PORTFÖY S�GORTASI 
UYGULAMASI 

Bu bölümde Türkiye’deki vadeli i�lemler piyasası verileri kullanılarak portföy sigortasının 

uygulanabilir bir strateji olup olmadı�ı ara�tırılacaktır. Daha önce de belirtildi�i üzere 

incelemeye iki farklı sigortalama yöntemi konu edilmektedir. 

IV.B.1 Tamamı Hisse Senetlerinden olu�an Portföyün 
Endeks Futures Sözle�meleri ile Sigortalanması 

Bu yöntemde portföyün tamamı ile endeksi bire bir taklit eden bir hisse senedi portföyü 

olu�turulmaktadır. Bu portföyün sigortalanması endeks futures sözle�melerinin dinamik 

bir �ekilde alım-satımı ile gerçekle�tirilmektedir. Ba�langıçta portföyün yöntemin 

belirledi�i riskten korunma oranı kadarlık bir kısmı için endeks futures sözle�mesi 

satılmalı, di�er bir deyi�le kısa pozisyon alınmalıdır. Bu durumda portföyde bulunan 
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hisse senetlerinden kar/zarar edilirken endeks futures sözle�melerinden zarar/kar 

edilece�i için portföyün riskten korunma oranı kadarlık bir kısmının risksiz faiz oranı 

kadar bir getiri getirmesi sa�lanmı� olacaktır. 

IV.B.1.a Yönteme Ait Parametrelerinin Belirlenmesi 

Yöntemde kullanılan parametreler a�a�ıdaki gibi belirlenmi�tir: 

�� Taban De�er: Portföy sigortasının belirli bir maliyeti olaca�ı açıktır. Bu 

nedenle hisse senedi portföy de�erinin tamamı de�il, ancak belirli bir kısmı 

sigortalanabilir. Korunabilecek maksimum portföy de�erini riskten korunma 

oranı (RKO) adı verilen bir oran yardımıyla hesaplanmaktadır: 

DegeriOpsiyonuPutDegeriPortfoy
DegeriPortfoy

RKO
   

 
+

=  

Riskten korunma oranı portföy de�erinin sigortalanmı� bir portföyde bulunması 

gereken hisse senedi ve hazine bonosu toplam de�erine bölünmesi suretiyle 

de hesaplanabilir: 

BonosuHazineSenediHisse
DegeriPortfoy

RKO
  

 
+

=  

Çalı�mada taban de�er olarak korunabilecek maksimum portföy de�eri 

seçilmi�tir. 
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�� Futures Sözle�melerinde Alınacak Pozisyon: Portföy sigortası 

olu�turulurken bir birim endeks kar�ılı�ında satılması gereken futures 

sözle�mesi adedi (FSA) a�a�ıdaki gibi hesaplanmaktadır*: 

( )
RKOe
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S
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rt

××
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�
�

�

�

�
�
�
�
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−×= −

−
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2

2
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�� Sigortalanmı� Portföyün Finansmanı: Sigortalanmı� portföy kendini finanse 

eden bir yapıya sahiptir. Futures sözle�mesinden elde edilen zararlar kredi 

kullanılarak de�il, hisse senedi satı�ı ile kar�ılanmaktadır. Aynı �ekilde futures 

sözle�mesinden elde edilen kar ile de hisse senedi satın alınmaktadır. 

�� Portföy Kompozisyonunun De�i�tirilme Aralı�ı: Çalı�mada portföy 

kompozisyonu de�i�ikli�i her gün seans sonu veriler baz alınarak yapılacaktır. 

Portföy kompozisyonu ne kadar sık yapılırsa, stratejinin hata oranı o derece 

dü�mektedir. Ancak i�lem maliyetleri hesaba katıldı�ında kompozisyonun sık 

de�i�tirilmesi stratejinin maliyetini artıraca�ından tercih edilmeyecektir. 

Çalı�manın düzenlendi�i dönem için portföy kompozisyonunun hangi sıklıkla 

de�i�tirilmesi gerekti�ine dair bir analize daha sonra yer verilecektir. 

�� Volatilite: Yöntemde üç farklı volatilite de�eri kullanılmı�tır: 

�ncelenen dönemin volatilitesi: �ncelenen dönemde spot endeks de�erinde 

meydana gelen logaritmik de�i�imlere ait standart sapma. 

Futures sözle�melerine ait volatilite: �ncelenen dönemde futures sözle�mesinin 

fiyatında meydana gelen logaritmik de�i�imlere ait standart sapma. 

                                                

* Endeks çarpanı 1 YTL olarak kabul edilmi�tir. t=(T-t)/365, t*=(T-t-1)/365 
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Üstel a�ırlıklandırılmı� hareketli ortalama (EWMA): Yukarıda tanımlanan ilk iki 

volatilite de�erini dönem ba�ında bilebilmek mümkün de�ildir. Bu nedenle 

gerçek piyasa ko�ullarında volatilitenin tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu 

çalı�mada volatilite tahmin yöntemi olarak üstel a�ırlıklandırılmı� hareketli 

ortalama yöntemi (exponentially weighted moving average-EWMA) 

kullanılacaktır. Söz konusu yönteme ait model a�a�ıdaki gibi ifade 

edilmektedir8: 

( ) ( )( )1
2

1
2 1ˆˆ −− ×−+×= ttt uασασ  

Yukarıdaki modelde σ tahmin edilen varyans, u gün bazında logaritmik fiyat 

de�i�imi ve α ise model katsayısı olarak tanımlanmaktadır. Modelin en zor 

tarafı, uygun α de�erini bulabilmektedir. JP Morgan tarafından geli�tirilen 

RiskMetrics adlı risk ölçüm yazılımında α de�eri olarak 0,94 tercih 

edilmektedir9. 0 ile 1 arasında bir de�er alabilen α de�eri ne kadar küçükse, 

volatilite tahmininin geçmi� fiyat dalgalanmalarına o derece az ba�ımlı hale 

gelece�i açıktır. Do�ru α de�erini tespit edebilmek için Türkiye verileri ile bir 

analiz yapılması gereklili�i do�mu�tur. Bu amaçla �MKB30 endeksinin 2 Ocak 

1997 – 30 Nisan 2007 tarihleri arasındaki günlük logaritmik de�i�im de�erleri 

kullanılarak a�a�ıdaki optimizasyon analizi yapılmı�tır: 
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s.t. 

0 � α � 1 

                                                

8 (Çevrimiçi) http://www.lifelong-learners.com/opt/SYL/s1node7.php, 10 Ekim 2007 
9 A.e. 
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Analiz sonucunda hata kareleri toplamını minimum yapan a de�eri 0,905 

olarak bulunmu�tur. Çalı�mada kullanılacak EWMA modelinin son hali 

a�a�ıdaki gibidir10: 

( ) ( )1
2

1
2 095,0ˆ905,0ˆ −− ×+×= ttt uσσ  

�� Futures Fiyatı: Yöntem iki farklı futures fiyatı üzerinde denenmektedir. Bu 

fiyatlardan birincisi daha önce nasıl hesaplandı�ı detaylı olarak açıklanan 

teorik fiyat, di�eri ise VOB’da ilan edilen uzla�ma fiyatıdır. Bu iki farklı fiyat ile 

gerçekle�tirilecek analizlerin sonuçları, futures sözle�melerindeki yanlı� 

fiyatlandırma hakkında gerekli altyapıyı olu�turacaktır. Yanlı� fiyatlamanın 

portföy sigortası stratejileri üzerindeki etkisi, çalı�manın ilerideki bölümlerinde 

irdelenecektir. 

�� ��lem Maliyetleri: Yöntemde i�lem maliyetlerinin olmadı�ı varsayılmı�tır. ��lem 

maliyetlerinin portföy sigortası stratejileri üzerindeki etkisi, çalı�manın ilerideki 

bölümlerinde irdelenecektir. 

IV.B.1.b Analiz Sonuçları 

Analize tabi tutulan 11 döneme ait bulgular a�a�ıda dönemler itibarı ile yer almaktadır: 

A�ustos 2005 vadeli sözle�me (1 Mart 2005 – 31 A�ustos 2005) 

Söz konusu dönemde �MKB30 endeksi %10,13 artmı�tır. Bir günde meydana gelen en 

yüksek artı� %4,57, en yüksek dü�ü� ise –%5,65 olarak gerçekle�mi�tir. Bu dönemde 

�MKB30’un yıllık ortalama getirisi %16,94, standart sapması %25,64 olarak 

hesaplanmı�tır. 

                                                

10 Neyran Orhunbilge, Zaman Serileri Analizi Tahmin ve Fiyat �ndeksleri, �stanbul, Avcıol 
Basım-Yayın, 1999, s.91-136 



 195

Bu dönemde bir endeks futures sözle�mesinin de�erini temsil eden portföy büyüklü�ü 

için (fiyat x 100 YTL) 28 Mart 2005 tarihinde 14,27 YTL, 30 Mart 2005 tarihinde 3,51 

YTL, 1 Nisan 2005 tarihinde 7,71 YTL, 2 Mayıs 2005 tarihinde 1,38 YTL, 5 Mayıs 2005 

tarihinde 20,37 YTL, 12 Mayıs 2005 tarihinde 3,38 YTL, 16 Mayıs 2005 tarihinde 6,56 

YTL, 17 Mayıs 2005 tarihinde 4,23 YTL, 25 Mayıs 2005 tarihinde 0,80 YTL, 30 Mayıs 

2005 tarihinde 27,83 YTL, 31 Mayıs 2005 tarihinde 2,97 YTL temettü ödemesi 

yapılmı�tır. Temettülerin vade sonuna kadar faize yatırıldı�ı varsayımı altında hisse 

senedi portföyünün getirisi %13 olarak gerçekle�mi�tir. 

Aynı dönemde A�ustos 2005 vadeli endeks futures sözle�mesinin fiyatı %2,99 artmı�tır. 

Futures sözle�mesinde bir günde meydana gelen en yüksek artı� %2,65, en yüksek 

dü�ü� ise –%4,08 olarak gerçekle�mi�tir. Bu dönemde A�ustos 2005 vadeli endeks 

futures sözle�mesinin yıllık ortalama getirisi %5,76, standart sapması %20,07 olarak 

hesaplanmı�tır. 

Bu dönemde 31 A�ustos vadeli risksiz faiz oranları (yıllık) minimum %14,01, maksimum 

%16,62, ortalama %14,74 olarak gerçekle�mi�tir. 

Tablo 9: A�ustos 2005 Dönemi Piyasa Verileri 

A�ustos 2005 Endeks Faiz Futures Portföy 
1 Mart 2005 35.648,52 %16,62 38,100 3.474,56 
31 A�ustos 2005 39.260,86 %14,83 39,240 3.926,09 
De�i�im %10,13 -%1,79 %2,99 %13,00 
Minimum -%5,65 %14,01 -%4,08 -%5,81 
Maksimum %4,57 %16,62 %2,65 %4,70 
Ortalama (yıllık) %16,94 %14,74 %5,76 %23,87 
Standart Sapma (yıllık) %25,64 %0,71 %20,07 %26,36 

 

Birinci senaryoda futures sözle�melerinin yanlı� fiyatlanmadı�ı, piyasa fiyatının teorik 

fiyata e�it oldu�u varsayılmı�tır. 1 Mart 2005 tarihinde VOB’da i�lem gören bir adet 

endeks futures sözle�mesinin büyüklü�üne e�it de�erde bir hisse senedi portföyü 

olu�turulmalıdır. Söz konusu tarihte endeksin spot de�eri 35.648,52 puandır. Ancak 

incelenen dönem içerisinde ödenecek temettü miktarları dü�ülüp 1.000’e bölündükten 
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ve endeks çarpanı olan 100 YTL ile çarpıldıktan sonra 3.474,56 YTL de�erinde bir 

hisse senedi portföyünün olu�turulması gerekti�i ortaya çıkmaktadır. 

Modelde volatilite de�i�keni olarak incelenen dönemdeki endekse ait günlük logaritmik 

getirilerin standart sapması olan %25,64 kullanıldı�ında olu�turulan portföyü 

sigortalamak için 2.462,47 YTL de�erinde hisse senedi, 1.139,39 de�erinde hazine 

bonosu bulundurmak gerekir. Bu durumda riskten korunma oranı ve sigortalanan taban 

de�er a�a�ıdaki gibi hesaplanır: 

9647,0
39,139.147,462.2

56,474.3 =
+

=RKO  

77,351.39647,056,474.3 =×=DegerTaban  

Portföy sigortası stratejisinin performansı, bu taban de�er baz alınarak ölçülecektir. 

Sigortalama i�lemi endeks futures sözle�meleri ile yapılaca�ı için satılması gereken 

endeks futures sözle�mesi sayısı a�a�ıdaki gibi hesaplanacaktır: 
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Yukarıdaki sonuca göre portföyde bulunan 1 adet hisse senedi kar�ılı�ında 0,2912 adet 

endeks futures sözle�mesi satılmalıdır. Strateji gere�i bir sonraki gün futures 

sözle�mesinden kar elde edilirse hisse senedi satın alınacak, zarar elde edilirse söz 

konusu zarar hisse senedi satı�ı ile kar�ılanacaktır. Bir sonraki gün satılması gereken 

futures sözle�mesi sayısı, endeksin spot de�eri, faiz oranı ve vadeye kalan zaman 

parametrelerinde meydana gelen de�i�melere göre yeniden belirlenmelidir. 
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Bir önceki paragrafta detaylı olarak açıklanan i�lemler 31 A�ustos 2005 tarihine kadar 

devam ettirilmi�, bu tarih itibarı ile sigortalanan portföyün de�eri 3.885,87 YTL olmu�tur. 

Portföyün 1 Mart 2005 tarihinde 3.474,56 YTL de�erinde oldu�u hatırlanacak olursa, 

sigortalanan portföyün de�eri %11,84 oranında artı� göstermi�tir. Portföy 

sigortalanmamı� olsaydı getirisinin %13,00 olaca�ından daha önce söz edilmi�ti. 

Portföyün endeks futures sözle�meleri ile sigortalanması sonucu daha dü�ük bir getiri 

elde edilmi�tir. Aradaki %1,16 oranındaki fark, sigortalama maliyetidir. 

Birinci senaryoda sigortalanan portföyün de�erinde bir gün içerisinde meydana gelen 

en yüksek artı� %2,12, en yüksek dü�ü� ise -%3,04 olarak gerçekle�mi�tir. 

Sigortalanan portföyün ortalama yıllık getirisi %21,86, getirilerin standart sapması yıllık 

%13,71’dir. Görüldü�ü üzere sigortalanan portföyün riski, sigortalanmayan portföye 

göre daha dü�üktür; ancak bunun kar�ılı�ında getirisi de azalmı�tır. Portföyde yer alan 

futures sözle�me sayısının seyri a�a�ıdaki grafikte gösterilmi�tir: 

�ekil 12: Hisse Senedi Portföyünün Sigortalanmasında A�ustos 2005 Dönemindeki Futures 
Sözle�mesi Sayısı 

A�USTOS 2005
Futures Sözle�me Sayısı (senaryo-1)
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�kinci senaryoda futures sözle�melerinin teorik fiyatları yerine gerçek piyasa fiyatları 

kullanılacaktır. 1 Mart 2005 tarihi itibarı ile ikinci senaryoda yapılması gereken 

hesaplamalar ve i�lemler, birinci senaryo ile aynıdır. Ancak ilerleyen tarihlerde futures 

sözle�melerinden elde edilecek kar/zarar farklıla�aca�ı için sigortalanan portföyün 

performansı farklı olacaktır. 

�kinci senaryoda sigortalanan portföyün 31 A�ustos 2005 tarihindeki de�eri 4155,71 

YTL’dir. Portföyün 1 Mart 2005 tarihinde 3.474,56 YTL de�erinde oldu�u hatırlanacak 

olursa, sigortalanan portföyün de�eri %19,60 oranında artı� göstermi�tir. Görüldü�ü 

üzere sigortalanan portföy, sigortalanmayan portföyün %6,60 oranında fazla getiri 

sa�lamı�tır. Teoriye aykırı olan bu durumun neden ortaya çıktı�ı, sigortalanan portföyün 

getiri da�ılımı incelendi�inde anla�ılmaktadır. �kinci senaryoda sigortalanan portföyün 

de�erinde bir gün içerisinde meydana gelen en yüksek artı� %4,44, en yüksek dü�ü� 

ise -%3,43 olarak gerçekle�mi�tir. Sigortalanan portföyün ortalama yıllık getirisi %34,97, 

getirilerin standart sapması yıllık %19,66’dır. Bu verilerden de anla�ılaca�ı üzere 

sigortalanan portföyün riski, sigortalanmayan portföye göre daha yüksektir; bu durum 

futures sözle�melerinin yanlı� fiyatlandırılmasından kaynaklanmaktadır. 

Üçüncü senaryoda futures sözle�melerinin gerçek fiyatları ile birlikte volatilite de�i�keni 

olarak incelenen dönemdeki futures sözle�melerine ait günlük logaritmik getirilerinin 

standart sapması olan %20,07 kullanılacaktır. Yeni volatilite de�eri göz önüne 

alındı�ında olu�turulan portföyü sigortalamak için 2.586,85 YTL de�erinde hisse senedi, 

969,28 YTL de�erinde hazine bonosu bulundurmak gerekir. Bu durumda riskten 

korunma oranı ve sigortalanan taban de�er a�a�ıdaki gibi hesaplanır: 

9771,0
28,96985,586.2

56,474.3 =
+

=RKO  

86,394.39771,056,474.3 =×=DegerTaban  
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Futures sözle�melerinin volatilitesi, spot endeks volatilitesinden dü�ük oldu�u için 

koruma sa�lanan taban de�er yükselmi�tir. Sigortalama i�lemi endeks futures 

sözle�meleri ile yapılaca�ı için satılması gereken endeks futures sözle�mesi sayısı 

a�a�ıdaki gibi hesaplanacaktır: 

2509,0

9771,0
5014,02007,0

5014,02007,0
2
1

1662,0
746,34
746,34

ln

746,34
746,34 )5014,0)(1662,0(2

2

=

××

��
�
�
�

�

�

��
�
�
�

�

�
�
�

�
�
�

� ++�
�

�
�
�

�

−×= −

FSA

eNFSA

 

Yukarıdaki sonuca göre portföyde bulunan 1 adet hisse senedi kar�ılı�ında 0,2509 adet 

endeks futures sözle�mesi satılmalıdır. Sigortalanan portföyün 31 A�ustos 2005 tarihi 

itibarı ile sigortalanan portföyün de�eri 4.159,10 YTL olmu�tur. Görüldü�ü üzere 

sigortalanan portföy, sigortalanmayan portföyün %6,70 oranında fazla getiri sa�lamı�tır. 

Üçüncü senaryoda sigortalanan portföyün de�erinde bir gün içerisinde meydana gelen 

en yüksek artı� %4,42, en yüksek dü�ü� ise -%3,38 olarak gerçekle�mi�tir. 

Sigortalanan portföyün ortalama yıllık getirisi %35,13, getirilerin standart sapması yıllık 

%19,62’dir. Bu verilerden de anla�ılaca�ı üzere sigortalanan portföyün riski, 

sigortalanmayan portföye göre daha yüksektir; bu durum futures sözle�melerinin yanlı� 

fiyatlandırılmasından kaynaklanmaktadır. 

Dördüncü senaryoda futures sözle�melerinin gerçek fiyatları ile birlikte volatilite 

de�i�keni olarak üstel a�ırlıklandırılmı� hareketli ortalama (EWMA) kullanılacaktır. 1 

Mart 2005 tarihinde EWMA de�eri %24,88’dir. Yeni volatilite de�eri göz önüne 

alındı�ında olu�turulan portföyü sigortalamak için 2.475,98 YTL de�erinde hisse senedi, 

1.119,45 YTL de�erinde hazine bonosu bulundurmak gerekir. Bu durumda riskten 

korunma oranı ve sigortalanan taban de�er a�a�ıdaki gibi hesaplanır: 
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koruma sa�lanan taban de�er az da olsa yükselmi�tir. Sigortalama i�lemi endeks 

futures sözle�meleri ile yapılaca�ı için satılması gereken endeks futures sözle�mesi 

sayısı a�a�ıdaki gibi hesaplanacaktır: 
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Yukarıdaki sonuca göre portföyde bulunan 1 adet hisse senedi kar�ılı�ında 0,2866 adet 

endeks futures sözle�mesi satılmalıdır. Sigortalanan portföyün 31 A�ustos 2005 tarihi 

itibarı ile sigortalanan portföyün de�eri 4.176,93 YTL olmu�tur. Görüldü�ü üzere 

sigortalanan portföy, sigortalanmayan portföyün %7,21 oranında fazla getiri sa�lamı�tır. 

Dördüncü senaryoda sigortalanan portföyün de�erinde bir gün içerisinde meydana 

gelen en yüksek artı� %4,44, en yüksek dü�ü� ise -%3,42 olarak gerçekle�mi�tir. 

Sigortalanan portföyün ortalama yıllık getirisi %35,97, getirilerin standart sapması yıllık 

%19,91’dir. Bu verilerden de anla�ılaca�ı üzere sigortalanan portföyün riski, 

sigortalanmayan portföye göre daha yüksektir; bu durum futures sözle�melerinin yanlı� 

fiyatlandırılmasından kaynaklanmaktadır. 
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Tablo 10: Hisse Senedi Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde A�ustos 2005 Dönemi 
Senaryo Analizi Sonuçları 

A�ustos 2005 Portföy Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 
1 Mart 2005 3.474,56 3.474,56 3.474,56 3.474,56 3.474,56 
31 A�ustos 2005 3.926,09 3.885,87 4.155,71 4.159,10 4.176,93 
Futures Fiyatı - Teorik Piyasa Piyasa Piyasa 
Kullanılan Volatilite - Spot Spot Futures EWMA 
Taban De�er - 3.351,77 3.351,77 3.394,86 3.357,75 
Riskten Korunma Oranı - 0,9647 0,9647 0,9771 0,9664 
De�i�im %13,00 %11,84 %19,60 %19,70 %20,21 
Minimum -%5,81 -%3,04 -%3,43 -%3,38 -%3,42 
Maksimum %4,70 %2,12 %4,44 %4,42 %4,44 
Ortalama (yıllık) %23,87 %21,86 %34,97 %35,13 %35,97 
Standart Sapma (yıllık) %26,36 %13,71 %19,66 %19,62 %19,91 
Sigortalama Maliyeti - %1,16 -%6,60 -&6,70 -%7,21 
Taban Koruması - - - - - 

 

Tablodan da açıkça görülebilece�i üzere endeks futures sözle�mesinin yanlı� 

fiyatlandırılması, portföy sigortası stratejisinin lehine çalı�mı�tır. Sigortalanmı� portföyün 

riski her dört senaryoda da sigortalanmamı� portföye nazaran azalmı�sa da, futures 

sözle�melerinin yanlı� fiyatlandırılmasının sigortalanmı� portföy riskini artırdı�ı 

anla�ılmaktadır. Birinci senaryo hariç di�er tüm senaryolar sigortalanmamı� portföyün 

üzerinde bir getiri sa�lamı�tır. Portföy sigortası bir risk yönetim stratejisidir. Normal 

�artlar altında sigortalanan bir portföyün risk ve getirisinde dü�ü� beklenir. 

Sigortalanmı� portföyün daha yüksek bir getiri sa�laması, futures sözle�melerinin yanlı� 

fiyatlandırılmasına ba�lıdır. Hisse senedi portföyü için A�ustos 2005 dönemine ait dört 

farklı senaryonun ayrıntılı analizleri Ek-A, Ek-B, Ek-C ve Ek-D’de verilmi�tir. 

Ekim 2005 vadeli sözle�me (2 Mayıs 2005 – 31 Ekim 2005) 

Söz konusu dönemde �MKB30 endeksi, Ekim 2005 vadeli endeks futures sözle�mesi, 

faiz oranı ve sigortalanmamı� hisse senedi portföyüne ili�kin veriler bir sonraki sayfada 

yer alan tabloda gösterilmi�tir: 
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Tablo 11: Ekim 2005 Dönemi Piyasa Verileri 

Ekim 2005 Endeks Faiz Futures Portföy 
2 Mayıs 2005 30.739,56 %15,54 32,550 3.004,77 
31 Ekim 2005 40.518,19 %14,00 40,525 4.051,82 
De�i�im %31,81 -%1,54 %24,50 %34,85 
Minimum -%4,43 %13,86 -%3,24 -%4,43 
Maksimum %6,84 %15,54 %6,67 %6,84 
Ortalama (yıllık) %56,71 %14,37 %43,48 %59,32 
Standart Sapma (yıllık) %25,57 %0,38 %20,71 %25,85 

 

Bu dönemde bir endeks futures sözle�mesinin de�erini temsil eden portföy büyüklü�ü 

için (fiyat x 100 YTL) 5 Mayıs 2005 tarihinde 20,37 YTL, 12 Mayıs 2005 tarihinde 3,38 

YTL, 16 Mayıs 2005 tarihinde 6,56 YTL, 17 Mayıs 2005 tarihinde 4,23 YTL, 25 Mayıs 

2005 tarihinde 0,80 YTL, 30 Mayıs 2005 tarihinde 27,83 YTL, 31 Mayıs 2005 tarihinde 

2,97 YTL, 30 Eylül 2005 tarihinde 3,70 YTL temettü ödemesi yapılmı�tır. 

Yapılan analizde dört farklı senaryo için elde edilen bulgular a�a�ıdaki tabloda 

gösterilmi�tir: 

Tablo 12: Hisse Senedi Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde Ekim 2005 Dönemi Senaryo 
Analizi Sonuçları 

Ekim 2005 Portföy Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 
2 Mayıs 2005 3.004,77 3.004,77 3.004,77 3.004,77 3.004,77 
31 Ekim 2005 4.051,82 3.990,06 4.073,66 4.089,94 4.089,54 
Futures Fiyatı - Teorik Piyasa Piyasa Piyasa 
Kullanılan Volatilite - Spot Spot Futures EWMA 
Taban De�er - 2.894,08 2.894,08 2.927,18 2.872,27 
Riskten Korunma Oranı - 0,9632 0,9632 0,9742 0,9559 
De�i�im %34,85 %32,79 %35,57 %36,11 %36,10 
Minimum -%4,43 -%4,36 -%4,36 -%4,36 -%4,36 
Maksimum %6,84 %6,73 %6,73 %6,73 %6,73 
Ortalama (yıllık) %59,32 %56,27 %60,39 %61,18 %61,16 
Standart Sapma (yıllık) %25,85 %24,35 %25,08 %25,23 %25,17 
Sigortalama Maliyeti - %2,06 -%0,72 -%1,26 -%1,25 
Taban Koruması - - - - - 

 



 203

Ekim 2005 döneminde spot endeks hızlı bir �ekilde yükseldi�inden portföy sigortası 

stratejisi riskten korunma pozisyonunu kısa bir sürede devreden çıkarmı�, bu nedenle 

sigortalanan portföylerin performansı, sigortalanmamı� portföy performansına yakındır. 

Portföyde yer alan futures sözle�me sayısının seyri a�a�ıdaki grafikte gösterilmi�tir: 

�ekil 13: Hisse Senedi Portföyünün Sigortalanmasında Ekim 2005 Dönemindeki Futures 
Sözle�mesi Sayısı 

EK�M 2005
Futures Sözle�me Sayısı (senaryo-1)
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Futures sözle�melerinin portföy içerisindeki payı giderek azaldı�ı için yanlı� 

fiyatlamanın etkisi de nispeten az olmu�tur. Futures fiyatı olarak teorik fiyatın kabul 

edildi�i birinci senaryoda portföy sigortasının maliyeti %2,06 olmu�tur. Di�er 

senaryolarda futures sözle�melerinin yanlı� fiyatlaması strateji lehine çalı�mı�tır. Bu 

vadede portföy sigortası stratejisinin volatiliteyi azaltıcı etkisi çok az olmu�tur. Bunun da 

sebebi daha önce de belirtildi�i gibi portföyde futures sözle�melerinin portföy 

içerisindeki a�ırlı�ının çok az olmasıdır. 



 204

Aralık 2005 vadeli sözle�me (1 Temmuz 2005 – 30 Aralık 2005) 

Söz konusu dönemde �MKB30 endeksi, Aralık 2005 vadeli endeks futures sözle�mesi, 

faiz oranı ve sigortalanmamı� hisse senedi portföyüne ili�kin veriler a�a�ıdaki tabloda 

gösterilmi�tir: 

Tablo 13: Aralık 2005 Dönemi Piyasa Verileri 

Aralık 2005 Endeks Faiz Futures Portföy 
1 Temmuz 2005 34.946,46 %15,00 34,590 3.489,61 
30 Aralık 2005 50.644,80 %15,21 50,625 5.064,48 
De�i�im %44,92 %0,21 %46,36 %45,13 
Minimum -%4,43 %13,47 -%3,52 -%4,43 
Maksimum %6,84 %15,21 %6,54 %6,84 
Ortalama (yıllık) %76,35 %14,08 %76,79 %75,09 
Standart Sapma (yıllık) %25,17 %0,44 %21,31 %25,25 

 

Bu dönemde bir endeks futures sözle�mesinin de�erini temsil eden portföy büyüklü�ü 

için (fiyat x 100 YTL) 30 Eylül 2005 tarihinde 3,70 YTL, 27 Aralık 2005 tarihinde 1,57 

YTL temettü ödemesi yapılmı�tır. 

Yapılan analizde dört farklı senaryo için elde edilen bulgular a�a�ıdaki tabloda 

gösterilmi�tir: 

Tablo 14: Hisse Senedi Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde Aralık 2005 Dönemi Senaryo 
Analizi Sonuçları 

Aralık 2005 Portföy Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 
1 Temmuz 2005 3.489,61 3.489,61 3.489,61 3.489,61 3.489,61 
30 Aralık 2005 5.064,48 4.888,93 4.924,57 4.957,61 4.964,79 
Futures Fiyatı - Teorik Piyasa Piyasa Piyasa 
Kullanılan Volatilite - Spot Spot Futures EWMA 
Taban De�er - 3.361,30 3.361,30 3.392,03 3.421,23 
Riskten Korunma Oranı - 0,9632 0,9632 0,9720 0,9804 
De�i�im %45,13 %40,10 %41,12 %42,07 %42,27 
Minimum -%4,43 -%4,39 -%4,41 -%4,42 -%4,39 
Maksimum %6,84 %6,66 %6,68 %6,77 %6,79 
Ortalama (yıllık) %75,09 %67,98 %69,44 %70,79 %71,08 
Standart Sapma (yıllık) %25,25 %23,54 %24,43 %24,70 %24,41 
Sigortalama Maliyeti - %5,03 %4,01 %3,06 %2,86 
Taban Koruması - - - - - 
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Ekim 2005 döneminde oldu�u gibi Aralık 2005 döneminde de spot endeks hızlı bir 

�ekilde yükseldi�inden sigortalanan portföylerin performansı, sigortalanmamı� portföy 

performansına yakındır. Portföyde yer alan futures sözle�me sayısının seyri a�a�ıdaki 

grafikte gösterilmi�tir: 

�ekil 14: Hisse Senedi Portföyünün Sigortalanmasında Aralık 2005 Dönemindeki Futures 
Sözle�mesi Sayısı 

ARALIK 2005
Futures Sözle�me Sayısı (senaryo-1)
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Futures sözle�melerinin portföy içerisindeki payı giderek azaldı�ı için yanlı� 

fiyatlamanın etkisi de nispeten az olmu�tur. Ancak spot portföyün de�eri dramatik bir 

�ekilde arttı�ı için kısa bir süre için de olsa futures sözle�melerinin kullanılması, yanlı� 

fiyatlamaya ra�men sigortalanan portföylerin maliyetini artırmı�tır. Birinci senaryonun 

maliyeti di�er senaryoların maliyetleri ile kar�ıla�tırıldı�ında yanlı� fiyatlamanın aynı 

�ekilde strateji lehine çalı�tı�ı görülmektedir. Bu vadede portföy sigortası stratejisinin 

volatiliteyi azaltıcı etkisi çok az olmu�tur. 
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�ubat 2006 vadeli sözle�me (1 Eylül 2005 – 28 �ubat 2006) 

Söz konusu dönemde �MKB30 endeksi, �ubat 2006 vadeli endeks futures sözle�mesi, 

faiz oranı ve sigortalanmamı� hisse senedi portföyüne ili�kin veriler a�a�ıdaki tabloda 

gösterilmi�tir: 

Tablo 15: �ubat 2006 Dönemi Piyasa Verileri 

�ubat 2006 Endeks Faiz Futures Portföy 
1 Eylül 2005 40.201,51 %14,71 38,820 4.020,15 
28 �ubat 2006 60.386,88 %13,50 60,325 6.038,69 
De�i�im %50,21 -%1,21 %55,40 %50,21 
Minimum -%4,43 %13,34 -%3,60 -%4,43 
Maksimum %6,84 %14,74 %5,67 %6,84 
Ortalama (yıllık) %86,16 %13,76 %93,35 %86,16 
Standart Sapma (yıllık) %28,30 %0,41 %25,40 %28,30 

 

Bu dönemde endekse dahil hisse senetleri temettü ödemesi yapmamı�tır. 

Yapılan analizde dört farklı senaryo için elde edilen bulgular a�a�ıdaki tabloda 

gösterilmi�tir: 

Tablo 16: Hisse Senedi Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde �ubat 2006 Dönemi Senaryo 
Analizi Sonuçları 

�ubat 2006 Portföy Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 
1 Eylül 2005 4.020,15 4.020,15 4.020,15 4.020,15 4.020,15 
28 �ubat 2006 6.038,69 5.762,10 5.773,75 5.799,39 5.827,52 
Futures Fiyatı - Teorik Piyasa Piyasa Piyasa 
Kullanılan Volatilite - Spot Spot Futures EWMA 
Taban De�er - 3.841,55 3.841,55 3.868,56 3.883,70 
Riskten Korunma Oranı - 0,9556 0,9556 0,9623 0,9661 
De�i�im %50,21 %43,33 %43,62 %44,26 %44,96 
Minimum -%4,43 -%3,67 -%4,12 -%4,17 -%4,10 
Maksimum %6,84 %5,23 %5,60 %5,71 %5,97 
Ortalama (yıllık) %86,16 %76,23 %76,66 %77,60 %78,62 
Standart Sapma (yıllık) %28,30 %24,02 %25,63 %25,82 %25,79 
Sigortalama Maliyeti - %6,88 %6,59 %5,95 %5,25 
Taban Koruması - - - - - 
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�ubat 2006 döneminde önceki iki dönemden farklı olarak endeks futures 

sözle�melerinin a�ırlı�ı bir ara yükseldi�inden sigortalanan portföylerin volatilitesi az da 

olsa dü�mü�tür. Portföyde yer alan futures sözle�me sayısının seyri a�a�ıdaki grafikte 

gösterilmi�tir: 

�ekil 15: Hisse Senedi Portföyünün Sigortalanmasında �ubat 2006 Dönemindeki Futures 
Sözle�mesi Sayısı 

�UBAT 2006
Futures Sözle�me Sayısı (senaryo-1)
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Spot portföyün de�eri dramatik bir �ekilde artmasına ra�men kısa bir süre için de olsa 

futures sözle�melerinin kullanılması, yanlı� fiyatlamaya ra�men sigortalanan 

portföylerin maliyetini artırmı�tır. Birinci senaryonun maliyeti di�er senaryoların 

maliyetleri ile kar�ıla�tırıldı�ında yanlı� fiyatlamanın aynı �ekilde strateji lehine çalı�tı�ı 

görülmektedir. Ancak dikkati çeken nokta yanlı� fiyatlama etkisinin önceki dönemlere 

göre azalmasıdır. 

Nisan 2006 vadeli sözle�me (1 Kasım 2005 – 28 Nisan 2006) 

Söz konusu dönemde �MKB30 endeksi, Nisan 2006 vadeli endeks futures sözle�mesi, 

faiz oranı ve sigortalanmamı� hisse senedi portföyüne ili�kin veriler a�a�ıdaki tabloda 
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gösterilmi�tir: 

Tablo 17: Nisan 2006 Dönemi Piyasa Verileri 

Nisan 2006 Endeks Faiz Futures Portföy 
1 Kasım 2005 41.454,26 %13,99 43,725 4.115,44 
28 Nisan 2006 55.190,84 %13,25 55,250 5.519,08 
De�i�im %33,14 -%0,74 %26,36 %34,11 
Minimum -%5,34 %13,25 -%5,39 -%5,37 
Maksimum %4,50 %14,26 %3,49 %4,53 
Ortalama (yıllık) %64,36 %13,49 %49,13 %61,63 
Standart Sapma (yıllık) %26,99 %0,16 %26,05 %27,16 

 

Bu dönemde bir endeks futures sözle�mesinin de�erini temsil eden portföy büyüklü�ü 

için (fiyat x 100 YTL) 29 Mart 2006 tarihinde 15,81 YTL, 3 Nisan 2006 tarihinde 10,46, 

12 Nisan 2006 tarihinde 5,42 YTL temettü ödemesi yapılmı�tır. 

Yapılan analizde dört farklı senaryo için elde edilen bulgular a�a�ıdaki tabloda 

gösterilmi�tir: 

Tablo 18: Hisse Senedi Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde Nisan 2006 Dönemi Senaryo 
Analizi Sonuçları 

Nisan 2006 Portföy Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 
1 Kasım 2005 4.115,44 4.115,44 4.115,44 4.115,44 4.115,44 
28 Nisan 2006 5.519,08 5.333,56 5.467,99 5.476,21 5.483,79 
Futures Fiyatı - Teorik Piyasa Piyasa Piyasa 
Kullanılan Volatilite - Spot Spot Futures EWMA 
Taban De�er - 3.940,78 3.940,78 3.949,73 3.925,15 
Riskten Korunma Oranı - 0,9576 0,9576 0,9597 0,9538 
De�i�im %34,11 %29,60 %32,87 %33,06 %33,25 
Minimum -%5,37 -%5,36 -%5,36 -%5,37 -%5,37 
Maksimum %4,53 %4,51 %5,34 %5,31 %5,37 
Ortalama (yıllık) %61,63 %54,45 %59,67 %59,99 %60,28 
Standart Sapma (yıllık) %27,16 %26,44 %27,41 %27,43 %27,47 
Sigortalama Maliyeti - %4,51 %1,24 %1,05 %0,86 
Taban Koruması - - - - - 
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Nisan 2006 döneminde de endeks futures sözle�melerinin portföy içerisindeki a�ırlı�ı 

az oldu�undan portföy sigortasının volatilite üzerinde ölçülebilir bir etkisi olmamı�tır. 

Portföyde yer alan futures sözle�me sayısının seyri a�a�ıdaki grafikte gösterilmi�tir: 

�ekil 16: Hisse Senedi Portföyünün Sigortalanmasında Nisan 2006 Dönemindeki Futures 
Sözle�mesi Sayısı 

N�SAN 2006
Futures Sözle�me Sayısı (senaryo-1)

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

01
.1

1.
20

05

01
.1

2.
20

05

31
.1

2.
20

05

30
.0

1.
20

06

01
.0

3.
20

06

31
.0

3.
20

06

S
ö

zl
e�

m
e 

S
ay

ıs
ı

 

Yanlı� fiyatlamanın etkisi Nisan 2006 döneminde de izlenmektedir. 

Haziran 2006 vadeli sözle�me (2 Ocak 2006 – 30 Haziran 2006) 

Söz konusu dönemde �MKB30 endeksi, Haziran 2006 vadeli endeks futures 

sözle�mesi, faiz oranı ve sigortalanmamı� hisse senedi portföyüne ili�kin veriler bir 

sonraki sayfada yer alan tabloda gösterilmi�tir: 
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Tablo 19: Haziran 2006 Dönemi Piyasa Verileri 

Haziran 2006 Endeks Faiz Futures Portföy 
2 Ocak 2006 50.348,05 %13,87 54,250 4.940,82 
30 Haziran 2006 44.734,31 %18,11 44,625 4.473,43 
De�i�im -%11,15 %4,24 -%17,74 -%9,46 
Minimum -%8,53 %13,08 -%8,01 -%8,63 
Maksimum %5,33 %18,11 %3,77 %5,40 
Ortalama (yıllık) -%25,22 %13,64 -%40,01 -%20,36 
Standart Sapma (yıllık) %35,57 %0,93 %32,04 %36,23 

 

Bu dönemde bir endeks futures sözle�mesinin de�erini temsil eden portföy büyüklü�ü 

için (fiyat x 100 YTL) 29 Mart 2006 tarihinde 15,81 YTL, 3 Nisan 2006 tarihinde 10,46, 

12 Nisan 2006 tarihinde 5,42 YTL, 19 Nisan 2006 tarihinde 1,59 YTL, 10 Mayıs 2006 

tarihinde 1,67 YTL, 15 Mayıs 2006 tarihinde 8,83 YTL, 25 Mayıs 2006 tarihinde 0,74 

YTL, 29 Mayıs 2006 tarihinde 10,66 YTL, 31 Mayıs 2006 tarihinde 44,97 YTL temettü 

ödemesi yapılmı�tır. 

Yapılan analizde dört farklı senaryo için elde edilen bulgular a�a�ıdaki tabloda 

gösterilmi�tir: 

Tablo 20: Hisse Senedi Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde Haziran 2006 Dönemi 
Senaryo Analizi Sonuçları 

Haziran 2006 Portföy Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 
2 Ocak 2006 4.940,82 4.940,82 4.940,82 4.940,82 4.940,82 
30 Haziran 2006 4.473,43 4.695,07 4.773,88 4.767,03 4.678,03 
Futures Fiyatı - Teorik Piyasa Piyasa Piyasa 
Kullanılan Volatilite - Spot Spot Futures EWMA 
Taban De�er - 4.632,68 4.632,68 4.672,47 4.828,80 
Riskten Korunma Oranı - 0,9376 0,9376 0,9457 0,9773 
De�i�im -%9,46 -%4,97 -%3,38 -%3,52 -%5,32 
Minimum -%8,63 -%4,54 -%5,00 -%5,02 -%5,07 
Maksimum %5,40 %3,55 %3,78 %3,85 %3,94 
Ortalama (yıllık) -%20,36 -%10,45 -%7,04 -%7,34 -%11,20 
Standart Sapma (yıllık) %36,23 %22,64 %25,84 %26,14 %26,58 
Sigortalama Maliyeti - -%4,49 -%6,08 -%5,94 -%4,14 
Taban Koruması - %1,35 %3,05 %2,02 -%3,12 
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Portföyde yer alan futures sözle�me sayısının seyri a�a�ıdaki grafikte gösterilmi�tir: 

�ekil 17: Hisse Senedi Portföyünün Sigortalanmasında Haziran 2006 Dönemindeki Futures 
Sözle�mesi Sayısı 

HAZ�RAN 2006
Futures Sözle�me Sayısı (senaryo-1)
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Haziran 2006 döneminde portföyün de�eri incelenen dönem içerisinde ilk kez 

dü�mü�tür. Bu dönemde spor portföyün de�eri %9,46 de�er kaybederken, 

sigortalanmı� portföy birinci senaryoda %4,97, ikinci senaryoda %3,38, üçüncü 

senaryoda %3,52, dördüncü senaryoda %5,32 de�er kaybetmi�tir. Her ne kadar 

sigortalanan portföy dört senaryoda da de�er kaybetse de, önemli olan portföy 

de�erinin koruma altına alınan taban de�erin altına dü�üp dü�memesidir. Bu açıdan 

de�erlendirildi�inde sigortalanmı� portföyün de�eri, korunması amaçlanan taban 

de�erin birinci senaryoda %1,35, �kinci senaryoda %3,05, üçüncü senaryoda %2,02 

üzerindedir. Dördüncü senaryoda sigortalanmı� portföyün de�eri, korunması 

amaçlanan taban de�erin %3,12 altındadır. Bu kötü performansın en önemli sebebi, 

EWMA yönteminin dönem ba�ında dü�ük olması dolayısıyla taban de�erin yüksek, 

riskten korunma pozisyonunun dü�ük belirlenmesidir. Dönem içerisinde volatilite 

yükselmi�, ancak bu duruma tepki verilmesi gecikti�i için portföy de�eri taban de�erin 
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altına dü�mü�tür. Ancak yine de dördüncü senaryoda portföy de�eri, di�er 

senaryolardaki taban de�erin az da olsa üzerindedir. 

A�ustos 2006 vadeli sözle�me (1 Mart 2006 – 31 A�ustos 2006) 

Söz konusu dönemde �MKB30 endeksi, A�ustos 2006 vadeli endeks futures 

sözle�mesi, faiz oranı ve sigortalanmamı� hisse senedi portföyüne ili�kin veriler 

a�a�ıdaki tabloda gösterilmi�tir: 

Tablo 21: A�ustos 2006 Dönemi Piyasa Verileri 

A�ustos 2006 Endeks Faiz Futures Portföy 
1 Mart 2006 59.794,05 %13,35 58,850 5.883,29 
31 A�ustos 2006 47.160,51 %17,82 47,125 4.716,05 
De�i�im -%21,13 %4,47 -%19,92 -%19,84 
Minimum -%8,53 %13,01 -%7,28 -%8,63 
Maksimum %5,65 %18,03 %4,89 %5,65 
Ortalama (yıllık) -%47,92 %15,00 -%43,40 -%43,20 
Standart Sapma (yıllık) %34,95 %2,02 %32,61 %35,45 

 

Bu dönemde bir endeks futures sözle�mesinin de�erini temsil eden portföy büyüklü�ü 

için (fiyat x 100 YTL) 29 Mart 2006 tarihinde 15,81 YTL, 3 Nisan 2006 tarihinde 10,46, 

12 Nisan 2006 tarihinde 5,42 YTL, 19 Nisan 2006 tarihinde 1,59 YTL, 10 Mayıs 2006 

tarihinde 1,67 YTL, 15 Mayıs 2006 tarihinde 8,83 YTL, 25 Mayıs 2006 tarihinde 0,74 

YTL, 29 Mayıs 2006 tarihinde 10,66 YTL, 31 Mayıs 2006 tarihinde 44,97 YTL temettü 

ödemesi yapılmı�tır. 

Yapılan analizde dört farklı senaryo için elde edilen bulgular bir sonraki sayfada yer 

alan tabloda gösterilmi�tir: 
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Tablo 22: Hisse Senedi Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde A�ustos 2006 Dönemi 
Senaryo Analizi Sonuçları 

A�ustos 2006 Portföy Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 
1 Mart 2006 5.883,29 5.883,29 5.883,29 5.883,29 5.883,29 
31 A�ustos 2006 4.716,05 5.607,56 5.340,91 5.354,63 5.357,14 
Futures Fiyatı - Teorik Piyasa Piyasa Piyasa 
Kullanılan Volatilite - Spot Spot Futures EWMA 
Taban De�er - 5.517,18 5.517,18 5.548,86 5.643,32 
Riskten Korunma Oranı - 0,9378 0,9378 0,9432 0,9592 
De�i�im -%19,84 -%4,69 -%9,22 -%8,99 -%8,94 
Minimum -%8,63 -%3,05 -%3,52 -%3,54 -%3,66 
Maksimum %5,65 %1,86 %2,65 %2,65 %2,65 
Ortalama (yıllık) -%43,20 -%9,38 -%18,89 -%18,39 -%18,30 
Standart Sapma (yıllık) %35,45 %10,29 %17,57 %17,49 %17,58 
Sigortalama Maliyeti - -%15,15 -%10,62 -%10,85 -%10,90 
Taban Koruması - %1,64 -%3,19 -%3,50 -%5,07 

 

Portföyde yer alan futures sözle�me sayısının seyri a�a�ıdaki grafikte gösterilmi�tir: 

�ekil 18: Hisse Senedi Portföyünün Sigortalanmasında A�ustos 2006 Dönemindeki Futures 
Sözle�mesi Sayısı 

A�USTOS 2006
Futures Sözle�me Sayısı (senaryo-1)
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A�ustos 2006 döneminde sigortalanan portföyler birinci senaryo hariç di�er 

senaryolarda korumayı amaçladıkları taban de�eri koruyamamı�tır. Bu dönemde spot 

portföydeki dü�ü� daha �iddetli olmu�tur. Bu defa futures sözle�melerinin yanlı� 

fiyatlaması stratejinin aleyhine çalı�mı� görünmektedir. Stratejiler arasında en kötü 

performansı dördüncü senaryodaki portföy göstermi�tir. Bunun sebebi ba�langıçta 

EWMA yönteminin volatiliteyi dü�ük öngörmesidir. 

Ekim 2006 vadeli sözle�me (1 Mayıs 2006 – 31 Ekim 2006) 

Söz konusu dönemde �MKB30 endeksi, Ekim 2006 vadeli endeks futures sözle�mesi, 

faiz oranı ve sigortalanmamı� hisse senedi portföyüne ili�kin veriler a�a�ıdaki tabloda 

gösterilmi�tir: 

Tablo 23: Ekim 2006 Dönemi Piyasa Verileri 

Ekim 2006 Endeks Faiz Futures Portföy 
1 Mayıs 2006 55.505,33 %13,15 58,950 5.484,28 
31 Ekim 2006 51.403,20 %18,68 51,278 5.140,32 
De�i�im -%7,39 %4,35 -%13,01 -%6,27 
Minimum -%8,53 %13,13 -%9,23 -%8,63 
Maksimum %5,65 %18,68 %6,19 %5,65 
Ortalama (yıllık) -%14,11 %16,62 -%27,89 -%12,95 
Standart Sapma (yıllık) %33,06 %1,65 %34,74 %33,36 

 

Bu dönemde bir endeks futures sözle�mesinin de�erini temsil eden portföy büyüklü�ü 

için (fiyat x 100 YTL) 10 Mayıs 2006 tarihinde 1,67 YTL, 15 Mayıs 2006 tarihinde 8,83 

YTL, 25 Mayıs 2006 tarihinde 0,74 YTL, 29 Mayıs 2006 tarihinde 10,66 YTL, 31 Mayıs 

2006 tarihinde 44,97 YTL temettü ödemesi yapılmı�tır. 

Yapılan analizde dört farklı senaryo için elde edilen bulgular bir sonraki sayfada yer 

alan tabloda gösterilmi�tir: 
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Tablo 24: Hisse Senedi Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde Ekim 2006 Dönemi Senaryo 
Analizi Sonuçları 

Ekim 2006 Portföy Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 
1 Mayıs 2006 5.484,28 5.484,28 5.484,28 5.484,28 5.484,28 
31 Ekim 2006 5.140,32 5.254,12 5.149,26 5.157,61 5.135,10 
Futures Fiyatı - Teorik Piyasa Piyasa Piyasa 
Kullanılan Volatilite - Spot Spot Futures EWMA 
Taban De�er - 5.164,83 5.164,83 5.143,56 5.254,94 
Riskten Korunma Oranı - 0,9418 0,9418 0,9379 0,9582 
De�i�im -%6,27 -%4,20 -%6,11 -%5,96 -%6,37 
Minimum -%8,63 -%3,42 -%7,48 -%7,49 -%7,45 
Maksimum %5,65 %2,01 %3,98 %3,96 %4,04 
Ortalama (yıllık) -%12,95 -%8,57 -%12,61 -%12,28 -%13,16 
Standart Sapma (yıllık) %33,36 %9,95 %21,70 %21,71 %21,70 
Sigortalama Maliyeti - -%2,07 -%0,16 -%0,31 %0,10 
Taban Koruması - %1,73 -%0,30 %0,27 -%2,28 

 

Portföyde yer alan futures sözle�me sayısının seyri a�a�ıdaki grafikte gösterilmi�tir: 

�ekil 19: Hisse Senedi Portföyünün Sigortalanmasında Ekim 2006 Dönemindeki Futures 
Sözle�mesi Sayısı 

EK�M 2006
Futures Sözle�me Sayısı (senaryo-1)
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Ekim 2006 döneminde sigortalanan portföyler birinci senaryo haricinde bir tek üçüncü 

senaryoda korumayı amaçladıkları taban de�er korunabilmi�tir. Bu sonuç bize volatilite 

de�i�keni olarak futures sözle�melerinin standart sapmasının kullanılmasının daha iyi 

sonuç verebilece�ini i�aret etmektedir. Göz önünde bulundurulması gereken di�er bir 

konu spot portföydeki dü�ü�ün çok �iddetli olmamasıdır. Bir önceki dönemde oldu�u 

gibi bu dönemde de futures sözle�melerinin yanlı� fiyatlaması stratejinin aleyhine 

çalı�tı�ı görülmektedir. Stratejiler arasında en kötü performans yine dördüncü 

senaryodaki portföye aittir. 

Aralık 2006 vadeli sözle�me (3 Temmuz 2006 – 29 Aralık 2006) 

Söz konusu dönemde �MKB30 endeksi, Aralık 2006 vadeli endeks futures sözle�mesi, 

faiz oranı ve sigortalanmamı� hisse senedi portföyüne ili�kin veriler a�a�ıdaki tabloda 

gösterilmi�tir: 

Tablo 25: Aralık 2006 Dönemi Piyasa Verileri 

Aralık 2006 Endeks Faiz Futures Portföy 
3 Temmuz 2006 44.835,94 %19,76 44,325 4.483,59 
29 Aralık 2006 48.551,38 %18,25 48,442 4.855,14 
De�i�im %8,29 -%1,51 %9,29 %8,29 
Minimum -%3,69 %17,02 -%6,92 -%3,69 
Maksimum %5,65 %19,76 %5,52 %5,65 
Ortalama (yıllık) %16,05 %17,78 %17,91 %16,05 
Standart Sapma (yıllık) %25,31 %0,47 %26,77 %25,31 

 

Bu dönemde endekse dahil hisse senetleri temettü ödemesi yapmamı�tır. 

Yapılan analizde dört farklı senaryo için elde edilen bulgular bir sonraki sayfada yer 

alan tabloda gösterilmi�tir: 
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Tablo 26: Hisse Senedi Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde Aralık 2006 Dönemi Senaryo 
Analizi Sonuçları 

Aralık 2006 Portföy Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 
3 Temmuz 2006 4.483,59 4.483,59 4.483,59 4.483,59 4.483,59 
29 Aralık 2006 4.855,14 4.700,42 4.710,43 4.703,01 4.700,99 
Futures Fiyatı - Teorik Piyasa Piyasa Piyasa 
Kullanılan Volatilite - Spot Spot Futures EWMA 
Taban De�er - 4.349,89 4.349,89 4.334,75 4.180,95 
Riskten Korunma Oranı - 0,9702 0,9702 0,9668 0,9325 
De�i�im %8,29 %4,84 %5,06 %4,89 %4,85 
Minimum -%3,69 -%2,97 -%3,47 -%3,46 -%3,45 
Maksimum %5,65 %4,12 %5,65 %5,65 %5,65 
Ortalama (yıllık) %16,05 %9,52 %9,95 %9,63 %9,55 
Standart Sapma (yıllık) %25,31 %19,87 %22,45 %22,28 %22,85 
Sigortalama Maliyeti - %3,45 %3,23 %3,40 %3,44 
Taban Koruması - - - - - 

 

Portföyde yer alan futures sözle�me sayısının seyri a�a�ıdaki grafikte gösterilmi�tir: 

�ekil 20: Hisse Senedi Portföyünün Sigortalanmasında Aralık 2006 Dönemindeki Futures 
Sözle�mesi Sayısı 

ARALIK 2006
Futures Sözle�me Sayısı (senaryo-1)
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Aralık 2006 döneminde spot portföyün de�eri artmı�tır. Sigortalanan portföy her dört 

senaryoda da spot portföyün altında getiri sa�lamı�tır. Yanlı� fiyatlama sigortalanan 

portföyün volatilitesini artırmı�tır, ancak bu artı� sigortalanan portföyün performansını 

vade sonu itibarı ile etkilememi�tir. 

�ubat 2007 vadeli sözle�me (1 Eylül 2006 – 28 �ubat 2007) 

Söz konusu dönemde �MKB30 endeksi, �ubat 2007 vadeli endeks futures sözle�mesi, 

faiz oranı ve sigortalanmamı� hisse senedi portföyüne ili�kin veriler a�a�ıdaki tabloda 

gösterilmi�tir: 

Tablo 27: �ubat 2007 Dönemi Piyasa Verileri 

�ubat 2007 Endeks Faiz Futures Portföy 
1 Eylül 2006 47.314,09 %18,41 46,550 4.731,41 
28 �ubat 2007 52.061,64 %18,05 51,788 5.206,16 
De�i�im %10,03 -%0,37 %11,25 %10,03 
Minimum -%4,91 %17,31 -%4,35 -%4,91 
Maksimum %4,68 %18,78 %4,87 %4,68 
Ortalama (yıllık) %19,75 %17,72 %22,03 %19,75 
Standart Sapma (yıllık) %24,71 %0,34 %24,94 %24,71 

 

Bu dönemde endekse dahil hisse senetleri temettü ödemesi yapmamı�tır. 

Yapılan analizde dört farklı senaryo için elde edilen bulgular a�a�ıdaki tabloda 

gösterilmi�tir: 

Tablo 28: Hisse Senedi Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde �ubat 2007 Dönemi Senaryo 
Analizi Sonuçları 

�ubat 2007 Portföy Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 
1 Eylül 2006 4.731,41 4.731,41 4.731,41 4.731,41 4.731,41 
28 �ubat 2007 5.206,16 5.058,33 4.996,60 4.995,47 4.989,23 
Futures Fiyatı - Teorik Piyasa Piyasa Piyasa 
Kullanılan Volatilite - Spot Spot Futures EWMA 
Taban De�er - 4.587,67 4.587,67 4.584,22 4.629,37 
Riskten Korunma Oranı - 0,9696 0,9696 0,9689 0,9784 
De�i�im %10,03 %6,91 %5,60 %5,58 %5,45 
Minimum -%4,91 -%4,91 -%4,91 -%4,91 -%4,91 
Maksimum %4,68 %3,14 %3,09 %3,08 %3,20 
Ortalama (yıllık) %19,75 %13,80 %11,26 %11,22 %10,96 
Standart Sapma (yıllık) %24,71 %19,59 %20,40 %20,37 %20,58 
Sigortalama Maliyeti - %3,12 %4,43 %4,45 %4,58 
Taban Koruması - - - - - 
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Portföyde yer alan futures sözle�me sayısının seyri a�a�ıdaki grafikte gösterilmi�tir: 

�ekil 21: Hisse Senedi Portföyünün Sigortalanmasında �ubat 2007 Dönemindeki Futures 
Sözle�mesi Sayısı 

�UBAT 2007
Futures Sözle�me Sayısı (senaryo-1)
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�ubat 2007 döneminde spot portföyün de�eri artmı�tır. Sigortalanan portföy her dört 

senaryoda da spot portföyün altında getiri sa�lamı�tır. Yanlı� fiyatlama sigortalanan 

portföyün volatilitesini az da olsa artırmı�, ayrıca sigortalanan portföyün performansını 

olumsuz yönde etkilemi�tir. 

Nisan 2007 vadeli sözle�me (1 Kasım 2006 – 30 Nisan 2007) 

Söz konusu dönemde �MKB30 endeksi, Nisan 2007 vadeli endeks futures sözle�mesi, 

faiz oranı ve sigortalanmamı� hisse senedi portföyüne ili�kin veriler bir sonraki sayfada 

yer alan tabloda gösterilmi�tir: 
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Tablo 29: Nisan 2007 Dönemi Piyasa Verileri 

Nisan 2007 Endeks Faiz Futures Portföy 
1 Kasım 2006 51.380,98 %18,18 53,450 5.094,67 
30 Nisan 2007 56.811,95 %17,50 56,468 5.681,20 
De�i�im %10,57 -%0,68 %5,65 %11,51 
Minimum -%4,99 %17,28 -%6,42 -%5,04 
Maksimum %4,68 %18,39 %4,94 %4,73 
Ortalama (yıllık) %20,17 %17,73 %11,16 %22,14 
Standart Sapma (yıllık) %26,85 %0,33 %28,22 %27,17 

 

Bu dönemde bir endeks futures sözle�mesinin de�erini temsil eden portföy büyüklü�ü 

için (fiyat x 100 YTL) 30 Mart 2007 tarihinde 20,25 YTL, 2 Nisan 2006 tarihinde 13,36 

YTL, 16 Nisan 2006 tarihinde 13,21 YTL temettü ödemesi yapılmı�tır. 

Yapılan analizde dört farklı senaryo için elde edilen bulgular a�a�ıdaki tabloda 

gösterilmi�tir: 

Tablo 30: Hisse Senedi Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde Nisan 2007 Dönemi Senaryo 
Analizi Sonuçları 

Nisan 2007 Portföy Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 
1 Kasım 2006 5.094,67 5.094,67 5.094,67 5.094,67 5.094,67 
30 Nisan 2007 5.681,20 5.521,37 5.541,84 5.543,83 5.562,56 
Futures Fiyatı - Teorik Piyasa Piyasa Piyasa 
Kullanılan Volatilite - Spot Spot Futures EWMA 
Taban De�er - 4.913,15 4.913,15 4.897,62 4.943,03 
Riskten Korunma Oranı - 0,9644 0,9644 0,9613 0,9702 
De�i�im %11,51 %8,38 %8,78 %8,82 %9,18 
Minimum -%5,04 -%4,05 -%4,01 -%4,01 -%4,02 
Maksimum %4,73 %2,48 %2,90 %2,90 %2,90 
Ortalama (yıllık) %22,14 %16,35 %17,10 %17,17 %17,86 
Standart Sapma (yıllık) %27,17 %19,04 %20,63 %20,53 %20,69 
Sigortalama Maliyeti - %3,13 %2,73 %2,69 %2,33 
Taban Koruması - - - - - 
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Portföyde yer alan futures sözle�me sayısının seyri a�a�ıdaki grafikte gösterilmi�tir: 

�ekil 22: Hisse Senedi Portföyünün Sigortalanmasında Nisan 2007 Dönemindeki Futures 
Sözle�mesi Sayısı 

N�SAN 2007
Futures Sözle�me Sayısı (senaryo-1)
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Nisan 2007 döneminde spot portföyün de�eri artmı�tır. Sigortalanan portföy her dört 

senaryoda da spot portföyün altında getiri sa�lamı�tır. Yanlı� fiyatlama sigortalanan 

portföyün volatilitesini az da olsa artırmı�, sigortalanan portföyün performansını olumlu 

yönde etkilemi�tir. 

IV.B.1.c Sonuçların Yorumlanması 

Tamamı hisse senedinden olu�an portföyün endeks futures sözle�meleri ile 

sigortalanması yöntemi 11 farklı futures sözle�mesi için farklı senaryolar altında 

denenmi�, elde edilen sonuçlar bir önceki bölümde detaylı olarak açıklanmı�tır. Genel 

olarak bakıldı�ında 11 farklı dönemden 8’inde fiyatlar yükselmi�, 3’ünde dü�mü�tür. 

Spot portföy volatilitesi yükseli� dönemlerinde %24,71-%28,30 aralı�ında seyrederken, 

dü�ü� dönemlerinde yükselerek %33,36-%36,23 aralı�ına oturmu�tur. Yükseli� 
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dönemlerinde futures sözle�melerinde tutulan pozisyon sayısı az oldu�u için 

sigortalanan portföylerin performansı, spot portföy performansına yakın gerçekle�mi�tir. 

Futures fiyatı yerine teorik fiyat, volatilite de�i�keni olarak da ilgili dönemin spot endeks 

volatilitesinin kullanıldı�ı birinci senaryo analizinin sonuçları, portföy sigortası teorisine 

uygun olarak çıkmı�tır. Yükseli� dönemlerinde portföy sigortası maliyeti %1,16 ile 

%6,88 arasında de�i�mi�tir. Spot portföyün getirisi arttıkça maliyetin arttı�ı gözlenmi�tir. 

Bu dönemlerde spot portföy volatilitesi hemen hemen aynı seviyelerde oldu�u için 

portföy sigortası maliyeti ile aralarında bariz bir ili�ki bulunamamı�tır. Ancak portföy 

sigortası teorisine göre volatilite arttıkça portföy sigortasının maliyeti de artmaktadır. 

Tablo 31: Hisse Senedi Portföyünün Senaryo Bazında Sigortalama Maliyetleri 

Spot Portföy Portföy Sigortası Maliyeti  
Getirisi Volatilitesi Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 

A�ustos 2005 %13,00 %26,35 %1,16 -%6,61 -%6,71 -%7,22 
Ekim 2005 %34,85 %25,85 %2,06 -%0,73 -%1,27 -%1,26 
Aralık 2005 %45,13 %25,25 %5,03 %4,01 %3,06 %2,86 
�ubat 2006 %50,21 %28,30 %6,88 %6,59 %5,95 %5,25 
Nisan 2006 %34,11 %27,16 %4,51 %1,24 %1,04 %0,86 
Haziran 2006 -%9,46 %36,23 -%4,49 -%6,08 -%5,94 -%4,14 
A�ustos 2006 -%19,84 %35,45 -%15,15 -%10,62 -%10,85 -%10,90 
Ekim 2006 -%6,27 %33,36 -%2,07 -%0,16 -%0,32 %0,10 
Aralık 2006 %8,29 %25,31 %3,45 %3,23 %3,39 %3,44 
�ubat 2007 %10,03 %24,71 %3,12 %4,43 %4,45 %4,58 
Nisan 2007 %11,51 %27,17 %3,14 %2,74 %2,70 %2,33 

 

Di�er senaryolar altında yapılan analiz sonuçlarına bakıldı�ında 

�� Teorik fiyat yerine futures fiyatının kullanılması sigortalanan portföyün 

volatilitesini artırmaktadır (Senaryo-2). 

�� Volatilite de�i�keni olarak spot endeks volatilitesi yerine futures 

sözle�melerinin volatilitesinin kullanılması sigortalanan portföyün volatilitesini 

artırmaktadır (Senaryo-3). 
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�� Volatilite de�i�keni olarak futures sözle�melerinin volatilitesi yerine EWMA‘nın 

kullanılması sigortalanan portföyün volatilitesini artırmaktadır (Senaryo-4). 

Senaryolar sigortalanan portföyün volatilitesine göre sıralandı�ında ortalamalara göre 

genel görünüm a�a�ıdaki gibidir: 

 Senaryo 1 < Senaryo 2 < Senaryo 3 < Senaryo 4 

A�ustos ve Ekim 2005 dönemlerinde ikinci, üçüncü ve dördüncü senaryolar altında 

yapılan analizlerde sigortalanan portföyün getirisi, sigortalanmayan portföyün 

getirisinden yüksek çıkmı�tır. Bu sonuç portföy sigortası teorisine aykırıdır. Portföy 

sigortası bir risk yönetim stratejisidir. Bu nedenle sigortalanan portföyün riski azalaca�ı 

için getirisinin de azalması gerekir. Bu aykırılı�ın nedeni futures sözle�melerinin yanlı� 

fiyatlamasıdır. A�ustos 2005 dönemi incelendi�inde futures sözle�melerindeki yanlı� 

fiyatlamanın bu sonucu nasıl do�urdu�u daha iyi anla�ılmaktadır. 

Futures fiyatı olarak piyasa fiyatının kullanıldı�ı ikinci senaryonun, futures fiyatı olarak 

teorik fiyatın kullanıldı�ı birinci senaryodan daha iyi sonuç üretmesini sa�layan üç ko�ul 

vardır: 

1. Piyasa fiyatının teorik fiyattan daha fazla dü�mesi: Futures sözle�melerinde 

kısa pozisyon alındı�ından böyle bir durumda ikinci senaryoda daha fazla kar 

elde edilecektir. �ncelenen dönemde yer alan 128 gözlem de�erinin 10’unda bu 

durum gerçekle�mi�, bir adet futures sözle�mesini temsil eden portföye birinci 

senaryonun kazandırdı�ından 132,57 YTL fazlasını kazandırmı�tır. 

2. Teorik fiyat yükselirken piyasa fiyatının dü�mesi: Futures sözle�melerinde 

kısa pozisyon alındı�ından böyle bir durumda birinci senaryoda zarar edilirken 

ikinci senaryoda kar elde edilecektir. �ncelenen dönemde yer alan 128 gözlem 

de�erinin 13’ünde bu durum gerçekle�mi�, bir adet futures sözle�mesini temsil 

eden portföye birinci senaryonun elde etti�i zararın üzerinde 264,55 YTL 
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kazandırmı�tır. 

3. Teorik fiyatın piyasa fiyatından daha fazla yükselmesi: Futures 

sözle�melerinde kısa pozisyon alındı�ından böyle bir durumda ikinci senaryoda 

daha az zarar edilecektir. �ncelenen dönemde yer alan 128 gözlem de�erinin 

40’ında bu durum gerçekle�mi�, bir adet futures sözle�mesini temsil eden 

portföye birinci senaryonun elde etti�i zararın üzerinde 466,14 YTL 

kazandırmı�tır. 

Futures fiyatı olarak piyasa fiyatının kullanıldı�ı ikinci senaryonun, futures fiyatı olarak 

teorik fiyatın kullanıldı�ı birinci senaryodan daha kötü sonuç üretmesini sa�layan üç 

ko�ul vardır: 

��� Piyasa fiyatının teorik fiyattan daha az dü�mesi: Futures sözle�melerinde 

kısa pozisyon alındı�ından böyle bir durumda birinci senaryoda daha fazla kar 

elde edilecektir. �ncelenen dönemde yer alan 128 gözlem de�erinin 44’ünde bu 

durum gerçekle�mi�, bir adet futures sözle�mesini temsil eden portföye birinci 

senaryonun kazandırdı�ından 507,88 YTL eksi�ini kazandırmı�tır. 

��� Teorik fiyat dü�erken piyasa fiyatının yükselmesi: Futures sözle�melerinde 

kısa pozisyon alındı�ından böyle bir durumda ikinci senaryoda zarar edilirken 

birinci senaryoda kar elde edilecektir. �ncelenen dönemde yer alan 128 gözlem 

de�erinin 4’ünde bu durum gerçekle�mi�, bir adet futures sözle�mesini temsil 

eden portföye birinci senaryonun elde etti�i karın altında 63,94 YTL 

kaybettirmi�tir. 

��� Teorik fiyatın piyasa fiyatından daha az yükselmesi: Futures 

sözle�melerinde kısa pozisyon alındı�ından böyle bir durumda birinci 

senaryoda daha az zarar edilecektir. �ncelenen dönemde yer alan 128 gözlem 

de�erinin 17’sinde bu durum gerçekle�mi�, bir adet futures sözle�mesini temsil 

eden portföye birinci senaryonun elde etti�i zararın 67,64 YTL üzerinde zarar 

ettirmi�tir. 
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Genel olarak bakıldı�ında 128 gözlem de�erinden 63’ünde ikinci senaryonun lehine, 

65’inde ise aleyhine bir geli�me olurken, birinci senaryo ile kar�ıla�tırıldı�ında lehte 

geli�meler ikinci senaryoya 863,26 YTL kazandırmı�, aleyhte hareketler ise 642,46 YTL 

kaybettirmi�tir. Daha detaylı incelendi�inde ikinci senaryoya gözlem de�eri ba�ına en 

fazla karı kazandıran durum, teorik fiyat yükselirken piyasa fiyatının dü�tü�ü durumdur. 

Birinci senaryo portföyün ba�langıç de�erine göre %4,35 oranında zarar ettirirken, ikinci 

senaryo birinci senaryonun üzerinde %6,35 kar sa�ladı�ından sonuç itibarı ile ikinci 

senaryo vade sonunda portföy de�erinin %2,01 artmasına neden olmu�tur. 

�ubat 2007 dı�ında spot endeksin yükseldi�i tüm dönemlerde di�er senaryolar birinci 

senaryonun üzerinde getiri sa�lamı�tır. �ni� dönemlerinde ise Haziran 2007 dı�ında 

di�er senaryolar birinci senaryodan daha dü�ük bir koruma sa�lamı�tır. Futures 

sözle�melerinin yanlı� fiyatlandırılması yükseli� dönemlerinde sigortalanan portföyün 

lehine çalı�ırken, dü�ü� dönemlerinde aleyhine dönmü�tür. Bu durum di�er 

senaryoların yüksek volatilitesi ile açıklanabilir. 

Dü�ü� dönemlerinde senaryoların performanslarına bakıldı�ında birinci senaryo her üç 

dönemde de hedeflenen korumayı sa�lamı�tır. Üçüncü senaryo üç dönemin ikisinde 

ba�arılı olurken, ikinci senaryo sadece bir kez ba�arılı olmu�tur. Dördüncü senaryo her 

üç dönemde de hedefledi�i taban de�eri tutturamamı�tır. Bunun sebebi EWMA 

yönteminin volatiliteyi tahmin etmekteki ba�arısızlı�ıdır. �ncelenen 11 dönemin 8’inde 

EWMA yöntemi volatiliteyi oldu�undan daha dü�ük tahmin etmi� ve bu nedenle koruma 

sa�lanan taban de�er daha yüksek belirlenmi�tir. Birinci ve ikinci dönemin taban 

de�erleri ile kar�ıla�tırıldı�ında da dördüncü senaryo 3 dönemin ikisinde ba�arısız 

olmu�tur. 
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IV.B.2 Tamamı Hazine Bonosundan Olu�an Portföyün 
Endeks Futures Sözle�meleri ile Sigortalanması 

Bu yöntemde portföyün tamamı hazine bonosuna yatırılmaktadır. Ba�langıçta portföyün 

yöntemin belirledi�i riskten korunma oranı kadarlık bir kısmı için endeks futures 

sözle�mesi alınarak uzun pozisyona geçilmelidir. Bu durumda portföyde bulunan hazine 

bonoları koruma altına alınan taban de�eri garanti ederken, endeks futures 

sözle�melerinden elde edilecek kar piyasa yükseli�lerine katılma imkanı verecektir. 

IV.B.2.a Yönteme Ait Parametrelerinin Belirlenmesi 

Yöntemde kullanılan parametreler a�a�ıdaki gibi belirlenmi�tir: 

�� Taban De�er: Bir önceki yöntem ile aynı �ekilde belirlenmektedir. Çalı�mada 

taban de�er olarak korunabilecek maksimum portföy de�eri seçilmi�tir. 

�� Futures Sözle�melerinde Alınacak Pozisyon: Portföy sigortası 

olu�turulurken bir birim endeks kar�ılı�ında alınması gereken futures 

sözle�mesi adedi (FSA) a�a�ıdaki gibi hesaplanmaktadır*: 
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�� Sigortalanmı� Portföyün Finansmanı: Sigortalanmı� portföy kendini finanse 

eden bir yapıya sahiptir. Futures sözle�mesinden elde edilen zararlar kredi 

kullanılarak de�il, hazine bonosu satı�ı ile kar�ılanmaktadır. Aynı �ekilde 

                                                

* Endeks çarpanı 1 YTL olarak kabul edilmi�tir. t=(T-t)/365, t*=(T-t-1)/365 
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futures sözle�mesinden elde edilen kar ile de hazine bonosu satın 

alınmaktadır. 

�� Portföy Kompozisyonunun De�i�tirilme Aralı�ı: Çalı�mada portföy 

kompozisyonu de�i�ikli�i her gün seans sonu veriler baz alınarak yapılacaktır.  

�� Volatilite: Bir önceki yöntemde oldu�u gibi bu yöntemde de incelenen dönem 

volatilitesi, futures sözle�melerine ait volatilite ve üstel a�ırlandırılmı� hareketli 

ortalama üç farklı volatilite de�eri olarak kullanılmı�tır: 

�� Futures Fiyatı: Yöntem teorik fiyat ve piyasa fiyatı olmak üzere iki farklı 

futures fiyatı üzerinde denenmektedir. 

�� ��lem Maliyetleri: Yöntemde i�lem maliyetlerinin olmadı�ı varsayılmı�tır. 

IV.B.2.b Analiz Sonuçları 

Analize tabi tutulan 11 döneme ait bulgular a�a�ıda dönemler itibarı ile yer almaktadır: 

A�ustos 2005 vadeli sözle�me (1 Mart 2005 – 31 A�ustos 2005) 

Bu döneme ait piyasa verileri daha önceki yöntemde verilmi�ti. Birinci senaryoda 

futures sözle�melerinin yanlı� fiyatlanmadı�ı, piyasa fiyatının teorik fiyata e�it oldu�u 

varsayılmı�tır. 1 Mart 2005 tarihinde VOB’da i�lem gören bir adet endeks futures 

sözle�mesinin büyüklü�üne e�it de�erde bir hisse senedi portföyü olu�turulmalıdır. Söz 

konusu tarihte endeksin spot de�eri 35.648,52 puandır. Ancak incelenen dönem 

içerisinde ödenecek temettü miktarları dü�ülüp 1.000’e bölündükten ve endeks çarpanı 

olan 100 YTL ile çarpıldıktan sonra 3.474,56 YTL de�erinde bir hisse senedi 

portföyünün olu�turulması gerekti�i ortaya çıkmaktadır. 

Riskten korunma oranı ve sigortalanan taban de�er bir önceki yöntemde oldu�u gibi 

hesaplanmaktadır. Portföy sigortası stratejisinin performansı, bu taban de�er baz 
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alınarak ölçülecektir. Sigortalama i�lemi endeks futures sözle�meleri ile yapılaca�ı için 

satılması gereken endeks futures sözle�mesi sayısı a�a�ıdaki gibi hesaplanacaktır: 
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Yukarıdaki sonuca göre portföyde bulunan 1 adet hisse senedi için, 0,6293 adet endeks 

futures sözle�mesi alınmalıdır. Strateji gere�i bir sonraki gün futures sözle�mesinden 

kar elde edilirse hazine bonosu satın alınacak, zarar elde edilirse söz konusu zarar 

hazine bonosu satı�ı ile kar�ılanacaktır. Bir sonraki gün alınması gereken futures 

sözle�mesi sayısı, endeksin spot de�eri, faiz oranı ve vadeye kalan zaman 

parametrelerinde meydana gelen de�i�melere göre yeniden belirlenmelidir. 

Bir önceki paragrafta detaylı olarak açıklanan i�lemler 31 A�ustos 2005 tarihine kadar 

devam ettirilmi�, bu tarih itibarı ile sigortalanan portföyün de�eri 3.790,61 YTL olmu�tur. 

Portföyün 1 Mart 2005 tarihinde 3.474,56 YTL de�erinde oldu�u hatırlanacak olursa, 

sigortalanan portföyün de�eri %9,10 oranında artı� göstermi�tir. Portföy 

sigortalanmamı� olsaydı getirisinin %13,00 olaca�ından daha önce söz edilmi�ti. 

Portföyün endeks futures sözle�meleri ile sigortalanması sonucu daha dü�ük bir getiri 

elde edilmi�tir. Aradaki %3,90 oranındaki fark, sigortalama maliyetidir. 

Sigortalanan portföyün ortalama yıllık getirisi %17,01, getirilerin standart sapması yıllık 

%13,54’dür. Görüldü�ü üzere sigortalanan portföyün riski, sigortalanmayan portföye 

göre daha dü�üktür; ancak bunun kar�ılı�ında getirisi de azalmı�tır. Portföyde yer alan 

futures sözle�me sayısının seyri bir sonraki sayfada yer alan grafikte gösterilmi�tir: 
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�ekil 23: Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalanmasında A�ustos 2005 Dönemindeki Futures 
Sözle�mesi Sayısı 

A�USTOS 2005
Futures Sözle�me Sayısı (senaryo-1)
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�kinci senaryoda futures sözle�melerinin teorik fiyatları yerine gerçek piyasa fiyatları 

kullanılacaktır. 1 Mart 2005 tarihi itibarı ile ikinci senaryoda yapılması gereken 

hesaplamalar ve i�lemler, birinci senaryo ile aynıdır. Ancak ilerleyen tarihlerde futures 

sözle�melerinden elde edilecek kar/zarar farklıla�aca�ı için sigortalanan portföyün 

performansı farklı olacaktır. 

�kinci senaryoda sigortalanan portföyün 31 A�ustos 2005 tarihindeki de�eri 3.949,89 

YTL’dir. Portföyün 1 Mart 2005 tarihinde 3.474,56 YTL de�erinde oldu�u hatırlanacak 

olursa, sigortalanan portföyün de�eri %13,68 oranında artı� göstermi�tir. Görüldü�ü 

üzere sigortalanan portföy, sigortalanmayan portföyün %0,68 oranında fazla getiri 

sa�lamı�tır. Teoriye aykırı olan bu durum, yanlı� fiyatlandırılmadan kaynaklanmaktadır. 

Üçüncü senaryoda futures sözle�melerinin gerçek fiyatları ile birlikte volatilite de�i�keni 

olarak incelenen dönemdeki futures sözle�melerine ait günlük logaritmik getirilerinin 

standart sapması olan %20,07 kullanılacaktır. Riskten korunma oranı ve sigortalanan 
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taban de�er bir önceki yöntemde hesaplandı�ı gibidir.  

Sigortalama i�lemi endeks futures sözle�meleri ile yapılaca�ı için alınması gereken 

endeks futures sözle�mesi sayısı a�a�ıdaki gibi hesaplanacaktır: 
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Yukarıdaki sonuca göre portföyde bulunan 1 adet hisse senedi için 0,6696 adet endeks 

futures sözle�mesi alınmalıdır. Sigortalanan portföyün 31 A�ustos 2005 tarihi itibarı ile 

sigortalanan portföyün de�eri 3.958,97 YTL olmu�tur. Görüldü�ü üzere sigortalanan 

portföy, sigortalanmayan portföyün %0,94 oranında fazla getiri sa�lamı�tır. 

Sigortalanan portföyün ortalama yıllık getirisi %25,50, getirilerin standart sapması yıllık 

%10,30’dur. 

Dördüncü senaryoda futures sözle�melerinin gerçek fiyatları ile birlikte volatilite 

de�i�keni olarak üstel a�ırlıklandırılmı� hareketli ortalama (EWMA) kullanılacaktır. 

Riskten korunma oranı ve sigortalanan taban de�er bir önceki yöntemde oldu�u gibi 

hesaplanmaktadır.  

Sigortalama i�lemi endeks futures sözle�meleri ile yapılaca�ı için satılması gereken 

endeks futures sözle�mesi sayısı a�a�ıdaki gibi hesaplanacaktır: 
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Yukarıdaki sonuca göre portföyde bulunan 1 adet hisse senedi için 0,6339 adet endeks 

futures sözle�mesi alınmalıdır. Sigortalanan portföyün 31 A�ustos 2005 tarihi itibarı ile 

sigortalanan portföyün de�eri 3.966,25 YTL olmu�tur. Görüldü�ü üzere sigortalanan 

portföy, sigortalanmayan portföyün %1,15 oranında fazla getiri sa�lamı�tır. 

Sigortalanan portföyün ortalama yıllık getirisi %25,86, getirilerin standart sapması yıllık 

%10,78’dir. 

Tablo 32: Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde A�ustos 2005 Dönemi 
Senaryo Analizi Sonuçları 

A�ustos 2005 Portföy Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 
1 Mart 2005 3.474,56 3.474,56 3.474,56 3.474,56 3.474,56 
31 A�ustos 2005 3.926,09 3.790,61 3.949,89 3.958,97 3.966,25 
Futures Fiyatı - Teorik Piyasa Piyasa Piyasa 
Kullanılan Volatilite - Spot Spot Futures EWMA 
Taban De�er - 3.351,77 3.351,77 3.394,86 3.357,75 
Riskten Korunma Oranı - 0,9647 0,9647 0,9771 0,9664 
De�i�im %13,00 %9,10 %13,68 %13,94 %14,15 
Minimum -%5,81 -%3,03 -%1,84 -%1,80 -%1,81 
Maksimum %4,70 %1,92 %2,03 %2,06 %2,04 
Ortalama (yıllık) %23,87 %17,01 %25,05 %25,50 %25,86 
Standart Sapma (yıllık) %26,36 %13,54 %10,26 %10,30 %10,78 
Sigortalama Maliyeti - %3,90 -%0,68 -%0,94 -%1,15 
Taban Koruması - - - - - 

 

Tablodan da açıkça görülebilece�i üzere endeks futures sözle�mesinin yanlı� 

fiyatlandırılması, portföy sigortası stratejisinin lehine çalı�mı�tır. Sigortalanmı� portföyün 

riski her dört senaryoda da sigortalanmamı� portföye nazaran azalmı�sa da, futures 

sözle�melerinin yanlı� fiyatlandırılmasının sigortalanmı� portföy riskini azalttı�ı 

anla�ılmaktadır. Birinci senaryo hariç di�er tüm senaryolar sigortalanmamı� portföyün 

üzerinde bir getiri sa�lamı�tır. Portföy sigortası bir risk yönetim stratejisidir. Normal 

�artlar altında sigortalanan bir portföyün risk ve getirisinde dü�ü� beklenir. 

Sigortalanmı� portföyün daha yüksek bir getiri sa�laması, futures sözle�melerinin yanlı� 

fiyatlandırılmasına ba�lıdır. Hazine bonosu portföyü için A�ustos 2005 dönemine ait 

dört farklı senaryonun ayrıntılı analizleri Ek-E, Ek-F, Ek-G ve Ek-H’de verilmi�tir. 
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Ekim 2005 vadeli sözle�me (2 Mayıs 2005 – 31 Ekim 2005) 

Yapılan analizde dört farklı senaryo için elde edilen bulgular a�a�ıdaki tabloda 

gösterilmi�tir: 

Tablo 33: Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde Ekim 2005 Dönemi Senaryo 
Analizi Sonuçları 

Ekim 2005 Portföy Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 
2 Mayıs 2005 3.004,77 3.004,77 3.004,77 3.004,77 3.004,77 
31 Ekim 2005 4.051,82 3.913,04 3.971,76 3.994,15 3.979,83 
Futures Fiyatı - Teorik Piyasa Piyasa Piyasa 
Kullanılan Volatilite - Spot Spot Futures EWMA 
Taban De�er - 2.894,08 2.894,08 2.927,18 2.872,27 
Riskten Korunma Oranı - 0,9632 0,9632 0,9742 0,9559 
De�i�im %34,85 %30,23 %32,18 %32,93 %32,45 
Minimum -%4,43 -%4,42 -%3,15 -%3,17 -%3,12 
Maksimum %6,84 %6,82 %6,64 %6,68 %6,58 
Ortalama (yıllık) %59,32 %52,41 %55,36 %56,48 %55,76 
Standart Sapma (yıllık) %25,85 %24,45 %19,57 %19,89 %19,50 
Sigortalama Maliyeti - %4,62 %2,67 %1,92 %2,40 
Taban Koruması - - - - - 

 

Ekim 2005 döneminde spot endeks hızlı bir �ekilde yükseldi�inden portföy sigortası 

stratejisi riskten korunma pozisyonunu kısa bir sürede devreden çıkarmı�, bu nedenle 

sigortalanan portföylerin performansı, sigortalanmamı� portföy performansına yakın 

olarak gerçekle�mi�tir. Portföyde yer alan futures sözle�me sayısının seyri bir sonraki 

sayfada yer alan grafikte gösterilmi�tir: 
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�ekil 24: Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde Ekim 2005 Dönemi Senaryo 
Analizi Sonuçları 

EK�M 2005
Futures Sözle�me Sayısı (senaryo-1)
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Futures sözle�melerinin portföy içerisindeki payı giderek artmı�tır. Futures 

sözle�melerinin yanlı� fiyatlaması strateji lehine çalı�mı�tır. 

Aralık 2005 vadeli sözle�me (1 Temmuz 2005 – 30 Aralık 2005) 

Yapılan analizde dört farklı senaryo için elde edilen bulgular bir sonraki sayfada yer 

alan tabloda gösterilmi�tir: 
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Tablo 34: Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde Aralık 2005 Dönemi 
Senaryo Analizi Sonuçları 

Aralık 2005 Portföy Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 
1 Temmuz 2005 3.489,61 3.489,61 3.489,61 3.489,61 3.489,61 
30 Aralık 2005 5.064,48 4.875,67 5.190,25 5.228,89 5.245,82 
Futures Fiyatı - Teorik Piyasa Piyasa Piyasa 
Kullanılan Volatilite - Spot Spot Futures EWMA 
Taban De�er - 3.361,30 3.361,30 3.392,03 3.421,23 
Riskten Korunma Oranı - 0,9632 0,9632 0,9720 0,9804 
De�i�im %45,13 %39,72 %48,73 %49,84 %50,33 
Minimum -%4,43 -%4,39 -%3,16 -%3,22 -%3,18 
Maksimum %6,84 %6,65 %6,04 %6,14 %6,20 
Ortalama (yıllık) %75,09 %67,43 %80,03 %81,53 %82,18 
Standart Sapma (yıllık) %25,25 %23,45 %18,80 %19,17 %19,01 
Sigortalama Maliyeti - %5,41 -%3,60 -%4,71 -%5,20 
Taban Koruması - - - - - 

 

Portföyde yer alan futures sözle�me sayısının seyri a�a�ıdaki grafikte gösterilmi�tir: 

�ekil 25: Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde Aralık 2005 Dönemi Senaryo 
Analizi Sonuçları 

ARALIK 2005
Futures Sözle�me Sayısı (senaryo-1)
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Futures sözle�melerinin portföy içerisindeki payı giderek arttı�ı için yanlı� fiyatlamanın 

etkisi hissedilmektedir. Birinci senaryonun maliyeti di�er senaryoların maliyetleri ile 

kar�ıla�tırıldı�ında yanlı� fiyatlamanın aynı �ekilde strateji lehine çalı�tı�ı görülmektedir. 

�ubat 2006 vadeli sözle�me (1 Eylül 2005 – 28 �ubat 2006) 

Yapılan analizde dört farklı senaryo için elde edilen bulgular a�a�ıdaki tabloda 

gösterilmi�tir: 

Tablo 35: Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde �ubat 2006 Dönemi 
Senaryo Analizi Sonuçları 

�ubat 2006 Portföy Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 
1 Eylül 2005 4.020,15 4.020,15 4.020,15 4.020,15 4.020,15 
28 �ubat 2006 6.038,69 5.761,50 6.183,24 6.215,11 6.240,72 
Futures Fiyatı - Teorik Piyasa Piyasa Piyasa 
Kullanılan Volatilite - Spot Spot Futures EWMA 
Taban De�er - 3.841,55 3.841,55 3.868,56 3.883,70 
Riskten Korunma Oranı - 0,9556 0,9556 0,9623 0,9661 
De�i�im %50,21 %43,32 %53,81 %54,60 %55,24 
Minimum -%4,43 -%3,68 -%3,23 -%3,24 -%3,24 
Maksimum %6,84 %5,20 %4,06 %4,18 %4,42 
Ortalama (yıllık) %86,16 %76,21 %91,17 %92,26 %93,13 
Standart Sapma (yıllık) %28,30 %24,03 %20,17 %20,47 %20,42 
Sigortalama Maliyeti - %6,89 -%3,60 -%4,39 -%5,03 
Taban Koruması - - - - - 

 

�ubat 2006 döneminde dikkat çeken durum portföy sigortası stratejisi portföy volatilitesi 

dü�ürmü�, getirisini de artırmı�tır. Portföyde yer alan futures sözle�me sayısının seyri 

bir sonraki sayfada yer alan grafikte gösterilmi�tir: 
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�ekil 26: Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde �ubat 2006 Dönemi Senaryo 
Analizi Sonuçları 

�UBAT 2006
Futures Sözle�me Sayısı (senaryo-1)
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Spot portföyün de�eri dramatik bir �ekilde artması, portföyde bulunan futures sözle�me 

sayısını maksimuma yükseltmi�tir. Yanlı� fiyatlamanın strateji lehine çalı�tı�ı açıkça 

görülmektedir. 

Nisan 2006 vadeli sözle�me (1 Kasım 2005 – 28 Nisan 2006) 

Yapılan analizde dört farklı senaryo için elde edilen bulgular bir sonraki sayfada yer 

alan tabloda gösterilmi�tir: 
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Tablo 36: Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde Nisan 2006 Dönemi 
Senaryo Analizi Sonuçları 

Nisan 2006 Portföy Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 
1 Kasım 2005 4.115,44 4.115,44 4.115,44 4.115,44 4.115,44 
28 Nisan 2006 5.519,08 5.288,24 5.423,16 5.432,62 5.432,84 
Futures Fiyatı - Teorik Piyasa Piyasa Piyasa 
Kullanılan Volatilite - Spot Spot Futures EWMA 
Taban De�er - 3.940,78 3.940,78 3.949,73 3.925,15 
Riskten Korunma Oranı - 0,9576 0,9576 0,9597 0,9538 
De�i�im %34,11 %28,50 %31,78 %32,01 %32,01 
Minimum -%5,37 -%5,36 -%5,22 -%5,23 -%5,19 
Maksimum %4,53 %4,51 %3,44 %3,44 %3,41 
Ortalama (yıllık) %61,63 %52,66 %57,95 %58,31 %58,32 
Standart Sapma (yıllık) %27,16 %26,29 %24,07 %24,13 %24,00 
Sigortalama Maliyeti - %5,61 %2,33 %2,10 %2,10 
Taban Koruması - - - - - 

  

�ekil 27: Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde Nisan 2006 Dönemi Senaryo 
Analizi Sonuçları 

N�SAN 2006
Futures Sözle�me Sayısı (senaryo-1)
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Nisan 2006 döneminde endeks futures sözle�melerinin portföy içerisindeki a�ırlı�ı 

giderek artmı�tır. Portföyde yer alan futures sözle�me sayısının seyri yukarıdaki grafikte 
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gösterilmi�tir: 

Yanlı� fiyatlamanın etkisi Nisan 2006 döneminde de izlenmektedir. 

Haziran 2006 vadeli sözle�me (2 Ocak 2006 – 30 Haziran 2006) 

Yapılan analizde dört farklı senaryo için elde edilen bulgular a�a�ıdaki tabloda 

gösterilmi�tir: 

Tablo 37: Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde Haziran 2006 Dönemi 
Senaryo Analizi Sonuçları 

Haziran 2006 Portföy Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 
2 Ocak 2006 4.940,82 4.940,82 4.940,82 4.940,82 4.940,82 
30 Haziran 2006 4.473,43 4.599,07 4.562,56 4.549,51 4.424,90 
Futures Fiyatı - Teorik Piyasa Piyasa Piyasa 
Kullanılan Volatilite - Spot Spot Futures EWMA 
Taban De�er - 4.632,68 4.632,68 4.672,47 4.828,80 
Riskten Korunma Oranı - 0,9376 0,9376 0,9457 0,9773 
De�i�im -%9,46 -%6,92 -%7,66 -%7,92 -%10,44 
Minimum -%8,63 -%4,61 -%4,39 -%4,53 -%5,01 
Maksimum %5,40 %3,53 %2,96 %3,05 %3,24 
Ortalama (yıllık) -%20,36 -%14,69 -%16,32 -%16,91 -%22,60 
Standart Sapma (yıllık) %36,23 %22,36 %19,40 %19,95 %21,69 
Sigortalama Maliyeti - -%2,54 -%1,80 -%1,54 %0,98 
Taban Koruması - -%0,73 -%1,51 -%2,63 -%8,37 
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Portföyde yer alan futures sözle�me sayısının seyri a�a�ıdaki grafikte gösterilmi�tir: 

�ekil 28: Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde Haziran 2006 Dönemi 
Senaryo Analizi Sonuçları 

HAZ�RAN 2006
Futures Sözle�me Sayısı (senaryo-1)
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Haziran 2006 döneminde portföyün de�eri incelenen dönem içerisinde ilk kez 

dü�mü�tür. Hiç bir senaryo hedeflemi� oldu�u taban korumasını sa�layamamı�tır. 

Dördüncü senaryonun getirisi portföy getirisinden bile dü�üktür. Bu performansın 

sebebi, EWMA yönteminden kaynaklanmaktadır. 

A�ustos 2006 vadeli sözle�me (1 Mart 2006 – 31 A�ustos 2006) 

Yapılan analizde dört farklı senaryo için elde edilen bulgular bir sonraki sayfada yer 

alan tabloda gösterilmi�tir: 
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Tablo 38: Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde A�ustos 2006 Dönemi 
Senaryo Analizi Sonuçları 

A�ustos 2006 Portföy Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 
1 Mart 2006 5.883,29 5.883,29 5.883,29 5.883,29 5.883,29 
31 A�ustos 2006 4.716,05 5.505,61 5.670,57 5.683,53 5.692,12 
Futures Fiyatı - Teorik Piyasa Piyasa Piyasa 
Kullanılan Volatilite - Spot Spot Futures EWMA 
Taban De�er - 5.517,18 5.517,18 5.548,86 5.643,32 
Riskten Korunma Oranı - 0,9378 0,9378 0,9432 0,9592 
De�i�im -%19,84 -%6,42 -%3,62 -%3,40 -%3,25 
Minimum -%8,63 -%3,05 -%2,40 -%2,42 -%2,51 
Maksimum %5,65 %1,63 %1,16 %1,15 %1,22 
Ortalama (yıllık) -%43,20 -%12,96 -%7,19 -%6,75 -%6,45 
Standart Sapma (yıllık) %35,45 %9,73 %7,87 %7,76 %7,90 
Sigortalama Maliyeti - -%13,42 -%16,22 -%16,44 -%16,59 
Taban Koruması - -%0,21 %2,78 %2,43 %0,86 

 

Portföyde yer alan futures sözle�me sayısının seyri a�a�ıdaki grafikte gösterilmi�tir: 

�ekil 29: Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde A�ustos 2006 Dönemi 
Senaryo Analizi Sonuçları 

A�USTOS 2006
Futures Sözle�me Sayısı (senaryo-1)
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A�ustos 2006 döneminde sigortalanan portföyler birinci senaryo hariç di�er 

senaryolarda korumayı amaçladıkları taban de�eri koruyabilmi�tir. Bu dönemde spot 

portföydeki dü�ü� daha �iddetli olmu�tur. Futures sözle�melerinin yanlı� fiyatlaması 

stratejinin lehine çalı�mı� görünmektedir. Stratejiler arasında en kötü performansı birinci 

senaryodaki portföy göstermi�tir. 

Ekim 2006 vadeli sözle�me (1 Mayıs 2006 – 31 Ekim 2006) 

Yapılan analizde dört farklı senaryo için elde edilen bulgular a�a�ıdaki tabloda 

gösterilmi�tir: 

Tablo 39: Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde Ekim 2006 Dönemi Senaryo 
Analizi Sonuçları 

Ekim 2006 Portföy Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 
1 Mayıs 2006 5.484,28 5.484,28 5.484,28 5.484,28 5.484,28 
31 Ekim 2006 5.140,32 5.181,24 5.071,86 5.078,16 5.056,41 
Futures Fiyatı - Teorik Piyasa Piyasa Piyasa 
Kullanılan Volatilite - Spot Spot Futures EWMA 
Taban De�er - 5.164,83 5.164,83 5.143,56 5.254,94 
Riskten Korunma Oranı - 0,9418 0,9418 0,9379 0,9582 
De�i�im -%6,27 -%5,53 -%7,52 -%7,41 -%7,80 
Minimum -%8,63 -%3,54 -%4,43 -%4,38 -%4,73 
Maksimum %5,65 %1,58 %1,03 %1,02 %1,09 
Ortalama (yıllık) -%12,95 -%11,37 -%15,64 -%15,39 -%16,25 
Standart Sapma (yıllık) %33,36 %9,83 %10,76 %10,85 %11,79 
Sigortalama Maliyeti - -%0,74 %1,25 %1,14 %1,53 
Taban Koruması - %0,32 -%1,80 -%1,27 -%3,78 
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Portföyde yer alan futures sözle�me sayısının seyri a�a�ıdaki grafikte gösterilmi�tir: 

�ekil 30: Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde Ekim 2006 Dönemi Senaryo 
Analizi Sonuçları 

EK�M 2006
Futures Sözle�me Sayısı (senaryo-1)
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Ekim 2006 döneminde birinci senaryo hariç hiç bir senaryo hedeflemi� oldu�u taban 

korumasını sa�layamamı�tır. Futures sözle�melerinin yanlı� fiyatlaması stratejinin 

aleyhine çalı�mı�tır. görünmektedir. 

Aralık 2006 vadeli sözle�me (3 Temmuz 2006 – 29 Aralık 2006) 

Yapılan analizde dört farklı senaryo için elde edilen bulgular bir sonraki sayfada yer 

alan tabloda gösterilmi�tir: 
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Tablo 40: Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde Aralık 2006 Dönemi 
Senaryo Analizi Sonuçları 

Aralık 2006 Portföy Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 
3 Temmuz 2006 4.483,59 4.483,59 4.483,59 4.483,59 4.483,59 
29 Aralık 2006 4.855,14 4.698,44 5.179,00 5.170,71 5.163,06 
Futures Fiyatı - Teorik Piyasa Piyasa Piyasa 
Kullanılan Volatilite - Spot Spot Futures EWMA 
Taban De�er - 4.349,89 4.349,89 4.334,75 4.180,95 
Riskten Korunma Oranı - 0,9702 0,9702 0,9668 0,9325 
De�i�im %8,29 %4,79 %15,51 %15,33 %15,15 
Minimum -%3,69 -%2,88 -%3,56 -%3,53 -%3,36 
Maksimum %5,65 %4,12 %4,45 %4,37 %4,34 
Ortalama (yıllık) %16,05 %9,44 %29,07 %28,75 %28,45 
Standart Sapma (yıllık) %25,31 %19,84 %19,08 %18,80 %18,42 
Sigortalama Maliyeti - %3,50 -%7,22 -%7,04 -%6,86 
Taban Koruması - - - - - 

 

Portföyde yer alan futures sözle�me sayısının seyri a�a�ıdaki grafikte gösterilmi�tir: 

�ekil 31: Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde Aralık 2006 Dönemi Senaryo 
Analizi Sonuçları 

ARALIK 2006
Futures Sözle�me Sayısı (senaryo-1)
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Aralık 2006 döneminde spot portföyün de�eri artmı�tır. Sigortalanan portföy birinci 

senaryo hariç di�er üç senaryoda spot portföyün üzerinde getiri sa�lamı�tır. Yanlı� 

fiyatlama performansını olumlu yönde etkilemi�tir. 

�ubat 2007 vadeli sözle�me (1 Eylül 2006 – 28 �ubat 2007) 

Yapılan analizde dört farklı senaryo için elde edilen bulgular a�a�ıdaki tabloda 

gösterilmi�tir: 

Tablo 41: Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde �ubat 2007 Dönemi 
Senaryo Analizi Sonuçları 

�ubat 2007 Portföy Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 
1 Eylül 2006 4.731,41 4.731,41 4.731,41 4.731,41 4.731,41 
28 �ubat 2007 5.206,16 5.050,23 5.474,94 5.473,59 5.473,62 
Futures Fiyatı - Teorik Piyasa Piyasa Piyasa 
Kullanılan Volatilite - Spot Spot Futures EWMA 
Taban De�er - 4.587,67 4.587,67 4.584,22 4.629,37 
Riskten Korunma Oranı - 0,9696 0,9696 0,9689 0,9784 
De�i�im %10,03 %6,74 %15,71 %15,69 %15,69 
Minimum -%4,91 -%4,91 -%3,95 -%3,95 -%3,99 
Maksimum %4,68 %3,13 %3,81 %3,80 %3,87 
Ortalama (yıllık) %19,75 %13,47 %30,15 %30,10 %30,10 
Standart Sapma (yıllık) %24,71 %19,46 %18,18 %18,14 %18,51 
Sigortalama Maliyeti - %3,29 -%5,68 -%5,66 -%5,66 
Taban Koruması - - - - - 
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Portföyde yer alan futures sözle�me sayısının seyri a�a�ıdaki grafikte gösterilmi�tir: 

�ekil 32: Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde �ubat 2007 Dönemi Senaryo 
Analizi Sonuçları 

�UBAT 2007
Futures Sözle�me Sayısı (senaryo-1)
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�ubat 2007 döneminde spot portföyün de�eri artmı�tır. Sigortalanan portföy birinci hariç 

di�er senaryolarda spot portföyün üzerinde getiri sa�lamı�tır. Yanlı� fiyatlama 

sigortalanan portföyün volatilitesini az da dü�ürmü�, ayrıca sigortalanan portföyün 

performansını olumlu yönde etkilemi�tir. 

Nisan 2007 vadeli sözle�me (1 Kasım 2006 – 30 Nisan 2007) 

Yapılan analizde dört farklı senaryo için elde edilen bulgular bir sonraki sayfada yer 

alan tabloda gösterilmi�tir: 
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Tablo 42: Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde Nisan 2007 Dönemi 
Senaryo Analizi Sonuçları 

Nisan 2007 Portföy Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 
1 Kasım 2006 5.094,67 5.094,67 5.094,67 5.094,67 5.094,67 
30 Nisan 2007 5.681,20 5.472,23 5.673,13 5.673,58 5.699,37 
Futures Fiyatı - Teorik Piyasa Piyasa Piyasa 
Kullanılan Volatilite - Spot Spot Futures EWMA 
Taban De�er - 4.913,15 4.913,15 4.897,62 4.943,03 
Riskten Korunma Oranı - 0,9644 0,9644 0,9613 0,9702 
De�i�im %11,51 %7,41 %11,35 %11,36 %11,87 
Minimum -%5,04 -%4,19 -%4,60 -%4,58 -%4,60 
Maksimum %4,73 %2,63 %4,04 %4,02 %4,05 
Ortalama (yıllık) %22,14 %14,53 %21,86 %21,87 %22,79 
Standart Sapma (yıllık) %27,17 %19,16 %19,87 %19,70 %20,08 
Sigortalama Maliyeti - %4,10 %0,16 %0,15 -%0,36 
Taban Koruması - - - - - 

 

Portföyde yer alan futures sözle�me sayısının seyri a�a�ıdaki grafikte gösterilmi�tir: 

�ekil 33: Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalanması Stratejisinde Nisan 2007 Dönemi Senaryo 
Analizi Sonuçları 

N�SAN 2007
Futures Sözle�me Sayısı (senaryo-1)
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Nisan 2007 döneminde spot portföyün de�eri artmı�tır. Sigortalanan portföy birinci 
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senaryo hariç di�er senaryolarda spot portföy ile a�a�ı yukarı aynı getiriyi sa�lamı�tır. 

Yanlı� fiyatlama sigortalanan portföyün performansını olumlu yönde etkilemi�tir. 

IV.B.2.c Sonuçların Yorumlanması 

Tamamı hazine bonosundan olu�an portföyün endeks futures sözle�meleri ile 

sigortalanması yöntemi 11 farklı futures sözle�mesi için farklı senaryolar altında 

denenmi�, elde edilen sonuçlar bir önceki bölümde detaylı olarak açıklanmı�tır. 

Futures fiyatı yerine teorik fiyat, volatilite de�i�keni olarak da ilgili dönemin spot endeks 

volatilitesinin kullanıldı�ı birinci senaryo analizinin sonuçları, Ekim 2006 dönemi hariç 

portföy sigortası teorisine uygun olarak çıkmı�tır. Bu aykırılık portföy kompozisyonunun 

gerekti�i anda de�i�tirilememesi kısıtı ile açıklanabilir. Yükseli� dönemlerinde portföy 

sigortası maliyeti %3,30 ile %6,89 arasında de�i�mi�tir. Birinci yöntem ile 

kar�ıla�tırıldı�ında daha tahmin edilebilir bir maliyet yapısı gözlemlenmektedir. Birinci 

yöntemde oldu�u gibi ikinci yöntemde de spot portföyün getirisi arttıkça maliyetin arttı�ı 

gözlenmi�tir. 

Tablo 43: Hazine Bonosu Portföyünün Senaryo Bazında Sigortalama Maliyetleri 

Spot Portföy Portföy Sigortası Maliyeti  
Getirisi Volatilitesi Senaryo-1 Senaryo-2 Senaryo-3 Senaryo-4 

A�ustos 2005 %13,00 %26,35 %3,90 -%0,69 -%0,95 -%1,16 
Ekim 2005 %34,85 %25,85 %4,62 %2,66 %1,92 %2,40 
Aralık 2005 %45,13 %25,25 %5,41 -%3,60 -%4,71 -%5,20 
�ubat 2006 %50,21 %28,30 %6,89 -%3,60 -%4,39 -%5,03 
Nisan 2006 %34,11 %27,16 %5,61 %2,33 %2,10 %2,10 
Haziran 2006 -%9,46 %36,23 -%2,54 -%1,80 -%1,54 %0,98 
A�ustos 2006 -%19,84 %35,45 -%13,42 -%16,22 -%16,44 -%16,59 
Ekim 2006 -%6,27 %33,36 -%0,75 %1,25 %1,13 %1,53 
Aralık 2006 %8,29 %25,31 %3,49 -%7,22 -%7,04 -%6,87 
�ubat 2007 %10,03 %24,71 %3,30 -%5,68 -%5,65 -%5,65 
Nisan 2007 %11,51 %27,17 %4,10 %0,16 %0,15 -%0,36 
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Di�er senaryolar altında yapılan analiz sonuçlarına bakıldı�ında teorik fiyat yerine 

futures fiyatının kullanılması sigortalanan portföyün volatilitesini dü�ürmektedir 

(Senaryo-2). Volatilite de�i�keni olarak spot endeks volatilitesi yerine futures 

sözle�melerinin volatilitesinin veya EWMA‘nın kullanılması sigortalanan portföyün 

volatilitesini ikinci senaryo volatilitesi ile kar�ıla�tırıldı�ında önemli ölçüde 

de�i�tirmemektedir (Senaryo-3 ve 4). 

Senaryolar sigortalanan portföyün volatilitesine göre sıralandı�ında ortalamalara göre 

genel görünüm a�a�ıdaki gibidir: 

 Senaryo 1 > (Senaryo 2 � Senaryo 3 � Senaryo 4) 

Görüldü�ü üzere birinci yöntemde yanlı� fiyatlama sigortalanan portföyün volatilitesini 

artırırken, ikinci yöntemde dü�ürmektedir.  

8 yükseli� döneminden 5’inde (A�ustos ve Aralık 2005, �ubat ve Aralık 2006, �ubat 

2007) ikinci, üçüncü ve dördüncü senaryolar altında yapılan analizlerde sigortalanan 

portföyün getirisi, sigortalanmayan portföyün getirisinden yüksek çıkmı�tır. Di�er 3 

dönemde de elde edilen getiri, spot portföyün çok az altındadır. Bu sonuç yanlı� 

fiyatlamadan kaynaklanmaktadır. A�a�ıdaki tabloda da görülebilece�i üzere incelenen 

dönemin büyük bir bölümünde piyasa fiyatı teorik fiyatın altında belirlenmi�tir. Bu durum 

futures sözle�melerini almayı gerektiren ikinci yöntemin performansını olumlu yönde 

etkilemi�tir. 

Tablo 44: Endeks Futures Sözle�melerinin Teorik Fiyatı �le Piyasa Fiyatı Arasındaki �li�ki 

 Teorik>Piyasa Piyasa<Teorik Gözlem Sayısı 
A�ustos 2005 104 26 130 
Ekim 2005 122 6 128 
Aralık 2005 122 4 126 
�ubat 2006 114 6 120 
Nisan 2006 118 3 121 
Haziran 2006 122 2 124 
A�ustos 2006 130 0 130 
Ekim 2006 126 1 127 
Aralık 2006 111 15 126 
�ubat 2007 121 2 123 
Nisan 2007 122 3 125 
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Spot endeksin yükseldi�i tüm dönemlerde di�er senaryolar birinci senaryonun üzerinde 

getiri sa�lamı�tır. Birinci yöntem ile kar�ıla�tırıldı�ında A�ustos ve Ekim 2005 dönemleri 

haricinde ikinci yöntem birinci yönteme göre daha fazla getiri getirmi�tir. �ni� 

dönemlerinde ise A�ustos 2006 dı�ında di�er senaryolar birinci senaryodan daha dü�ük 

bir koruma sa�lamı�tır. Birinci yöntem ile kar�ıla�tırıldı�ında ikinci yöntemin taban 

de�eri koruma ba�arısı daha dü�üktür. Futures sözle�melerinin yanlı� fiyatlandırılması 

yükseli� dönemlerinde sigortalanan portföyün lehine çalı�ırken, dü�ü� dönemlerinde 

aleyhine dönmü�tür. 

IV.C YANLI� F�YATLAMANIN �NCELENMES� 

Bir önceki bölümde gerçekle�tirilen analizin sonuçlarına göre endeks futures 

sözle�melerinin yanlı� fiyatlandırılması, portföy stratejisinin performansını yakından 

etkilemektedir. Yanlı� fiyatlandırma strateji performansını özellikle dü�ü� dönemlerinde 

olumsuz etkiledi�i için incelenmeli ve ön görülmeye çalı�ılmalıdır. 

IV.C.1 Yanlı� Fiyatlamanın Ara�tırılması 

Yanlı� fiyatlama W ile ifade edilip a�a�ıdaki �ekilde hesaplanacaktır: 

 W = Piyasa Fiyatı – Teorik Fiyat 

Analize konu 11 dönem için yanlı� fiyatlama de�erleri hem tüm seri için, hem de 

ortalama de�erin altında kalan seri için hesaplanmı�, spot endeks de�i�imleriyle yanlı� 

fiyatlama de�i�imleri arasındaki ili�ki ara�tırılmı�tır. Elde edilen sonuçlar bir sonraki 

sayfada yer alan tabloda gösterilmektedir: 
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Tablo 45: Yanlı� Fiyatlama �statistikleri ve Spot Endeks �li�ki Analizi Sonuçları 

�����'�������'������'�������'� -���� ������� -���� ������� -���� �������
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Tablodaki veriler incelendi�inde tüm dönemlerde piyasa fiyatının teorik fiyatın altında 

gerçekle�ti�i anla�ılmaktadır. En a�ır yanlı� fiyatlama Aralık 2006 vadeli sözle�mesinde 

(-%5,66), en hafif yanlı� fiyatlama A�ustos 2005 sözle�mesinde (-%2,26) ya�anmı�tır. 

Standart sapma verilerine bakıldı�ında yanlı� fiyatlama rakamlarının a�ırı de�erler 

aldı�ı ortalama altı de�erlerde daha dura�an bir seyir izledi�i görülmektedir. 

Spot endeks de�i�imleri ile yanlı� fiyatlama arasındaki en kuvvetli ili�ki aynı dönemli 

de�i�imler arasındaki ili�kidir. Tablodan da görülebilece�i üzere tüm dönemler için 

negatif bir ili�kinin varlı�ı söz konusudur. Di�er bir deyi�le endeks de�eri yükseldikçe 

(dü�tükçe) yanlı� fiyatlama azalmaktadır (artmaktadır).  

IV.C.2 Piyasa Fiyatının Teorik Fiyattan Dü�ük Olmasının 
Nedeni 

“Portföy Sigortalamasında Kullanılan Türev Ürünlerin Fiyatlaması” ba�lıklı ikinci 

bölümde de bahsedildi�i üzere özellikle tüketim amaçlı kullanılan kıymetler üzerine 

düzenlenen türev ürünlerin piyasa fiyatları, teorik fiyatlarının altında belirlenmektedir. Bu 

olgunun gerekçesi, sözle�meye konu kıymetin elde bulundurulmasından sa�lanan yarar 

ile açıklanmakta ve bu yarara “uygunluk getirisi” adı verilmektedir. Herhangi bir kıtlık 
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bekleniyorsa bu�dayı bugünden elde tutmak, 3 ay sonra elde etmeye ye� tutulur. 

Ancak finansal piyasalarda özellikle göstergeler üzerine düzenlenen türev ürünlerde 

piyasa fiyatının teorik fiyat altında belirlenmesi uygunluk getirisi ile açıklanamaz. Bu 

konuya Keynes 1930’lu yılında yazmı� oldu�u “A Treatise on Money” adlı kitabında 

açıklık getirmi�tir11. “Theory of Normal Backwardation” olarak da bilinen bu teoriye göre 

risklerini yönetmek isteyen yatırımcılar e�er vadeli piyasalarda kısa pozisyon almak 

istiyorlarsa ve kar�ılarında risklerini yönetmek için uzun pozisyon almak isteyen ba�ka 

yatırımcı da yoksa, mecburen spekülatörlerle i�lem yapmak zorunda kalacaklardır. 

Böyle bir durumda kendisinden ba�ka alıcı olmadı�ı bilen spekülatörler, piyasa fiyatını 

a�a�ıya do�ru çekerek almı� oldukları pozisyona karla ba�lamayı tercih edecektir.  

Analizin sonuçları Keynes’in bu teorisi ile uyumludur. Yanlı� fiyatlamanın futures 

sözle�meleri satı�ına en çok ihtiyaç duyulan endeksin dü�tü�ü dönemlerde artması, 

piyasada spekülatörlerden ba�ka alıcı olmadı�ının ve spekülatörlerin dü�ü� 

dönemlerinde karlarını artırdı�ının önemli bir kanıtıdır. 

IV.C.3 Yanlı� Fiyatlamanın Risk Yönetimi Üzerindeki Etkisi 

Hisse senetlerinden olu�an bir portföyün riski, endeks futures sözle�meleri satılmak 

suretiyle azaltılmak istensin. Futures sözle�melerinin piyasa fiyatı, teorik fiyata e�it 

oldu�unda tam bir riskten korunma için (di�er bir deyi�le portföyü risksiz hale getirmek 

için) 1 hisse senedi kar�ılı�ında satılması gereken futures sözle�mesi adedi a�a�ıdaki 

gibi olmalıdır12: 

 { }11exp ++−−=−= tt
cf
tth τπβ  

                                                

11 John Maynard Keynes, A Treatise on Money, New York, Macmillan, 1950, s.144. 
12 Merrick (1988b), a.g.e. 
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Formülde πt+1 bir gün sonraki net ta�ıma maliyeti, τt+1 bir gün sonraki yıl cinsinden 

vadeye kalan zaman olarak ifade edilmi�tir. Ancak yanlı� fiyatlama söz konusu ise 

sözle�me adedi a�a�ıdaki gibi hesaplanmalıdır: 

 { }( )wf
ttt

cf
tth βτπβ −−−=−= ++ 1exp 11  

Formülde βwf
t yanlı� fiyatlama ile futures fiyat arasındaki ili�kiyi gösteren beta 

katsayısını temsil etmektedir: 
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Eldeki veri seti ile 11 farklı dönem için yanlı� fiyatlamadaki de�i�im ile futures 

sözle�melerinin fiyatındaki de�i�im arasında regresyon analizi ile ili�ki aranmı�tır. Bu 

analizin sonuçları a�a�ıdaki tabloda gösterilmektedir: 

Tablo 46: Yanlı� Fiyatlama �le Futures Fiyatları Arasındaki �li�ki Analizi Sonuçları 
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Anlamlılık düzeyi %5 olarak seçildi�inde beta katsayısı Nisan 2006, Ekim 2006, Aralık 

2006, Nisan 2007 dönemlerinde belirgin bir �ekilde sıfırdan farklıdır ve pozitiftir. Bu 

dönemlere %5,19 düzeyinde anlamlı olan �ubat 2007 dönemi de eklendi�inde yanlı� 

fiyatlama ile futures sözle�melerinin fiyatı arasında Ekim 2006 dönemi sonrasında 

anlamlı bir ili�ki bulmak mümkündür. Bu ili�kiye göre futures sözle�mesinin fiyatının 

artması (azalması), yanlı� fiyatlamadaki de�i�imin artmasına (azalmasına) yol 

açmaktadır. Bir önceki bölümden hatırlanaca�ı üzere VOB’da endeks futures 

sözle�meleri olması gerekenden dü�ük fiyatlanmaktadır. Di�er bir deyi�le yanlı� 

fiyatlama de�i�keni (W) genelde negatif de�er almaktadır. Bu durumda futures 

sözle�melerinin fiyatındaki dü�ü�, yanlı� fiyatlama de�i�keninin daha da küçülmesine, 

yani piyasa fiyatının teorik fiyatın çok daha altına dü�mesine neden olmaktadır. Bu 

sonuç “Yanlı� Fiyatlamanın Ara�tırılması” bölümündeki bulgularla uyumludur. Özellikle 

sözü edilen dönemlerde teorik fiyat kullanılarak bulunan riskten korunma oranlarını 

kullanmak do�ru olmayacaktır. Bu oranların belirli bir katsayı ile düzeltilmesi 

gerekmektedir. 

Merrick’in 1988 yılında yaptı�ı çalı�mada oldu�u gibi bu çalı�mada da yanlı� fiyatlama 

ve zaman faktörünün spot piyasa getirisi, futures sözle�me getirisi ve yanlı� fiyatlama 

de�i�imi üzerindeki etkileri ara�tırılmı�tır. Bu ara�tırmada a�a�ıdaki regresyon modelleri 

kurulmu�tur: 

 ( ) ( ) i
tt

i
tt

iii
t vdCWbaR 11 / ++ +++= τ   i = c,f,w 

Modelde R getiriyi, c spot piyasayı, f futures sözle�mesini, w yanlı� fiyatlamayı, τ yıl 

cinsinden vadeye kalan zamanı ve v hata terimini ifade etmektedir. Regresyon 

analizlerinin sonuçları bir sonraki sayfada yer alan tabloda gösterilmi�tir: 
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Tablo 47: Yanlı� Fiyatlama Tahmin Modelleri ve Analiz Sonuçları 

�, 4, �, �� �% 4% �% �� �1 41 �1 ��

�*��	� �*���� !�*���� �*���� !�*�	�� !�*��		 !�*���� !�*���� �*����
 ��*��1" �	*��1" �*��1"  ��*��1" ��*��1" 	*��1"  ��*	�1" �*��1" ��*��1"
�*���0 �*��	� �*���� !�*���	 !�*���	 !�*��00 !�*���	 !�*���� !�*����
 	�*	�1" 	�*��1" �	*��1"  �0*��1" ��*��1" 0�*��1"  ��*��1" �*��1"  �*��1"
�*���� �*���� �*��	� �*���� !�*�0�� !�*���� �*���� !�*���� !�*�	0�
 ��*�	1" ��*��1" ��*�	1"  �*��1" �	*��1" ��*��1"  ��*��1" �*��1"  �*��1"
�*��0� �*�	�	 �*���� �*��00 !�*���� !�*�00� �*���� !�*��	� !�*�	��
 ��*	�1" 	�*��1" ��*�01"  	*��1"  	*	�1"  0*��1"  00*��1" �*��1"  �*��1"
!�*���	 �*���� �*�00� !�*���� !�*��		 !�*�0�0 �*���� !�*	��0 !�*����
 ��*��1" ��*��1" �*��1"  ��*��1" �*��1"  �*0�1"  �*��1"  �*��1"  �*��1"
!�*���� �*���0 �*��		 !�*��0� !�*���� �*���0 !�*���� !�*���� !�*����
 ��*��1" 	*�	1"  �*�	1"  ��*��1" ��*��1" ��*001"  	0*��1" �*��1"  �*��1"
�*��	� �*���� �*���� !�*���� !�*���� !�*���� !�*��	� !�*��	� !�*����
 ��*��1" ��*��1" ��*	�1"  �	*	�1" 0�*0�1" ��*��1"  �*�	1"  �*��1"  �*��1"
�*���� �*�0�� !�*���� �*���	 !�*�0�� !�*�0�� !�*��0� !�*���	 !�*����
 ��*��1" 00*��1" ��*��1"  ��*��1" �*��1"  �*��1"  0*��1"  �*��1"  �*��1"
�*���0 !�*���� !�*���� �*���� !�*000	 !�*�0�� �*���� !�*���� !�*��		
 ��*��1" ��*	�1" ��*��1"  �*��1"  �*��1"  �*��1"  �*��1"  �*��1"  �*��1"
�*���� !�*�0�	 !�*���0 �*���� !�*��	0 !�*���� �*���� !�*���� !�*����
 0�*��1" 0�*��1" 0�*��1"  ��*��1" ��*��1" �	*��1"  ��*��1" �*��1"  �*��1"
�*���� !�*�	�� !�*���� �*���	 !�*���� !�*���0 !�*���� !�*���� !�*����
 ��*��1" 0�*��1" ��*	�1"  ��*��1" 0*��1"  0*001"  ��*0�1" �*��1"  	*	�1"

9#���$	!����*��	�	�	�/0,2 � � ����9�
)�.���*��	�	�	�/0%2 -�)�.��	!��)������&	.	�	�/012

�*��1 �*��1 �*��1

�*		1 �*��1 ��*001
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�*��1 �*��1 ��*��1
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�*�	1 �*�01 ��*��1
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�*��1 �*��1 �*�01
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"& �5'

��	�5'

"���5'

3 4�5�

7	��5�

8�
�5�

"& �5�

��	�5�

"���5�

3 4�56

7	��56
 

Analiz sonuçları incelendi�inde yanlı� fiyatlamanın bir sonraki günün spot piyasa 

getirilerini tahmin etmede ba�arısız oldu�u görülmektedir (bc belirgin bir �ekilde sıfırdan 

farklı de�ildir). Di�er taraftan yanlı� fiyatlama bir sonraki günün futures sözle�me 

getirisini tahminde Nisan 2006, Ekim 2006 ve Aralık 2006 dönemlerinde ba�arılıdır. Bu 

dönemlere %5,43 düzeyinde anlamlı olan Nisan 2007 dönemi eklendi�inde Ekim 2006 

sonrası yanlı� fiyatlamanın bir sonraki günün futures sözle�me getirisini tahmin etmede 

ba�arılı oldu�u söylenebilir. Söz konusu dönemlerde beta katsayısının i�areti negatiftir. 

Di�er bir deyi�le yanlı� fiyatlama azaldıkça futures getirisi artmaktadır13. 

Yanlı� fiyatlamanın göreceli büyüklü�ü, bir sonraki günde yanlı� fiyatlamada meydana 

gelen de�i�imi tahmin etmede oldukça ba�arılıdır. Tüm dönemlerde beta katsayısı (bw) 

belirgin bir �ekilde beklenen de�er olan –1’den farklı ve negatif çıkmı�tır. Yanlı� 

fiyatlamanın göreceli büyüklü�ü arttıkça, yanlı� fiyatlamadaki de�i�im azalmaktadır. 

Analizimizde W genellikle negatiftir. Bu durumda W/C’deki bir azalı�, yanlı� 

fiyatlamadaki bir artı�a i�aret etmektedir. Bu durumda yanlı� fiyatlama de�i�imindeki 

                                                

13 Neyran Orhunbilge, Uygulamalı Regresyon ve Korelasyon Analizi, �stanbul, �stanbul 
Üniversitesi Basım ve Yayınevi Müdürlü�ü, 2002, s. 99-204 
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artı�, yanlı� fiyatlamadaki bir azalı� anlamına gelecektir. Dolayısıyla yanlı� 

fiyatlamadaki bir kötüye gidi�in bir kısmı, ertesi günkü fiyat hareketleriyle 

düzeltilmektedir. 

Yanlı� fiyatlamanın etkisini arındırmak için Merrick yeni bir regresyon modeli 

tanımlamaktadır: 

( ) ( ) ( ) ( ) 112111211  /  / +++++ ++++++= t
f

tt
f

ttt
f

tttt
c
t vRRCWRCWR τβββτααα  

Bu modele göre yanlı� fiyatlama söz konusu oldu�unda riskten korunma oranı 

a�a�ıdaki gibi hesaplanmalıdır: 

 ( ) ( )ttt
cf
t CW τββββ 21 / ++=  

Yukarıdaki regresyon modeli analize konu 11 dönem için çalı�tırılmı� ve a�a�ıdaki 

sonuçlar elde edilmi�tir: 

Tablo 48: Yanlı� Fiyatlama Durumunda Spot Piyasa Getirisinin Tahmin Edilmesi 

αααα αααα� αααα� ββββ ββββ� ββββ� ��

�*���� �*��0� !�*���� �*��0� !�*���� �*�	��
 ��*��1" �*��1"  �0*��1" �*��1"  �0*0�1" 	�*0�1"
�*���� �*���� �*��	� �*��		 �*���� !�*0��	
 ��*0�1" �*��1"  �*�	1"  �*��1"  ��*	01" ��*�	1"
!�*���� �*���� �*�	�� �*���� !�*��0� !�*����
 0�*��1" �*��1"  �*��1"  �*��1"  0�*��1" ��*��1"
!�*���� �*�	�� �*�	�� �*�0�� �*���� �*����
 	�*	�1" �*��1"  �*��1"  �*��1"  ��*��1" ��*��1"
!�*���� �*���� �*�0�� �*��	� !�*0��� !�*����
 ��*��1" �*��1"  �*��1"  �*��1"  �*��1"  �*��1"
�*���� �*�	�	 �*��0� �*���	 !��*	��	 !�*���0
 ��*��1" �*��1"  �*��1"  �*��1"  �*��1"  �*	�1"
�*���� �*���� �*���� �*���� �*	��� �*����
 �*��1"  �*��1"  �*��1"  �*��1"  	�*�	1" �*0	1"
�*��	� �*���� �*��		 �*���� !�*�	�0 !�*����
 �*��1"  �*��1"  ��*��1" �*��1"  �*	�1"  �*��1"
!�*���� �*���� �*���� �*��0� �*���� !�*��	�
 	*��1"  �*�01"  �*��1"  �*��1"  ��*��1" 	�*��1"
!�*���� �*�	�� �*���� �*���	 �*���� �*����
 ��*�	1" �*��1"  ��*��1" �*��1"  �*��1"  ��*��1"
�*���� �*���� �*���0 �*�	�� �*���	 �*����
 ��*��1" �*��1"  ��*��1" �*��1"  ��*��1" �0*��1"
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Modelde beta katsayısı tüm dönemlerde belirgin bir �ekilde sıfırdan farklı olup, 11 

dönemin 5’inde birden büyük, 6’sında 1’den küçüktür. β2 Nisan 2006, Haziran, A�ustos 

ve Ekim 2006 dönemlerinde belirgin bir �ekilde sıfırdan farklıdır ve β1’in anlamlı oldu�u 

dönemlerde negatif i�aret almaktadır. 

IV.C.4 Yanlı� Fiyatlamanın Arındırılması 

Çalı�manın bu bölümünde yanlı� fiyatlamanın etkisini arındırmak için bir önceki 

bölümde yapılan regresyon analizlerinde hesaplanan beta katsayıları kullanılarak 

riskten korunma oranları düzeltilecektir. Portföy sigortası stratejisinde tam olarak riskten 

korunma yapılmadı�ı için, analizde hesaplanan riskten korunma oranları a�a�ıdaki 

katsayı (K) ile düzeltilecektir: 

 
( ) ( )

{ }11

21

exp
/

++−
++

=
tt

ttt CW
K

τπ
τβββ

 

Tamamı hisse senedinden olu�an portföyün sigortalanması yönteminde yeni riskten 

korunma oranları ile yapılan ikinci senaryo analizinin sonuçları, bir önceki sonuçlarla 

a�a�ıdaki tabloda kar�ıla�tırılmı�tır: 

Tablo 49: Düzeltilmi� Riskten Korunma Oranları �le Hisse Senedi Portföyünün Sigortalama 
Performansı 

�:
�)����� �:
�)����� �:
�)����� �:
�)����� �:
�)����� �:
�)�����

;,� 9��� ;,� 9��� ;,� 9���

"& �5' ��*	�1 ��*��1 ��*		1 ��*�01 ��*��1 ��*��1
��	�5' �0*0�1 �0*0�1 �0*��1 �0*��1 ��*�	1 ��*	�1
"���5' ��*��1 ��*�01 ��*��1 ��*��1 �	*0�1 �	*��1
3 4�5� ��*	�1 ��*	�1 �0*	�1 �0*0�1 0�*��1 0�*�01
7	��5� ��*��1 ��*��1 ��*��1 ��*��1 ��*�01 ��*��1
8�
�5� !�*��1 !�*�	1 �0*��1 �0*��1 �*�01 �*��1
"& �5� !�*��1 !�*�01 ��*0�1 �	*��1 !�*��1 !�*��1
��	�5� !	*��1 !�*	�1 ��*��1 ��*��1 !�*��1 !�*��1
"���5� 0*�	1 0*��1 ��*�01 ��*��1 �*��1 �*��1
3 4�56 0*	�1 	*��1 ��*��1 ��*0�1 �*��1 �*�	1
7	��56 �*��1 ��*��1 ��*	�1 ��*��1 ��*��1 ��*��1

��&	.	� 9�������9�#���/!�))��2 <�4����� ����
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Tablodan görüldü�ü üzere riskten korunma oranının düzeltilmesi, ikinci senaryo için 

sonuçları çok fazla de�i�tirmemi�tir. Tamamı hazine bonosundan olu�an portföyün 

sigortalanması yönteminde yeni riskten korunma oranları ile yapılan ikinci senaryo 

analizinin sonuçları, bir önceki sonuçlarla a�a�ıdaki tabloda kar�ıla�tırılmı�tır: 

Tablo 50: Düzeltilmi� Riskten Korunma Oranları �le Hazine Bonosu Portföyünün Sigortalama 
Performansı 

�:
�)����� �:
�)����� �:
�)����� �:
�)����� �:
�)����� �:
�)�����

;,� 9��� ;,� 9��� ;,� 9���

"& �5' ��*	�1 ��*��1 ��*�	1 ��*��1 ��*��1 ��*��1
��	�5' ��*��1 ��*��1 ��*0�1 ��*�	1 ��*��1 ��*��1
"���5' ��*��1 0�*��1 ��*��1 ��*��1 0�*��1 0�*	�1
3 4�5� 0�*��1 00*��1 ��*��1 ��*	01 	�*�	1 	�*0�1
7	��5� ��*��1 ��*��1 ��*��1 �0*��1 ��*	�1 ��*��1
8�
�5� !�*		1 !�*��1 ��*��1 ��*�01 !�*0�1 !�*��1
"& �5� !�*	�1 !0*��1 �*��1 �*��1 �*��1 �*��1
��	�5� !�*0�1 !�*��1 ��*�	1 	*��1 !�*��1 �*��1
"���5� �0*0�1 ��*001 ��*��1 �	*��1 ��*�	1 �	*��1
3 4�56 �0*��1 ��*��1 ��*��1 �	*��1 ��*��1 ��*�	1
7	��56 ��*�01 �*0�1 ��*��1 ��*0�1 �0*��1 ��*001

��&	.	� 9�������9�#���/!�))��2 <�4����� ����

 

Tablodaki verilerin ı�ı�ında katsayı düzeltmesinin tamamı hazine bonosundan olu�an 

bir portföyün sigortalanması stratejisinde daha etkili oldu�unu söylemek mümkündür. 8 

adet artı� döneminin 5’inde stratejinin getirisi düzeltmeden sonra azalmı�, 3’ünde ise 

artmı�tır. 3 adet dü�ü� döneminin 2’sinde tamamı hazine bonosundan olu�an 

sigortalanmı� portföyün getirisi tamamı hisse senedinden olu�an sigortalanmı� 

portföyün getirisine nazaran daha iyidir. Bu dönemlerin 2’sinde hedeflenen taban 

de�erin üzerinde kalınmı�, di�erinde ise hedefe çok yakla�ılmı� ancak ula�ılamamı�tır. 

Yine de bu dönemde tamamı hisse senedinden olu�an sigortalanmı� portföyün 

performansından daha iyi sonuç elde edilmi�tir. Dikkat çeken di�er bir husus riskten 

korunma katsayısının düzeltilmesinden sonra tamamı hazine bonosundan olu�an 

sigortalanmı� portföyün riskinin incelenen 11 dönemin 7’sinde artmasıdır. Ekim 2006 – 

Nisan 2007 dönemleri arasında söz konusu portföyün riski azalmı�tır. Genel olarak 

katsayı düzeltmesinin tamamı hazine bonosundan olu�an sigortalanmı� portföy 

üzerinde daha teoriye uygun sonuçlar üretti�i söylenebilir. 
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Futures sözle�mesi fiyatındaki de�i�imin yanlı� fiyatlamadaki de�i�imi tahmin ba�arısı, 

Merrick’in çalı�masında oldu�u gibi a�a�ıdaki regresyon modeli yardımıyla test 

edilmi�tir: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) 112111211  /  / +++++ ++++++= t
f

tt
f

ttt
f

tttt
w
t vRRCWRCWR τβββτααα  

Regresyon sonuçları a�a�ıdaki tabloda gösterilmi�tir: 

Tablo 51: Yanlı� Fiyatlama De�i�iminin Tahmin Edilmesi 

αααα αααα� αααα� ββββ ββββ� ββββ� ��

!�*���� !�*���� �*���� �*���� �*���	 !�*�	�	
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Regresyon sonuçlarından da görüldü�ü üzere futures sözle�melerinin fiyat de�i�im 

katsayısı olan β Nisan 2006 dönemi hariç belirgin bir �ekilde sıfırdan farklı de�ildir. Bu 

sonuç futures sözle�mesi fiyatındaki de�i�imin yanlı� fiyatlamadaki de�i�imi tahmin 

etmede ba�arısız oldu�unun bir göstergesidir. Merrick’in önermi� oldu�u yöntem ile 
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Türkiye’deki yanlı� fiyatlama tahmin edilememekte, dolayısıyla düzeltilememektedir. 

Yanlı� fiyatlamaya ili�kin regresyon analizi sonuçları Ek-I’da verilmi�tir. 

IV.D ��LEM MAL�YETLER�N�N MODELE DAH�L ED�LMES� 

Çalı�manın bu bölümüne kadar i�lem maliyetlerinin olmadı�ı varsayılmı�tır. Ancak 

piyasalarda i�lem yapmanın bir takım maliyetleri vardır. 

��� �MKB Hisse Senetleri Piyasası’nda i�lem yapanlardan gerçekle�tirilen i�lem 

hacminin ortalama %0,2’si kadar komisyon alınmaktadır. 

��� VOB’da i�lem yapanlardan gerçekle�tirilen i�lem hacminin ortalama %0,1’i 

kadar komisyon alınmaktadır. 

��� Her iki piyasada da alınan komisyonların üzerinden %5 Banka ve Sigorta 

Muameleleri Vergisi alınmaktadır. 

��� Piyasalarda alı� ve satı� fiyatları farklıdır. �MKB’de 25-50 YTL fiyat aralı�ında 

en küçük fiyat adımı 0,10 YTL, 50-100 YTL fiyat aralı�ında en küçük fiyat 

adımı 0,25 YTL, VOB’da endeks futures sözle�melerinde en küçük fiyat adımı 

0,025 YTL’dir. Alı�-satı� fiyatları arasındaki fark her iki piyasa için de en küçük 

fiyat adımının yarısının, analize konu dönemdeki ortalama fiyata oranı �eklinde 

kabul edilecektir. 

��lem maliyetleri modele katıldı�ında bu maliyetleri kar�ılamak için hisse senedi veya 

hazine bonosu satı�ı söz konusu oldu�unda, satılan her kıymet yeni bir i�lem maliyeti 

do�uraca�ı için sonsuz bir döngüye girilmektedir. Bu döngüyü kırmak için analizde 

i�lem maliyetlerinin kredi kullanılarak finanse edildi�i kabul edilecektir. Kredi her gün 

için o günkü faiz oranından bir gecelik borçlanma prensibi ile kullanılmakta ve dönem 

sonunda portföy büyüklü�ünden toplu olarak dü�ülmektedir. Bu varsayımlar altında 

i�lem maliyetleri her iki yöntem için ikinci senaryonun getirisini incelenen 11 dönem için 
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a�a�ıdaki �ekilde de�i�tirmektedir: 

Tablo 52: ��lem Maliyetlerinin Hisse Senedi ve Hazine Bonosu Portföylerinin Sigortalama 
Maliyetleri Üzerindeki Etkisi 

������#�� ��)	!��)	 ��)	!���	
 %��� ������#�� ��)	!��)	 ��)	!���	
 %���
"& �5' ��*		1 ��*		1 ��*	�1 !�*��1 ��*�	1 ��*��1 ��*	�1 !�*��1
��	�5' �0*��1 �0*��1 �0*0�1 !�*��1 ��*0�1 ��*0�1 ��*��1 !�*	�1
"���5' ��*��1 ��*��1 ��*��1 !�*��1 ��*��1 ��*��1 ��*��1 !�*	�1
3 4�5� �0*	�1 ��*��1 ��*	�1 !�*��1 ��*��1 0�*��1 0�*��1 !�*	�1
7	��5� ��*��1 ��*�01 ��*��1 !�*��1 ��*��1 ��*��1 ��*��1 !�*�	1
8�
�5� �0*��1 !�*�	1 !�*��1 !�*��1 ��*��1 !�*	�1 !�*		1 !�*�	1
"& �5� ��*0�1 !��*��1 !�*��1 !�*��1 �*��1 !�*��1 !�*	�1 !�*��1
��	�5� ��*��1 !�*��1 !	*��1 !�*�	1 ��*�	1 !�*��1 !�*0�1 !�*��1
"���5� ��*�01 �*0�1 0*�	1 !�*0�1 ��*��1 ��*��1 �0*0�1 !�*��1
3 4�56 ��*��1 0*�01 0*	�1 !�*001 ��*��1 ��*��1 �0*��1 !�*��1
7	��56 ��*	�1 �*��1 �*��1 !�*��1 ��*��1 ��*��1 ��*�01 !�*��1

+5���� +5�6��
+5���� +5�66�
+��5�� +5��5�

*��)�����)���
-:���)	.�����)�����
�:.:.�����)�����

*��)�����)���
-:���)	.�����)�����
�:.:.�����)�����

8	����9���	�$���%�!: 8�
	������ �$���%�!:

 

��lem maliyetleri tamamı hisse senetlerinden olu�an sigortalanmı� portföyün getirisini 

ortalama %0,62 oranında azaltmı�tır. Dü�ü� dönemlerinde daha fazla sayıda futures 

sözle�mesi satıldı�ı için i�lem maliyetlerinin etkisi daha fazla olmu�tur (%1,04). Yükseli� 

dönemlerinde ise i�lem maliyetlerinin portföy getirisine etkisi %0,46’dır. 

��lem maliyetleri tamamı hazine bonosundan olu�an sigortalanmı� portföyün getirisini 

ortalama %0,72 oranında azaltmı�tır. Yükseli� dönemlerinde daha fazla sayıda futures 

sözle�mesi alındı�ı için i�lem maliyetlerinin etkisi daha fazla olmu�tur (%0,77). Dü�ü� 

dönemlerinde ise i�lem maliyetlerinin portföy getirisine etkisi %0,60’dır. 

�ncelenen 11 dönemin 8’inde yükseli� ya�andı�ı için i�lem maliyetlerinin tamamı hisse 

senetlerinden olu�an sigortalanmı� portföy üzerindeki etkisi daha az olarak 

görünmektedir. Yükseli� ve dü�ü� dönemlerinde i�lem maliyetlerinin portföy getirisi 

üzerindeki etkisinin ortalamadan sapması, tamamı hazine bonosundan olu�an 

sigortalanmı� portföyde daha azdır. Bu farkın sebebi hisse senedi fiyat volatilitesinin, 

hazine bonosu fiyat volatilitesinden yüksek olmasıdır. 
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Portföy volatilitesi ile i�lem maliyetlerinin portföy getirisine olan etkisi üzerinde pek bir 

ili�ki görünmemektedir. Bunun sebebi ise analizde fiyat de�i�imi ne olursa olsun portföy 

kompozisyonunun her gün yeniden ayarlanmasıdır. Hatırlanaca�ı üzere portföy 

kompozisyonu ne kadar sık de�i�tirilirse, portföy sigortalama stratejisinin performansı o 

derece ideale yakla�maktadır. Ancak di�er taraftan portföy kompozisyonunun sıklıkla 

de�i�tirilmesi i�lem maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle portföy 

kompozisyonunun hangi sıklıkla de�i�tirilece�i i�lem maliyetleri ve strateji performansı 

göz önünde bulundurularak optimize edilmelidir. 

IV.E PORTFÖY KOMPOZ�SYONU DE����KL��� ZAMANINI 
BEL�RLEME 

Bir önceki bölümde de belirtildi�i gibi i�lem maliyetleri söz konusu ise portföy sigortası 

stratejisinin performansını artırmak amacıyla i�lem aralarının sıkla�tırılması, maliyetlerin 

yükselmesi nedeniyle tam ters bir etki yaratarak stratejinin performansını olumsuz 

yönde etkileyecektir. Bu nedenle portföy kompozisyonu stratejinin performansını çok 

fazla dü�ürmeyecek ve çok fazla maliyete neden olmayacak sıklıkta de�i�tirilmelidir. Bu 

amaçla hem tamamı hisse senedinden olu�an sigortalanmı� portföy hem de tamamı 

hazine bonosundan olu�an sigortalanmı� portföy için mevcut kompozisyonun belirli bir 

kriter çerçevesinde de�i�tirilmesi durumunda performansın nasıl de�i�ti�i incelenmi�tir. 

Kriter olarak Loria, Pham ve Sim’in 1991 yılında yapmı� oldukları çalı�mada kullanılan 

“portföyde bulundurulması gereken futures sözle�mesi sayısı” nın belirli bir oranda 

de�i�mesi kullanılmı�tır14. De�i�im yüzdeleri %5, %10 ve %20 olarak kabul edilmi�tir. 

Analiz futures sözle�melerinin hem teorik hem de piyasa fiyatları için yapılmı�tır. 

                                                

14 Loria, Pham ve Sim, a.g.e. 
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Belirlenen kriterin farklı de�i�im yüzdeleri için tamamı hisse senedinden olu�an ve 

teorik fiyatların kullanıldı�ı sigortalanmı� portföy performansı a�a�ıdaki tabloda 

gösterildi�i gibi de�i�mektedir. 

Tablo 53: Hisse Senedi Portföy Kompozisyonunu De�i�tirme Sıklı�ının Portföy Sigortası 
Performansı Üzerindeki Etkisi (Teorik Fiyat) 

=�)	!���	
 =�)	!��)	 �' ��5 ��5 �' ��5 ��5
./���0 ��*��1 ��*��1 ��*�01 ��*��1 ��*��1 �� 	0 ��
2����0 ��*��1 ��*��1 ��*0�1 ��*001 ��*	�1 ��� �� 0�
.���0 ��*��1 ��*��1 ��*��1 ��*�01 ��*��1 �� �0 0�
3�4��	 ��*��1 ��*��1 ��*��1 ��*�	1 ��*��1 �� 	� ��
5����	 ��*	�1 ��*��1 ��*��1 ��*�01 ��*�01 �0 �� 	�
6�7��	 !�*��1 !	*�01 !	*�01 !	*��1 !	*��1 �� 	� ��
./���	 !�*	�1 !0*��1 !0*	�1 !	*��1 !	*��1 �� �� ��
2����	 !�*��1 !0*��1 !0*0�1 !0*��1 !�*��1 00 �� �
.���	 �*��1 �*��1 �*��1 �*��1 �*		1 �� �� ��
3�4��� 	*��1 	*��1 	*��1 	*0�1 �*��1 �� 	� ��
5����� �*��1 �*001 �*��1 �*	�1 	*��1 �� 	� ��

����)���)�� ����5� ������ +5�5�� 5��5� +5�56� >� �� ��

8���*: $���%�!�$��%������ ��&	.	��9�!���

 

Görüldü�ü üzere de�i�im yüzdesi arttıkça portföy kompozisyonu daha az sayıda 

de�i�tirilmekte, böylece i�lem maliyetleri azalmaktadır. Portföy kompozisyonunun dü�ü� 

dönemlerinde daha az, yükseli� dönemlerinde ise daha fazla sayıda de�i�tirildi�i göze 

çarpmaktadır. Tüm dönem ortalamalarına bakıldı�ında %5 de�i�im kriterinin portföy 

kompozisyonunun her gün de�i�tirildi�i duruma nazaran %0,02’lik bir avantaj sa�ladı�ı, 

bu avantajın kriterin %10’a çıkmasıyla %0,10’luk bir dezavantaja dönü�tü�ü 

görülmektedir. Kriter %20’ye çıkarıldı�ında %0,07 oranında bir avantaj ortaya 

çıkmaktadır. A�a�ıdaki grafik incelendi�inde de�i�im kriteri artırıldıkça giderek 

dalgalanan bir sinüs e�risi ile kar�ıla�ılmaktadır. Teoride de�i�im yüzdesi artırıldıkça 

performansın daha da kötüle�mesi beklenmektedir. Performansta ileri safhalarda 

görülen iyile�me tamamen tesadüfi olup portföye yapılan alı� ve satı�ların 

zamanlamasıyla ilgilidir. Bu nedenle %5'lik de�i�im kriteri en optimum seviye olarak 

kar�ımıza çıkmaktadır. 
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�ekil 34: Hisse Senedi Portföy Kompozisyonunu De�i�tirme Sıklı�ının Portföy Sigortası 
Performansı Üzerindeki Etkisinin Grafiksel Gösterimi (Teorik Fiyat) 
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Aynı analizi bu sefer teorik fiyat yerine piyasa fiyatını kullanarak gerçekle�tirdi�imizde 

sonuçlar a�a�ıdaki tabloda görüldü�ü gibi de�i�mektedir: 

Tablo 54: Hisse Senedi Portföy Kompozisyonunu De�i�tirme Sıklı�ının Portföy Sigortası 
Performansı Üzerindeki Etkisi (Piyasa Fiyatı) 

=�)	!���	
 =�)	!��)	 �' ��5 ��5 �' ��5 ��5
./���0 ��*	�1 ��*		1 ��*��1 ��*��1 ��*��1 �� 	0 ��
2����0 �0*0�1 �0*��1 �0*��1 �0*��1 �0*0�1 ��� �� 0�
.���0 ��*��1 ��*��1 ��*��1 ��*��1 ��*�01 �� �0 0�
3�4��	 ��*	�1 ��*��1 ��*��1 ��*��1 ��*�01 �� 	� ��
5����	 ��*��1 ��*�01 ��*��1 ��*�	1 ��*��1 �0 �� 	�
6�7��	 !�*��1 !�*�	1 !�*	�1 !�*��1 !�*��1 �� 	� ��
./���	 !�*��1 !��*��1 !��*��1 !��*��1 !��*��1 �� �� ��
2����	 !	*��1 !�*��1 !�*��1 !�*��1 !�*��1 00 �� �
.���	 0*�	1 �*0�1 �*0�1 �*��1 �*��1 �� �� ��
3�4��� 0*	�1 0*�01 0*��1 0*��1 0*��1 �� 	� ��
5����� �*��1 �*��1 �*�01 �*��1 �*�	1 �� 	� ��

����)���)�� �'�66� �'���� +5�5�� 5��>� 5���� >� �� ��

8���*: $���%�!�$��%������ ��&	.	��9�!���

 

Tablodan da görüldü�ü üzere endeks futures sözle�melerinin piyasada olu�an fiyatları 

kullanıldı�ında %5 de�i�im kriterinin portföy kompozisyonunun her gün de�i�tirildi�i 

duruma nazaran %0,01’lik bir avantaj sa�ladı�ı, bu avantajın kriterin %10’a çıkmasıyla 

%0,18’lik bir dezavantaja dönü�tü�ü görülmektedir. Piyasa fiyatlarının kullanılması 
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i�lem maliyetlerinin olumsuz etkisini artırmasına neden olmu�tur. Kriter %20’ye 

çıkarıldı�ında dezavantaj devam etmekle birlikte %0,11 oranına inmi�tir. Bir önceki 

analizde oldu�u gibi burada da giderek dalgalanan bir sinüs e�risi kar�ımıza 

çıkmaktadır. Ancak bu grafikte stratejinin ileri safhalarında sa�ladı�ı avantaj hızlı bir 

�ekilde yok olmaktadır. %12 de�i�im kriterinde her ne kadar minimum seviyeye 

ula�ılmı�sa da bu seviye portföye yapılan alım-satımların zamanlamasıyla ilgilidir. Bu 

analizde de %5'lik de�i�im kriteri optimum olarak kabul edilebilir. 

�ekil 35: Hisse Senedi Portföy Kompozisyonunu De�i�tirme Sıklı�ının Portföy Sigortası 
Performansı Üzerindeki Etkisinin Grafiksel Gösterimi (Piyasa Fiyatı) 
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Tamamı hazine bonosundan olu�an ve teorik fiyatların kullanıldı�ı sigortalanmı� portföy 

performansı belirlenen kriter çerçevesinde bir sonraki sayfada yer alan tabloda 

gösterildi�i gibi de�i�mektedir. 
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Tablo 55: Hazine Bonosu Portföy Kompozisyonunu De�i�tirme Sıklı�ının Portföy Sigortası 
Performansı Üzerindeki Etkisi (Teorik Fiyat) 

=�)	!���	
 =�)	!��)	 �' ��5 ��5 �' ��5 ��5
./���0 �*��1 �*�	1 �*�	1 �*�	1 	*0�1 �	 �� ��
2����0 ��*��1 ��*��1 ��*0�1 ��*�	1 ��*��1 �� � �
.���0 ��*��1 ��*��1 ��*��1 ��*�01 �	*��1 �� 	 �
3�4��	 ��*��1 ��*0	1 ��*��1 ��*��1 ��*��1 �� � �
5����	 ��*0�1 ��*001 ��*��1 �	*�	1 �	*0�1 � � �
6�7��	 !	*��1 !�*�01 !�*�	1 !�*��1 !0*��1 0	 �� �0
./���	 !	*��1 !	*��1 !	*��1 !�*��1 !�*�01 �� �� 0�
2����	 !0*0�1 !	*��1 !	*��1 !	*��1 !	*	�1 �� �	 ��
.���	 �*��1 �*�	1 �*��1 �*	�1 �*��1 �� �� �
3�4��� 	*��1 0*��1 	*0�1 	*��1 0*		1 �0 �� �
5����� �*��1 	*��1 	*��1 	*��1 0*��1 0� �� ��

����)���)�� ���6�� ������ 5�55� 5��>� 5���� �� �� ��

8���*: ��&	.	��-:
���	 ��&	.	��9�!���

 

Görüldü�ü gibi tamamı hazine bonosundan olu�an portföy kompozisyonu, tamamı hisse 

senedinden olu�an portföye nazaran daha az sıklıkla de�i�tirilmektedir. Bu i�lem 

maliyetlerinin portföy performansı üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaktadır. Ancak 

tamamı hazine bonosundan olu�an portföyde belirli aralıklarla portföy 

kompozisyonunun de�i�tirilmesi, tamamı hisse senedinden olu�an portföye nazaran 

belirlenen hedeften daha fazla sapmaya neden olmaktadır. Bu nedenle portföy 

kompozisyonunun belirli aralıklarla de�i�tirilmesi avantaj yaratacak bir durum meydana 

getirmemektedir. En avantajlı durum portföy kompozisyonunun %5'lik de�i�im kriteri ile 

de�i�tirildi�i durumdur. Bu durumda bile portföy kompozisyonunun her gün de�i�tirildi�i 

duruma e�it bir performans elde edilmektedir. Kriterin %10’a çıkarılmasıyla %0,28’lik, 

%20’ye çıkarılmasıyla da %0,66 oranında bir dezavantaj ortaya çıkmaktadır. Bir sonraki 

sayfada yer alan grafikten de görülebilece�i üzere %5 de�i�im kriteri optimum seviye 

olarak kabul edilebilir. %12'lik de�i�im kriterindeki seviye, alım-satım zamanlaması ile 

ilgilidir. 
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�ekil 36: Hazine Bonosu Portföy Kompozisyonunu De�i�tirme Sıklı�ının Portföy Sigortası 
Performansı Üzerindeki Etkisinin Grafiksel Gösterimi (Teorik Fiyat) 
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Aynı analizi bu sefer teorik fiyat yerine piyasa fiyatını kullanarak gerçekle�tirdi�imizde 

sonuçlar a�a�ıdaki tabloda görüldü�ü gibi de�i�mektedir: 

Tablo 56: Hazine Bonosu Portföy Kompozisyonunu De�i�tirme Sıklı�ının Portföy Sigortası 
Performansı Üzerindeki Etkisi (Piyasa Fiyatı) 

=�)	!���	
 =�)	!��)	 �' ��5 ��5 �' ��5 ��5
./���0 ��*	�1 ��*��1 ��*��1 ��*��1 ��*��1 �	 �� ��
2����0 ��*��1 ��*0�1 ��*��1 ��*��1 ��*��1 �� � �
.���0 ��*��1 ��*��1 ��*	�1 �	*��1 �0*0�1 �� 	 �
3�4��	 0�*��1 0�*��1 0�*�	1 0�*��1 0�*��1 �� � �
5����	 ��*��1 ��*��1 ��*�	1 ��*��1 ��*��1 � � �
6�7��	 !�*		1 !�*	�1 !�*		1 !�*��1 !	*	�1 0	 �� �0
./���	 !�*	�1 !�*��1 !�*��1 !�*�01 !0*��1 �� �� 0�
2����	 !�*0�1 !�*��1 !�*��1 !�*�	1 !�*��1 �� �	 ��
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Endeks futures sözle�melerinin teorik fiyatı yerine piyasa fiyatı kullanıldı�ında portföy 

kompozisyonunun belirli aralıklarla de�i�tirilmesi giderek artan bir dezavantaja 

dönü�mektedir. Tüm dönem ortalamalarına bakıldı�ında %5 de�i�im kriterinin portföy 
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kompozisyonunun her gün de�i�tirildi�i duruma nazaran %0,14’lük, %10 de�i�im 

kriterinin %0,52'lik ve %20 de�i�im kriterinin %1,03'lük bir dezavantajı ortaya çıkardı�ı 

görülmektedir. Bu analizde portföy kompozisyonunun her gün de�i�tirilmesi en optimum 

seviye olarak ortaya çıkmaktadır. Portföye yapılan alım-satımların zamanlaması, 

de�i�im yüzdesi arttıkça portföy performansına önemli bir katkıda bulunmamaktadır. 

�ekil 37: Hazine Bonosu Portföy Kompozisyonunu De�i�tirme Sıklı�ının Portföy Sigortası 
Performansı Üzerindeki Etkisinin Grafiksel Gösterimi (Piyasa Fiyatı) 
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SONUÇ VE DE�ERLEND�RME 
 

Risk yönetiminin basit prensipleri üzerine kurulmu� bir riskten korunma tekni�i olan 

portföy sigortası, 1980’li yılların ortalarında bir çok fon yönetim müdürü tarafından kabul 

görmü�, geçmi� yıla ait sermaye kazançlarını korumayı vaat ederken cari yıla ait de�er 

artı�larını engellemeyen bir stratejidir. Stratejiyi ilk olarak Hayne Leland tarafından 1976 

yılında geli�tirilmi�tir. Özellikle ABD’deki 1987 krizi öncesi hayli popüler olan portföy 

sigortası, bu tekniklerin anılan krizde ba�arısız sonuç üretmelerinin ardından ticari 

anlamda gözden dü�mü�tür. Ancak yine de portföy sigortası günümüzde çe�itli isimler 

altında bile olsa yatırımcıların be�enisine sunulmaktadır. 

PORTFÖY S�GORTASININ TÜRK�YE’DEK� GEL���M� 

Türkiye’deki bankacılık sektöründe de portföy sigortası stratejisi uygulayan ürünler 

pazarlanmaktadır. Bu ürünlerin Türkiye’de pazarlanmasında öncülük eden bankalar 

Finansbank ve HSBC olmu�tur. 

Finansbank yatırım ürünleri arasına aldı�ı “Korumalı Borsa Hesabı” nda mevduata 

yatırılan paraya anapara garantisi ile birlikte �MKB30 endeksindeki olası yükseli�lere de 

belirli bir oranda katılma imkanı vermektedir. Banka internet sitesinden alınan bilgiye 

göre en dü�ük 3.000 YTL ile açılabilen bu mevduatın vadesi 6 aydır ve vade sonundan 

önce bozum yapılamamaktadır. 6 ayın sonunda �MKB30 endeksi de�er kaybetmi�se 

yatırılan anapara herhangi bir kayba u�ramadan mevduat sahibine ödenmektedir. E�er 

6 ayın sonunda �MKB30 endeksi yükselmi�se o takdirde mevduat sahibi �MKB30 

endeksinin bu dönemde sa�lamı� oldu�u getirinin %75’inden faydalandırılmaktadır. 

�MKB30’un ba�langıç de�eri olarak hesabın açıldı�ı günkü kapanı� de�eri, vade sonu 
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de�eri olarak da vade sonunda iki i� günü önceki kapanı� de�eri kabul edilmektedir1. 

Finansbank fon yönetim birimi ile yapılan mülakatta Korumalı Borsa Hesapları için 

uygulanan strateji, mevduat olarak yatırılan paranın bir kısmı ile nominal de�eri yatırılan 

anaparaya denk olan 6 ay vadeli iskontolu hazine bonosu satın alınması, kalan mebla� 

ile de kullanım fiyatı �MKB30 endeksinin bugünkü de�erine e�it olan bire 0,75 oranında 

call opsiyonu satın alınması olarak açıklanmı�tır. Bankanın bu i�lemden karı opsiyonun 

alı�-satı� fiyatı arasındaki farktır. Türkiye’de opsiyon sözle�melerinin i�lem gördü�ü 

organize bir piyasa olmadı�ından söz konusu opsiyonlar Londra’da i�lem yapan 

yabancı bankalara tezgahüstü piyasalarda yazdırılmaktadır. Bu mevduatlarda 

kar�ıla�ılan en önemli sorun yurt dı�ı piyasalarda �MKB30 endeksi üzerine 500.000 

USD altında opsiyon yazılamamasıdır. Bu nedenle bu mebla�a ula�amayan yatırımların 

koruması, Finansbank Hazine birimi tarafından VOB piyasalarında �MKB30 endeksi 

üzerine düzenlenen futures sözle�meler alınıp satılarak dinamik olarak 

gerçekle�tirilmektedir2. 

HSBC bankası ise mü�terilerine “%50 Borsaya Endeksli Mevduat Hesabı” adı altında 

yeni bir hizmet sunmaktadır. Bu hizmette farklı olarak yatırılan mebla�ın %50’si sabit 

getirili menkul kıymetlere, %50’si ise �MKB30 endeksi getirisine endekslenmektedir. Bu 

hesabın vadesi de 6 aydır ve minimum 2.500 YTL ile açılabilmektedir. Banka bu 

mevduat türüne para yatırmak isteyenler için sadece belirli tarihlerde talep toplamakta, 

bu tarihler haricinde hesap açtırılamamaktadır. Vade sonunda sabit getirili menkul 

kıymete yatırılan kısımdan bir miktar faiz elde edilmektedir. Borsaya endekslenen kısım 

ise e�er �MKB30’un vade sonunda hesaplanan ortalama de�eri, �MKB30 endeksinin 

ba�langıç de�erinin altında kalırsa mevduat sahibine anaparası ödenmektedir. �MKB30 

endeksinin ortalama de�eri ba�langıç de�erini geçmi�se, mevduat sahibi �MKB30 

endeksinin söz konusu dönemde sa�lamı� oldu�u getirinin %60’ından 

                                                

1 (Çevrimiçi) http://www.finansbank.com.tr/bireysel/korumalimevduat.jsp, 10 Ekim 2007 
2 Umut Utkan, Finansbank Hazine Bölümü Bono Tahvil ve FX Yönetmeni 
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yararlanmaktadır. �MKB30 endeksinin ortalama de�eri, 6 ay boyunca her ayın son i� 

günündeki kapanı� de�erlerinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmaktadır3. 

HSBC bank hazine birimiyle yapılan mülakatta stratejinin portföy sigortasının borsaya 

endekslenen mebla� ile nominal de�eri bu mebla�a e�it olan iskontolu hazine bonosu 

satın alınması, kalan para ile de kullanım fiyatı �MKB30 endeksinin bugünkü de�erine 

e�it olan 6 ay vadeli Asya tipi bir call opsiyonu satın alınması suretiyle uygulandı�ı 

belirtilmi�tir. Söz konusu opsiyonları HSBC Bank’ın Londra merkezi yazmaktadır4. 

Türkiye’de portföy sigortasına yönelik bir di�er geli�me, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

“Yatırım Fonlarına �li�kin Esaslar Tebli�i (Seri: VII No:10)” nde 2007 yılında de�i�ikli�e 

giderek “Garantili Fon” ve “Koruma Amaçlı Fon” kavramlarının söz konusu tebli�e 

eklemesidir. 25 Mayıs 2007 tarih ve 26532 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

de�i�ikliklerle eklenen kavramlar a�a�ıdaki �ekilde tanımlanmaktadır: 

GARANT�L� FON: Yatırımcının ba�langıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının 

ya da ba�langıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin içtüzükte ve izahnamede 

belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri 

ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine ve Kurucu ile Garantör arasında imzalanan 

bir garanti sözle�mesine dayanılarak taahhüt edildi�i fonlar. 

KORUMA AMAÇLI FON: Yatırımcının ba�langıç yatırımının belirli bir bölümünün, 

tamamının ya da ba�langıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin içtüzükte ve 

izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya 

geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası 

çerçevesinde amaçlandı�ı fonlar. 

                                                

3 (Çevrimiçi) http://www.hsbc.com.tr/tr/bireysel/hesaplar/pop_endeksli_mevduat_6ay.asp, 10 
Ekim 2007 
4 Bora Dirik, HSBC Bank Hazine Yöneticisi 
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Yukarıda tanımları yapılan fonlar asgari 6 ay vadeli kurulmak zorundadır. Bu fonların 

yönetiminde de portföy sigortalama stratejisi uygulanacaktır. Türkiye’de bu satırlar 

yazılırken Ak Portföy’ün 4 farklı Garantili Fon ve/veya Koruma Amaçlı Fon hazırlı�ını 

tamamladı�ı kamuoyuna duyurulmu�tur5. Aynı haberde Koruma Amaçlı ve Garantili 

fonların dünyada büyük talep gördü�ü, söz konusu fonların Avrupa’da yıllık büyümesi 

195 milyar ABD$, ABD’de 64 milyar ABD$ düzeyindedir. Fon büyüklükleri Fransa’da 

GSMH’nin %3,6’i, Belçika’da %13,1’i, �spanya’da %6,9’u kadardır. 

ÇALI�MANIN SONUÇLARI VE DE�ERLEND�RME 

Portföy sigortası bu çalı�manın daha önceki bölümlerinde de açıklandı�ı üzere bir çok 

farklı �ekilde gerçekle�tirilebilir. Portföy sigortası stratejisinde tamamen spot piyasa 

ürünleri kullanılabilece�i gibi uygulamada sa�ladı�ı avantajlar nedeniyle genellikle türev 

piyasa ürünleri tercih edilmektedir. Bu çalı�mada VOB’da i�lem gören �MKB30 endeksi 

üzerine düzenlenmi� futures sözle�meleri ile portföy sigortasının yapılıp 

yapılamayaca�ı ve bu stratejinin performansının nasıl olaca�ı ara�tırılmı�tır. 

Çalı�ma iki farklı yöntem kullanılmı�tır. Bu yöntemlerden birincisi tamamı hisse 

senedinden olu�an bir portföyün �MKB30 endeksi üzerine düzenlenen futures 

sözle�melerinde kısa pozisyon alınarak sigortalanması, di�eri ise tamamı hazine 

bonosundan olu�an bir portföyün �MKB30 endeksi üzerine düzenlenen futures 

sözle�melerinde uzun pozisyon alınarak sigortalanması üzerine geli�tirilmi�tir. 

Tamamı Hisse Senedinden Olu�an Portföyün Sigortalanmasına �li�kin Sonuçlar 

Tamamı hisse senedinden olu�an portföyün endeks futures sözle�meleri ile 

sigortalanması yönteminde dört ayrı senaryo denenmi�tir. Birinci senaryoda endeks 

futures sözle�melerinin fiyatı olarak teorik fiyat, volatilite de�i�keni olarak da spot 

endeksin standart sapması kabul edilmi�tir. Analize konu 11 dönem için yapılan portföy 

                                                

5 (Çevrimiçi) http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/6425923.asp?gid=196, 1 Ekim 2007 
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sigortası birinci senaryo için teoriye uygun sonuçlar üretmi�, sigortalanan portföyün 

volatilitesi dü�mü�, bu �ekilde portföy sigortasının yapılan varsayımlar çerçevesinde 

Türkiye uygulanabilece�i görülmü�tür. Birinci senaryoda portföy sigortasının ortalama 

maliyeti %3,67 olarak hesaplanmı�tır. �kinci senaryoda teorik fiyat yerine futures 

sözle�melerinin piyasa fiyatı kullanılmı�tır. Bu durum sigortalanan portföyün volatilitesini 

artırmaktadır. Di�er taraftan ikinci senaryonun sonuçları portföy sigortalama stratejinin 

teorik alt yapısına aykırı sonuçlar üreterek sigortalanan portföyün getirisi 

sigortalanmamı� portföy getirisini geçmi�tir. �kinci senaryoda portföy sigortasının 

ortalama maliyeti %1,86 olarak hesaplanmı�tır. Bu durum futures sözle�melerinin yanlı� 

fiyatlanmasından kaynaklanmaktadır. Yanlı� fiyatlama ikinci, üçüncü ve dördüncü 

senaryolarda da yükseli� dönemlerinde stratejinin lehine, dü�ü� dönemlerinde ise 

aleyhine çalı�mı�tır. 

Üçüncü senaryoda ikinci senaryodan farklı bir �ekilde volatilite de�i�keni olarak spot 

endeks standart sapması yerine futures sözle�melerinin piyasa fiyatlarına ili�kin 

standart sapma kullanılmı�tır. Bu uygulama neticesinde sigortalanmı� portföyün 

volatilitesi ikinci senaryoya nazaran artı� göstermi�tir. Üçüncü senaryoda portföy 

sigortasının ortalama maliyeti %1,58 olarak hesaplanmı�tır. Ancak yapılan analizlerde 

üçüncü senaryo dü�ü� dönemlerinde ikinci senaryoya nazaran daha ba�arılı sonuçlar 

üretmi�tir. Yine de üçüncü senaryodaki volatilite artı�ı bu sonuçların incelenen dönemle 

ili�kili olma ihtimalini artırmaktadır. Ba�ka dü�ü� dönemlerinde aynı performans elde 

edilmeyebilir. 

Dördüncü senaryoda üçüncü senaryodan farklı bir �ekilde volatilite de�i�keni olarak 

sözle�melerinin piyasa fiyatlarına ili�kin standart sapma yerine EWMA yöntemi ile 

hesaplanan standart sapma kullanılmı�tır. Bu farklılık dördüncü senaryodaki 

sigortalanan portföyün volatilitesini artırmı�tır. Dördüncü senaryoda portföy sigortasının 

ortalama maliyeti %1,36 olarak hesaplanmı�tır. Dü�ü� dönemlerindeki performansına 

bakıldı�ında dördüncü senaryo en kötü performansı sergilemi�tir. 
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Tamamı Hazine Bonosundan Olu�an Portföyün Sigortalanmasına �li�kin Sonuçlar 

Tamamı hazine bonosundan olu�an portföyün endeks futures sözle�meleriyle 

sigortalanmasında da dört ayrı senaryo denenmi�tir. Birinci senaryo altında yapılan 

analizin sonuçları bir dönem hariç portföy sigortalama stratejisinin teorisine uygun 

bulunmu�tur. Birinci senaryoda portföy sigortasının ortalama maliyeti %4,67 olarak 

hesaplanmı�tır. Analiz ikinci senaryo varsayımları altında tekrarlandı�ında sigortalanan 

portföyün volatilitesinin azaldı�ı, sigortalama maliyetlerinin ortadan kalktı�ı, ortalamada 

portföy sigortalama stratejisinin sigortalanmamı� portföye nazaran daha karlı bir profil 

çizdi�i görülmektedir. �kinci, üçüncü ve dördüncü senaryolarda portföy sigortasının 

ortalama maliyeti sırasıyla -%1,95, -%2,32 ve -%2,47 olarak hesaplanmı�tır. Bu durum 

genelde futures sözle�melerinin teorik fiyatlarının altında fiyatlandırılmasından 

kaynaklanmaktadır. Tamamı hazine bonosundan olu�an portföy sigortalanırken strateji 

gere�i dü�ük fiyatlandırılmı� endeks futures sözle�melerini satın almak gerekir. 

Beklenmeyen karlılık, bu durum neticesinde ortaya çıkmaktadır. Üçüncü senaryo veya 

dördüncü senaryo ko�ulları, volatilite üzerinde ikinci senaryodan çok da farklı sonuçlar 

üretmemektedir. Dü�ü� dönemlerinde ikinci, üçüncü ve dördüncü senaryo varsayımları 

altında yapılan analizlerin sonuçları, birinci senaryo analizinin üretmi� oldu�u 

sonuçlardan daha kötü bir performans sergilemi�tir. 

Yanlı� Fiyatlamaya �li�kin Sonuçlar 

Analize konu 11 döneme bakıldı�ında dönemlerin tümünde endeks futures 

sözle�melerinin teorik fiyatlarının altında fiyatlandı�ı anla�ılmaktadır. Tüm dönemler 

dikkate alındı�ında yanlı� fiyatlamanın büyüklü�ü, spot endeks de�erinin yakla�ık 

%4,21’i kadardır. Keynes’in “Theory of Normal Backwardation” da açıkladı�ı spekülatif 

i�lemlerden kaynaklandı�ı tahmin edilen söz konusu yanlı� fiyatlama, tamamı hazine 

bonosundan olu�an portföyün sigortalanmasında avantajlı bir durum yaratmaktadır. 

Yanlı� fiyatlamanın etkilerinden arındırmak ve analiz sonuçlarını teoriye biraz daha 

yakla�tırmak için yanlı� fiyatlamanın tahmin edilmesine çalı�ılmı�tır. Ancak Merrick’in 

önermi� oldu�u yöntem ile kurulan regresyon modelinin sonuçları anlamlılık bakımından 



 274

kabul edilebilir sınırlar dahilinde de�ildir. Her �eye ra�men model yardımıyla 

hesaplanan katsayılar ile analizde kullanılan riskten korunma oranları düzeltilmi� ve 

sonuçlar kar�ıla�tırılmı�tır; ancak düzeltme öncesi sonuçlar ile düzeltme sonrası 

sonuçlar arasında belirgin ve anlamlı bir fark bulunamamı�tır. Dolayısıyla Türkiye’deki 

veriler ile yanlı� fiyatlamayı tahmin etmek pek mümkün görünmemektedir. 

��lem Maliyetlerine �li�kin Sonuçlar 

Gerçek piyasa ko�ullarında gerçekle�tirilen i�lemler neticesinde bir takım maliyetlere 

katlanılmak zorundadır. Çalı�mada bu maliyetler spot piyasa i�lem komisyonları, vadeli 

piyasa i�lem komisyonları, spot ve vadeli piyasa i�lemlerinden alınan Banka ve Sigorta 

Muameleleri Vergisi, spot ve vadeli piyasalarda alı� ve satı� arasındaki fark �eklinde 

sınıflandırılmı�tır. ��lem maliyetleri modele dahil edildi�inde tamamı hisse senetlerinden 

olu�an portföyün sigortalanması durumunda portföy getirileri ortalama %0,62, tamamı 

hazine bonosundan olu�an portföyün sigortalanması durumunda portföy getirileri 

ortalama %0,72 azalmaktadır. ��lem maliyetlerinin olumsuz etkisi hisse senedi portföyü 

üzerinde dü�ü�lerde, hazine bonosu portföyü üzerinde yükseli�lerde daha sert 

olmaktadır. Tamamı hazine bonosundan olu�an sigortalanmı� portföyün volatilitesi 

daha dü�ük oldu�undan i�lem maliyetlerinin bu portföy üzerindeki etkisi daha dar bir 

bantta dalgalanmaktadır. Portföy kompozisyonunun her gün de�i�tirildi�i analizlerde 

volatilite ile i�lem maliyetleri arasında belirgin bir ili�kiye rastlanmamı�tır. Ancak portföy 

kompozisyonu belirli bir kritere göre de�i�tirildi�inde volatilite arttıkça hazine bonosu 

portföyünde, azaldıkça hisse senedi portföyünde i�lem maliyetleri artmaktadır. Bu 

durum yüksek volatiliteye dü�ü� dönemlerinde rastlanması, yükseli� dönemlerinde ise 

göreceli olarak dü�ük bir volatilitede istikrarlı bir yükseli� gözlenmesi nedeniyle ortaya 

çıkmaktadır. 
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Portföy Kompozisyonunun De�i�tirilme Zamanına �li�kin Sonuçlar 

Portföy sigortası stratejisinin mükemmel bir sonuca ula�abilmesi için futures sözle�mesi 

fiyatlarının teorik fiyata e�it olması, faiz oranının dönem boyunca sabit ve her vade için 

aynı olması, i�lem maliyetlerinin bulunmaması ve portföy kompozisyonunun sürekli 

olarak de�i�tirilmesi gerekmektedir. Gerçek piyasa ko�ullarında bu varsayımların hiçbiri 

geçerli de�ildir. Özellikle portföy kompozisyonunun sürekli bir �ekilde de�i�tirilmesi 

imkansızdır. Bu nedenle portföy kompozisyonu i�lem maliyetlerini çok fazla artırmayan, 

aynı zamanda stratejinin performansını çok fazla kötüle�tirmeyen bir kritere ba�lı olarak 

de�i�tirilmelidir. Çalı�manın ilk bölümünde portföy kompozisyonu belirli bir kritere ba�lı 

olmaksızın her gün sonu itibarı ile de�i�tirilmi�tir. �lerleyen bölümlerde ise portföyde 

bulundurulması gereken futures sözle�mesi adedinde belirli bir oranda de�i�iklik 

meydana geldi�inde kompozisyon de�i�ikli�i yapılması durumunda sigortalanan 

portföyün performansında meydana gelen de�i�meye bakılmı�tır. 

Portföye yapılan alım-satımlara ili�kin özel durumlar bir kenara bırakıldı�ında tamamı 

hisse senedinden olu�an sigortalanmı� portföyün kompozisyonunun, portföyde 

bulundurulması gereken futures sözle�mesi sayısının ±%5 de�i�ti�inde de�i�tirilmesi 

uygun görünmektedir. Söz konusu oran hem teorik hem de piyasa fiyatlarıyla yapılan 

analizler için geçerlidir. Tamamı hazine bonosundan olu�an sigortalanmı� portföy için 

yapılan analizde teorik fiyat kullanıldı�ında yine %5’lik de�i�im kriteri uygun 

görünmektedir. Ancak futures fiyatı olarak piyasa fiyatları tercih edildi�inde de�i�im 

kriteri portföy sigortasının maliyetini artırmaktadır. Bu seçenek için en uygun çözüm 

portföy kompozisyonunun her gün de�i�tirilmesidir. 
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SONUÇ 

Bu çalı�mada endeks futures sözle�meleriyle yapılan portföy sigortasının Türkiye 

piyasaları için ne derecede ba�arılı olabilece�i ara�tırılmı�tır. Analizlerden elde edilen 

bulgulara dayanılarak a�a�ıdaki sonuçlara varmak mümkündür: 

1. Portföy sigortası stratejisi hisse senedi portföyünün volatilitesini artırırken, 

hazine bonosu portföyünün volatilitesini dü�ürmektedir. 

2. Hazine bonosundan olu�an portföyün ortalama sigortalama maliyeti, hisse 

senedinden olu�an portföyün ortalama sigortalama maliyetinden yüksektir. 

Ancak hazine bonosundan olu�an portföyün sigortalama maliyetini ortalama 

etrafında daha az dalgalandı�ından tahmini göreceli olarak daha sa�lıklıdır. 

3. Hisse senedinden olu�an sigortalanmı� portföy, hedeflenen taban de�eri 

korumada hazine bonosundan olu�an sigortalanmı� portföyden daha ba�arılıdır. 

4. VOB’da i�lem gören endeks futures sözle�meleri genelde teorik fiyatın altında 

i�lem görmektedir. Ancak yine de yanlı� fiyatlamayı do�ru bir �ekilde tahmin 

edip stratejiden yanlı� fiyatlamanın etkisini arındırmak mümkün 

görünmemektedir. 

5. ��lem maliyetleri hem hisse senedi hem de hazine bonosundan olu�an 

portföylerin performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu etki hazine 

bonosundan olu�an portföyde daha fazladır. 

6.  Portföy kompozisyonunu belirli bir kritere ba�lı olarak de�i�tirilmesi hisse 

senedinden olu�an portföyün performansında farklılık meydana getirirken, 

hazine bonosundan olu�an portföyün performansında herhangi bir iyile�meye 

neden olmamaktır. 
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Sonuç olarak her ne kadar VOB’da i�lem gören futures sözle�meleri yanlı� 

fiyatlandırılsa da ve bu yanlı� fiyatlamayı tahmin etmek mümkün olmasa da yine de 

portföy sigortası Türkiye piyasalarında tercih edilebilecek bir yatırım stratejisi olarak 

kar�ımıza çıkmaktadır. Özellikle futures sözle�melerinin yanlı� fiyatlandırılmasından 

ötürü hedeflenen taban de�eri koruma altına almak her seferinde mümkün olmasa da, 

özellikle dü�ü� dönemlerinde portföyün sigortalanmamı� performansı ile 

kar�ıla�tırıldı�ında daha iyi sonuçlar elde edilmektedir. Portföy sigortasında kar�ıla�ılan 

en önemli sorunlardan birisi de stratejide volatilite de�i�keni olarak neyin 

kullanılaca�ıdır. Bu çalı�mada volatilite tahmin yöntemlerinden biri olan EWMA en 

ba�arısız sonuçları üretmi�tir. Ancak portföy sigortasının yapıldı�ı döneme ait spot 

endeks volatilitesi önceden bilinemeyece�i için portföy sigortalama stratejisinde 

volatilite tahmin edilmek zorundadır. Volatilitenin oldu�undan dü�ük veya yüksek tahmin 

edilmesi de vade sonunda portföy sigortası stratejisinin performansını etkilemektedir. 
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EK-I: Yanlı� Fiyatlama Regresyon Modelleri 
SUMMARY OUTPUT 01�(�

Regression Statistics
Multiple R 0,252998178
R Square 0,064008078
Adjusted R Square 0,056336013
Standard Error 0,007819466
Observations 124

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 1 0,000510125 0,000510125 8,343005284 0,004582417
Residual 122 0,007459574 6,11441E-05
Total 123 0,007969699

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Intercept 0,000197071 0,000702613 0,280483299 77,96% -0,001193822 0,001587965 -0,001193822 0,001587965
Rft+1 0,114872712 0,039770002 2,888426091 0,46% 0,036144022 0,193601403 0,036144022 0,193601403

Yanlı� Fiyatlama �le Futures Fiyatı Arasındaki �li�ki

 

SUMMARY OUTPUT 0,�(�

Regression Statistics
Multiple R 0,093098924
R Square 0,00866741
Adjusted R Square -0,007718253
Standard Error 0,017026492
Observations 124

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 2 0,000306694 0,000153347 0,528963028 0,590571831
Residual 121 0,035078071 0,000289901
Total 123 0,035384766

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Intercept 0,003025205 0,00309829 0,976411122 33,08% -0,003108678 0,009159088 -0,003108678 0,009159088
Wt/Ct -0,062189359 0,099066765 -0,627751985 53,13% -0,258318149 0,133939431 -0,258318149 0,133939431
tt -0,014699196 0,014320015 -1,026479054 30,67% -0,043049443 0,013651051 -0,043049443 0,013651051

Yanlı� Fiyatlamanın Spot Getiriyi Tahmin Ba�arısı

 

SUMMARY OUTPUT 01�(�

Regression Statistics
Multiple R 0,256161121
R Square 0,06561852
Adjusted R Square 0,050174198
Standard Error 0,007844954
Observations 124

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 2 0,00052296 0,00026148 4,248714839 0,016470828
Residual 121 0,00744674 6,15433E-05
Total 123 0,007969699

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Intercept -9,72613E-05 0,001427537 -0,068132219 94,58% -0,002923447 0,002728924 -0,002923447 0,002728924
Wt/Ct -0,132995344 0,045645 18,99451535 0,00% -0,223361661 -0,04262903 -0,223361661 -0,042629028
tt -0,012237195 0,006597945 -1,854697814 6,61% -0,025299568 0,000825178 -0,025299568 0,000825178

Yanlı� Fiyatlamanın Kendi De�i�imini Tahmin Ba�arısı
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SUMMARY OUTPUT 0%�(�

Regression Statistics
Multiple R 0,189942015
R Square 0,036077969
Adjusted R Square 0,020145374
Standard Error 0,017548894
Observations 124

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 2 0,001394714 0,000697357 2,264412536 0,108276781
Residual 121 0,037263607 0,000307964
Total 123 0,03865832

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Intercept 0,002626931 0,003193351 0,822625098 41,23% -0,00369515 0,008949012 -0,00369515 0,008949012
Wt/Ct -0,198384052 0,102106308 -1,942916709 5,43% -0,400530418 0,003762314 -0,400530418 0,003762314
tt -0,028543462 0,014759379 -1,933920287 5,55% -0,057763544 0,000676621 -0,057763544 0,000676621

Yanlı� Fiyatlamanın Futures Getirisini Tahmin Ba�arısı

 

SUMMARY OUTPUT 0,�(�

Regression Statistics
Multiple R 0,906625847
R Square 0,821970427
Adjusted R Square 0,814426801
Standard Error 0,007306565
Observations 124

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 5 0,029085231 0,005817046 108,9622455 1,58475E-42
Residual 118 0,006299535 5,33859E-05
Total 123 0,035384766

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Intercept 0,001048076 0,001352178 0,775102231 43,98% -0,001629605 0,003725758 -0,001629605 0,003725758
Wt/Ct 0,111356702 0,043236272 2,575538913 1,12% 0,025737113 0,196976291 0,025737113 0,196976291
tt 0,009451504 0,00626173 1,509407801 13,39% -0,002948426 0,021851433 -0,002948426 0,021851433
Rft+1 0,962175502 0,068368703 14,07333275 0,00% 0,826786859 1,097564145 0,826786859 1,097564145
(Wt/Ct)(Rft+1) 3,803572293 3,042283092 1,250236148 21,37% -2,220976418 9,828121004 -2,220976418 9,828121004
(tt)(Rft+1) 0,019370886 0,373075847 0,051922111 95,87% -0,719420853 0,758162624 -0,719420853 0,758162624

Merrick Modeli �le Spot Getiri Tahmini

 

SUMMARY OUTPUT 01�(�

Regression Statistics
Multiple R 0,361048121
R Square 0,130355745
Adjusted R Square 0,093506413
Standard Error 0,007663917
Observations 124

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 5 0,001038896 0,000207779 3,537533392 0,005132808
Residual 118 0,006930803 5,87356E-05
Total 123 0,007969699

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%
Intercept -0,000640931 0,001418311 -0,451897416 65,22% -0,00344957 0,002167708 -0,00344957 0,002167708
Wt/Ct -0,113337186 0,045350888 -2,499117238 1,38% -0,203144193 -0,02353018 -0,203144193 -0,023530178
tt -0,008673532 0,006567981 -1,320578105 18,92% -0,021679907 0,004332844 -0,021679907 0,004332844
Rft+1 0,020130062 0,071712504 0,280705042 77,94% -0,121880067 0,16214019 -0,121880067 0,16214019
(Wt/Ct)(Rft+1) -3,327710394 3,191076197 -1,042817591 29,92% -9,646903171 2,991482383 -9,646903171 2,991482383
(tt)(Rft+1) -0,00479805 0,391322379 -0,012261119 99,02% -0,779722056 0,770125956 -0,779722056 0,770125956

Merrick Modeli �le Yanlı� Fiyatlama De�i�im Tahmini
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EK-J: Fiyat ve Faiz Veri Seti 
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 GÖKHAN UGAN 

1969 Eski�ehir do�umludur. Lisans e�itimini 1990 yılında AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi �ktisat 
bölümünde, i�letme dalındaki lisansüstü e�itimini (MSBA) 1997 yılında ABD’nin Washington, 
D.C. �ehrindeki Strayer Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra 2003 yılında �Ü ��letme Fakültesi 
Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı’nda doktora e�itimine ba�lamı�tır. �� hayatına 1991 yılında 
�MKB Hisse Senetleri Piyasasında Eksper olarak ba�layan Gökhan UGAN, 1997-2006 yılları 
arasında aynı kurumun Vadeli ��lemler Piyasasında çalı�mı�tır. �MKB’nin Avustralyalı CSL 
firmasıyla beraber yürüttü�ü vadeli i�lem piyasası alım-satım sisteminin geli�tirilmesi projesinde 
yer almı�tır. London School of Economics ve Reading Üniversitesinde türev ürünlerin fiyatlaması 
üzerine çalı�malarda bulunan Gökhan UGAN, halen �MKB Risk Yönetim Müdürlü�ü’nde 
operasyonel risklerden sorumlu Risk Yönetim Uzmanı olarak görev yapmaktadır. 


