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ÖZET 

Markowitz Optimizasyon Modeliyle iĢlem yaptığımız bu çalıĢma için öncelikle ĠMKB-30'da 

yer alan tüm hisse senetleri ve ülkemizde en çok iĢlem yapılan dövizler olan Avro ve 

Amerikan Dolarına ait günlük fiyat verilerini ayrıntıları Ek A.1 kısmında anlatıldığı Ģekilde 

indirilmiĢtir. Bu hisse senetlerinde uygun fiyat verileri ve tarihleri uygun uzunlukta olanlar 

iĢleme dâhil edilmek üzere saklanmıĢ, diğer fiyat verileriyle herhangi bir çalıĢma 

yapılmamıĢtır. Markowitz Optimizasyon Modelinin, Matlab programında uygulaması Ek A.2 

kısmında anlatılmıĢtır.  

Bu modeli uygulamak için gerekli olan istatistiksel parametreler getiri ortalamaları ve 

kovaryans matrisleri üzerinden inceleme yapıldığında dövizlere ait verilerin Gaussian 

olmaktan hisse senetlerine oranla daha uzak oldukları görülmüĢtür. Sonrasında ise örneğin 

dün ve bugün geçmiĢ 50-60 gün gibi uzun süreler kullanılarak hesap yaptığımızda istatistiksel 

parametrelerin çok farklılık gösterdikleri görüldüğü için bu değiĢimi gözlemlemek üzere 10, 

50, 100, 150, 200, 250, 300 günlük kayan pencerelerden istatistik özellikleri hesaplanmıĢ ve 

grafiksel olarak gösterilmiĢtir. Gözlem süresi uzadıkça değiĢimin daha düzgün ancak anlık 

fiyat hareketlerine tepkinin azaldığı gözlemlenmiĢtir. Bu gecikmelerin yüksek volatiliteli 

dönemlerde fiyat verilerine ait trendleri yakalayamadıkları görülmüĢtür. Bunun üzerine 

portföy uygulamasında gözlem süresi ile yatırım vadesi arasındaki iliĢkiyi incelemeye karar 

verilmiĢtir.  

Yatırım stratejimiz ise "eğer ĠMKB-30 endeksi zarar gösteriyorsa alım iĢlemi yapılmaması, 

kâr gösteriyorsa da karın k=2, 3, 10 ve 100 katları hedef getiri oranı seçilerek alım yap ve tüm 

vade süresinde tut, vade sonunda da sat" olarak belirlenmiĢtir. Bu Ģekilde çeĢitli hedef getiri, 

gözlem süresi ve yatırım vadeleri için denemeler yapılmıĢ, gözlem süresinin yatırım vadesine 

yakın ve hedef getirinin referans getiriye oranının az olduğu durumlarda en iyi sonucun 

alındığı görülmüĢtür.  
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SUMMARY 

In the application of the Markowitz Optimization Model to the IMKB (Istanbul Stock 

Exchange Market), we primarily downloaded the data for the daily closing prices of all stocks 

in ISE-30 and most commonly traded currencies in our country (Euro and USD), as explained 

in Appendix A.1. Irregular data or data with missing values were disregarded and data for the 

most regular representative stocks were transferred to Matlab as described in Appendix A.2.  

A preliminary analysis of the statistical parameters of the observed data showed, compared 

with the stock market data, the currency data are much farther away from being Gaussian. In 

addition, when we computed these parameters by using data for previous 50-60 days, we have 

seen that statistical parameters changed very rapidly. Thus, we processed the data by using 

weighted sliding windows of 10, 50, 100, 150, 200, 250 and 300-day lengths. We have seen 

that longer observation (sliding) windows lead to smoother statistical parameters but respond 

more slowly to instantaneous price movements. As these laggings may lead to a miss of the 

trends of price data, we decided to study the relationship between the observation and 

investment periods.  

The investment strategy assumptions are as follows: "if ISE-30 index shows loss in 

observation window, no purchase is made; if it shows profit, a purchase aiming k=2, 3, 10 and 

100 times of market average is made; this position is hold for the whole investment period 

and this process is repeated each day". We applied this strategy to about 9 year data for a 

range of observation and investment periods and we have seen that the best profit is obtained 

when the observation period is closer to the investment period and target revenue is 2-3 times 

of reference revenue.   
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1. GĠRĠġ 

Portföy yönetimi, "yatırımcılar tarafından - aracı vasıtasıyla ya da kendi imkânlarıyla - sahip 

oldukları varlıkları mali piyasalarda var olan yatırım araçlarına ne zaman, hangi süreyle ve 

hangi miktarlarda yatırım yapılacağına karar verilerek bu yatırımdan ne kadar gelir elde 

edileceği hakkındaki yönlendirme ve yönetme iĢlemidir" Ģeklinde tanımlanmıĢtır.(Keskintürk, 

2007:2) 

Portföy optimizasyonu; belli kısıtlar çerçevesinde yatırımcı açısından en az risk ve en fazla 

getiri hedefiyle yatırım yapılması iĢlemidir. Portföy optimizasyonunda öncelikle yatırım 

araçlarına yönelik veri analizi ve bu analizlere dayalı olarak portföy oluĢturulması iĢlemi 

gerçekleĢtirilir. Profesyonel anlamda portföy optimizasyonu belli modeller çerçevesinde veya 

bazı farklı modellerin bir arada kullanılmasıyla melez modeller Ģeklinde gerçekleĢtirilir. 

Bu çalıĢmada Harry Markowitz’in ortalama-varyans modeli incelenmektedir. Yapılan 

çalıĢmada, inceleyecek olduğumuz hisse senetleri, dövizler ve ĠMKB-30 fiyatlarını 

kullanabileceğimiz Ģekle dönüĢtürülmüĢtür. DönüĢtürülmüĢ fiyat verileri iĢlem yapacağımız 

Matlab programına uyarlanmıĢ ve matris haline getirilerek ayrı bir veri dosyası Ģeklinde 

kaydedilmiĢtir. Sonrasında bu matrisin varyans, standart sapma, kovaryans ve getiri değerleri 

hesaplanmıĢtır. Hesaplanan değerleri incelenecek olan parametreler dâhilinde zamana bağlı 

Ģekilde incelenmiĢ, uygun gözlem süreleri sınanmıĢtır. Sınama iĢlemi, oluĢturulan portföylerin 

getirileri ve riskleri dikkate alınarak yapılmıĢtır. Portföy optimizasyonu iĢlemi, risk sabitlenip 

getiri maksimize edilerek ya da getiri seviyesi sabit tutulup risk minimize edilerek yapılmıĢtır.  

Harry Markowitz'in kurmuĢ olduğu model yaptığımız optimizasyonun ikinci kısmı olan 

getiriyi sabitleyip riski minimize eden kısımdır. Etkin sınır, hem getiri seviyeleri hem de risk 

seviyeleri hesaplanarak elde edilir ve optimizasyonun riski sabit tutup getiriyi maksimize 

etme veya getiriyi sabitleyip riski minimize etme Ģeklindeki iki durumu için de karĢılık verir. 

1.1 LĠTERATÜR ĠNCELEMESĠ 

Finans literatüründe portföy optimizasyonu baĢlığı altında birçok model geliĢtirilmiĢ, bu 

modeller geleneksel portföy ve modern portföy optimizasyonu Ģeklinde adlandırılmıĢlardır. 

Geleneksel portföy yönetim yaklaĢımında menkul kıymetler arası iliĢkiye dikkat edilmeden 

aĢırı çeĢitlendirmeye gidilerek portföyün riski azaltılmaya çalıĢılırken, modern portföy 

yaklaĢımında ortalama-varyans modeliyle (Markowitz, 1952:77 - 91) portföy seçimi 

yapılmaktadır.  

Bizim yapacağımız çalıĢmada modern yatırım teorisinden yola çıkılarak Markowitz Modeli 

irdeleneceğinden yaptığımız incelemelerde geleneksel yatırım teorisi ile ilgili çalıĢmalar göz 

önüne alınmayacaktır.  

1952 yılında Harry Markowitz doktora tezi olarak sunduğu Portföy Seçimi (Portfolio 

Selection) adlı çalıĢmasıyla modern yatırım teorisinin kurucusu olarak anılır. Bu çalıĢmada 

Markowitz ortalama varyanslardan yola çıkarak belli bir getiri düzeyine karĢılık en düĢük 

riskli portföylerin seçilmesini hedeflemiĢtir.  
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ÇeĢitli bilim adamları da ortalama-varyans modelinden hareketle portföy seçim modelini 

geliĢtirilmeye çalıĢmıĢlardır. Tobin (1958), Sharpe (1964) ve Lintner (1965) yatırımcının 

riskli varlıklardan oluĢan portföyün yüzdesine karar vermesini, borç alma-ödünç verme 

durumunu, kısa vadeli satıĢlar, iĢlem maliyetleri ve vergiler gibi gerçek hayat kısıtlamalarını 

modele adapte etmiĢlerdir. Brennan (1971) ödünç alma ve verme oranları konusunu, Turnbull 

(1977) kiĢisel vergilendirme, belirsiz enflasyon ve piyasa dıĢı varlıklar konusunda 

çalıĢmıĢlardır. Levy (1983) ve Schnabel’de (1984) kısa vadeli satıĢ problemiyle 

ilgilenmiĢlerdir. 

Menkul kıymet sayısındaki artıĢın, optimal portföylerin beklenen getirisi ve varyansının 

belirlenmesinde neden olduğu zorluklar da Sharpe’in (1963) geliĢtirdiği Tek Ġndeks Modeli ve 

(Perold, 1984)’ın Çoklu Endeks Modelleri ile aĢılmıĢtır. Ortalama – Varyans modeli 

üzerindeki çalıĢmalar modelin hem matematiksel, hem de mantıksal bir uzantısı olan Sermaye 

Varlıkları Fiyatlandırma Modelini (SVFM) ortaya çıkarmıĢtır (Harrington, 1983). Sharpe 

(1964), Lintner (1965) ve Mossin (1966) Markowitz’in etkin sınırından hareketli risksiz bir 

finansal varlığı modele ilave etmiĢlerdir. 

1.2 MARKOWITZ ORTALAMA-VARYANS MODELĠ 

1.2.1 Temel Model 

Portföy optimizasyonunda iki temel faktör risk (varyans) ve getiridir. Markowitz’ in temel 

ortalama-varyans modelinde belirli bir getiri seviyesinde portföy riski minimize edilmeye 

çalıĢılmaktadır. Yani amaç fonksiyonumuz risk kısıtlamalar ise getiri seviyesidir. Farklı getiri 

seviyesi kısıtlamaları için minimum riskin değeri farklı olabilir. Temel Markowitz 

optimizasyon probleminde kullanılan parametreler aĢağıdadır. 

N: Yatırım aracı sayısı, 

μi: i yatırım aracının beklenen getirisi(i=1,…,N), 

ζij: i ve j yatırım araçları arasındaki kovaryans(i=1,…,N) ve (j=1,…,N) 

E(R): Portföyün beklenen getirisi, 

ωi: i yatırım aracının portföy içindeki oranı(i=1,…,N). 

Amaç fonksiyonu R 

         
 
        

 
          (1.1) 

Ģeklinde seçilmiĢ olup kısıtlamalar aĢağıda verilmiĢtir. 

       
 
                (1.2) 

        
            (1.3) 

                           (1.4) 

EĢitlik (1.1)’de minimize edilmek istenen amaç fonksiyonu yani portföyün toplam 

varyansı(risk) , eĢitlik (1.2)’de portföyün beklenen getirisi her bir yatırım aracının beklenen 



3 

 

getirisiyle her bir yatırım aracının portföy içindeki ağırlıklarının çarpımlarının toplamı 

hesaplanmaktadır ve denklem (1.3)’te ise yatırım araçlarının portföy içindeki ağırlıklarının 

toplamının 1 olduğu gösterilmektedir. 

Yatırım araçları arasındaki kovaryans değerleri (ζij), i ve j yatırım araçları arasındaki 

korelasyon değerleri ρij (-1 ≤ ρij ≤ +1) ve yatırım araçlarının standart sapmaları si, sj 

yardımıyla hesaplanmaktadır: ζij = ρijsisj. Bu parametrelerin bilindiği kabul edilerek 

optimizasyona baĢlanır. Verilen bir getiri seviyesi için riski minimize eden portföy dağılımı 

ve bu dağılıma karĢı gelen minimum risk bulunur. Bu iĢlem çeĢitli getiri seviyeleri için 

tekrarlanır, elde edilen sonuçların oluĢturduğu eğriye "etkin sınır" ismi verilir. Etkin sınır; 

beklenen getiri (önceki getirilerin ortalaması) ve portföydeki yatırım araçlarına ait kovaryans 

(risk) değerlerinin eĢleĢtirilmesiyle elde edilir.   

 

ġekil 1.1  Etkin Sınır (Efficient Frontier) Örneği-ĠMKB datası kullanılarak Matlab  

  programında oluĢturulmuĢtur. 

Bu sınırın sağ tarafında olan portföylerde risk seviyesi fazla olup riske karĢı gelen getiri 

seviyesi optimum olmaz. Yani bu sınır üzerindeki noktalar verilen bir getiri için minimum 

risk değerini vermektedir. Bu tartıĢılan problemde amaç fonksiyonu quadratic olduğu için 

problem bir quadratic optimizasyon problemidir. Eğriye çizilecek bir teğet yardımıyla da 

risklilik seviyesi belirlenebilmekte olup çizilen teğetin eğriye temas noktasının sol(alt) 

tarafında kalan bölgedeki portföyler daha verimli kabul edilebilir. 

1.2.1.1 Lagrange Çarpanlarıyla Markowitz Modelinin Çözümlenmesi 

Öte yandan sabit bir risk seviyesi için maksimum getiri sağlayacak portföy dağılımı 

incelenebilir. Bu problemde ise amaç fonksiyonu getiri olup lineer bir fonksiyondur. Bu 

nedenle incelenecek olan problem bir lineer programlama problemidir. 

Yukarıda tartıĢılan modeller dıĢında amaç fonksiyonuna hem risk hem getiri, toplamı 1 olan 

katsayılarla çarpılarak eklenen farklı bir yol da izlenebilir. 
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Yatırımcı profiline göre (riski seven (aggressive) veya riskten kaçan (conservative)) bu iki 

temel faktörün model içerisindeki önem dereceleri değiĢmekte, buna bağlı olarak oluĢan 

portföyler de farklı kombinasyonlardan oluĢmaktadır. Bu iki faktörün amaç fonksiyonunda 

bulunma ağırlıkları λ (-1≤λ≤+1) değeri ile belirlenmektedir. Uygun λ değeri ωi ve ωj 

ağırlıklarına bağlı olarak denklemin türevi alınıp sıfıra eĢitlenerek belirlenir.  

  
 

 
        

 
                  

          
 
          (1.5) 

Türev alma iĢlemi yapılıp model çözümlendikten sonra optimizasyon problemi aĢağıdaki gibi 

olur: 

Amaç;         
 
        

 
                 

 
   

      (1.6) 

Kısıtlar       
             (1.7) 

                          (1.8) 

Amaç fonksiyonu olan denklem(1.5)’te portföy içerisindeki ağırlıkları oranında yatırım 

araçları araçları arasındaki risk – getiri farklarının minimize edilmesi, denklem(1.6)’da ise 

yatırım araçlarının ağırlıkları toplamının 1 olduğu gösterilmektedir. λ = 0 ise risk unsuru hiç 

dikkate alınmadan getirinin maksimum kılınması amaçlanmaktadır. Bu durumda portföy en 

yüksek getiriye sahip yatırım aracından oluĢacaktır. λ = 1 olması durumunda ise durum tam 

tersine dönmekte, sadece riskin minimum kılınması amaçlanmakta, getiri dikkate 

alınmamaktadır. 0<λ<1 durumlarında ise risk ve getiri, ağırlıkları ölçüsünde dikkate alınarak 

risk – getiri farkı minimize edilmektedir.  

1.2.2 Ek Kısıtlı Modeller 

Yukarıdaki tartıĢılan temel Markowitz modeline ek kısıtlar eklenebilir. Örneğin belli 

sektörlerin hisselerin üzerine bir minimum veya maksimum sınır konabilir veya N adet 

hisseden sadece K adet hissenin portföyde bulunması istenebilir. Bu durumda yukarıdaki 

tanımlara ilave olarak aĢağıdaki parametreler de tanımlanması gerekir. 

K: Portföy içerisinde bulunması istenen yatırım aracı sayısı, 

εi : i yatırım aracının portföy içerisindeki minimum oranı (i=1,…, N), portföye dahilse, 

δi : i yatırım aracının portföy içerisindeki maksimum oranı (i=1,…, N), portföye dahilse. 

Minimum ve maksimum oran kısıtları, 0≤εi ≤δi≤1 (i=1,…,N) aralığında değiĢmektedir. zi 0-1 

karar değiĢkenleri ise ilgili yatırım aracının portföye girip girmeyeceğini belirlemektedirler. i 

menkul kıymeti portföye dahil ise zi’nin değeri “1”, aksi durumda “0” olmaktadır. Buna göre 

model Ģu Ģekilde oluĢturulur: 

Amaç fonksiyonu     
 
        

 
           (1.9) 

Kısıtlar;      
 
                       (1.10) 
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           (1.11) 

       
           (1.12) 

                               (1.13) 

                          (1.14) 

EĢitlik (1.9)’daki amaç fonksiyonunda yatırım araçları ağırlıkları kovaryans değerleriyle 

çarpılır ve bu eĢiklikte portföy toplam varyansı (risk) minimize edilmek istenmektedir, 

Denklem (1.10)’da ise yatırım araçlarının ağırlıklarıyla beklenen getirileri çarpılarak 

portföyün beklenen getirisi hesaplanır, Denklem (1.11)’de yatırım araçlarının portföy içindeki 

ağırlıkları toplamının 1 olduğu gösterilmektedir (açığa satıĢ durumu söz konusu değildir), 

Denklem (1.12)’de portföye dahil olan yatırım aracı sayısı (K) ve Denklem (13)'te de yatırım 

araçlarının portföy içerisindeki minimum ve maksimum ağırlık kısıtları yer almaktadır. 

Ek kısıtlar eklenerek elde edilen modelde, yatırım yapan kiĢinin tercihlerine göre değiĢiklikler 

yapılabilir.. Portföyü oluĢturan yatırım aracı sayısı (K) belirli bir aralık olarak belirlenebilir. 

Bu durumda    
 
    değeri,       

 
       aralığında yer alacaktır. Bunun 

dıĢında modele dahil edilebilecek bir çok kısıttan farklı çalıĢmalarda bahsedilmiĢtir. Bunlara 

örnek olarak, belirli sektörlerden belirli sayıda hisse senedi alınması Ģeklinde 

tanımlanabilecek sektör kısıtı, portföyün içerisinde mutlaka bulunmasını istediğimiz hisse 

senetlerini tanımlayan portföy içindeki yatırım araçları kısıtları verilebilir (Chang ve diğerleri, 

2000). 

Markowitz tarafından geliĢtirildiği 1950’li yıllardan bu yana, yapılan birçok çalıĢmada 

modele farklı eklentiler yapılarak etkinliği arttırılmaya çalıĢılmıĢtır. Markowitz modelinin 

çözümünde doğrusal ve doğrusal olmayan programlama, kuadratik programlama gibi 

matematiksel modeller kullanılmıĢtır.  

Bu çalıĢmada ise ortalama-varyans modeli temel alınarak, portföy optmizasyonu iĢleminde 

kullanılan fiyat parametreleri ve bu parametreler için optimum gözlem süreleri belirlenecektir. 

ÇalıĢmamızda EĢitlik (1.6)'te verilen sabit getiri için riskin minimize edilmesi problemi 

irdelenecektir. Bu problem uygulama kısmında ayrıntılı bir Ģekilde açıklandığı gibi 

parametreler düzgün seçildiğinde Matlab programında "quadprog" komutu sayesinde kolayca 

çözülebilmektedir. Bizim ilgileneceğimiz konu, parametrelerin ĠMKB verisi için nasıl 

hesaplanacağı, hesaplanan değerlerin farklı gözlem süreleri için oluĢturulan portföy 

performanslarının karĢılaĢtırılması sonucu, optimum gözlem süresinin belirlenmesi ve en 

uygun parametreler üzerinden optimizasyon iĢleminin gerçekleĢtirilmesidir. Optimizasyon 

iĢlemi en uygun gözlem süresine göre portföydeki yatırım araçlarının ağırlıklarının 

belirlenmesi Ģeklinde olacaktır. 

1.2.3 Uygulanan Modelin Varsayımları 

Bu çalıĢmada Markowitz ortalama-varyans portföy optmizasyonu modeli temel alınmıĢtır 

ancak modele bazı ek durumlar eklenmiĢ ve çıkarılmıĢtır. Bu sebeple aĢağıdaki maddeler 

uygulanan yeni modelin varsayımlarıdır: 
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I. Piyasalarda iĢlem gören yatırım araçlarının arzında herhangi bir kısıtlama söz konusu 

değildir. Yani istenilen anda ve miktarda istenilen yatırım aracına yatırım yapılabilir. 

II. Yatırımcılar almak istedikleri yatırım aracına ait sadece fiyat verilerini bilmektedirler. 

III. Herhangi bir yatırım aracını satın alabilmek için yatırımcılar için kaynak bulma 

konusunda herhangi bir kısıt bulunmamakta yatırımcı istediği anda istediği miktarda 

yatırımı yapabilmektedir.  

IV. Tüm yatırımcılar, yatırım araçlarının beklenen getirileri, standart sapmaları ve 

korelasyonuna iliĢkin farklı beklentilere sahip olabilirler. 

2. AMAÇ ve VERĠNĠN HAZIRLANMASI ĠÇĠN YAPILAN 

ĠġLEMLER 
Finansal yatırımlarda, amaç getirilerin maksimum yapılması ve yatırım araçlarını 

çeĢitlendirme yoluyla riskin minimum kılınmasıdır. Burada hedef, belirli yatırım araçlarına 

yönelerek, sadece getirinin maksimum yapılması değil, öncelikle riski çeĢitlendirilmiĢ bir 

portföyden maksimum getirinin sağlanmasıdır. 

Portföydeki yatırım araçlarının logaritmik getirileri üzerinden hesaplanan varyans, kovaryans, 

standart sapma gibi istatistiksel değerlerin optimizasyon iĢlemine olan etkisi değerlendirilmiĢ 

olup optimum portföy için en uygun gözlem süresine karĢılık en uygun yatırım sürelerinin 

belirlenmesi iĢlemleri yapılmıĢtır. Bu iĢlemler farklı yatırım stratejileri (risk bakımından) ve 

gözlem süreleriyle karĢılaĢtırılmıĢtır.   

2.1 VERĠ 

ĠMKB-30 (XU030) Ģirketleri arasından 14 adet hisse senedi, Avro (€) ve Amerikan Doları ($) 

olmak üzere toplam 16 adet yatırım aracı fiyatları üzerinden iĢlem yapılacaktır. Değerler 

günlük kapanıĢ fiyatları olup hisse senedi fiyatları, FOREKS FXPlus VERĠ TERMĠNALĠ, 

döviz fiyatları ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının www.tcmb.gov.tr adlı internet 

sitesinden temin edilmiĢtir. Temin edilen verilerin kullanıma uygun hale getirilme aĢamaları 

ekler kısmında ayrıntılı bir Ģekilde anlatılmıĢtır. 

3. VERĠNĠN ĠNCELENMESĠ ve ĠSTATĠSTĠK HESAPLARININ 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
Matlab programında oluĢturacağımız modelde kullanıma uygun hale getirilen veriler öncelikle 

istatistiksel olarak incelenmiĢ ve bu incelemelere paralel yorumlar geliĢtirilmiĢtir. Ayrıca bu 

istatistik veriler yardımıyla yatırım araçlarının davranıĢları da gözlenmiĢtir. Yatırım 

araçlarının davranıĢlarına göre risk-getiri dağılım grafiğinde yatırım araçlarının 

gruplanabildiği sonucuna varılmıĢtır. 

3.1 OPTĠMĠZASYON PROGRAMININ OLUġTURULMASI ĠġLEMLERĠ 

Optimizasyonun yapılacağı ve program çıktısı olarak yatırım araçlarının portföy içindeki 

ağırlıklarını verecek olan Matlab programında fiyat verileri ayrı bir dosya olarak 

http://www.tcmb.gov.tr/
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"yatirimaraclari.m" adındaki bir M-File Editor dosyasına "P" matrisi Ģeklinde kaydedilir. 

Hesap iĢlemlerinin yapılacağı "optimizasyon.m" Ģeklinde ayrı bir M-File Editor dosyası açılır 

ve "yatirimaraclari.m" dosyasına kaydedilen fiyat verileri okutularak iĢlem kolaylığı sağlanır.  

"yatirimaraclari.m" dosyasından okutulan "P" matrisinin ilk üç sütunu sırasıyla gün, ay ve yıl 

değerlerini içerdiğinden hesap dosyasında bu değerleri dıĢarıda bırakan yeni "HH" bir matrisi 

tanımlanır. Tanımlanan bu yeni matris sadece fiyat verilerini içerir. Fiyat verilerini içeren yeni 

matrisle beraber programın çalıĢtırılabilmesi için gerekli hesaplamalara geçilebilir. 

3.1.1 Getiri ve Logaritmik Getirinin Hesaplanması 

Her günkü fiyatı bir önceki günden çıkarıp bir önceki gün fiyatına bölerek günlük getiriler 

hesaplanır. Örneğin "i." günün kapanıĢ fiyatı "Pi" ise "i." günün, günlük getirisi aĢağıdaki 

Ģekilde hesaplanır: 

   
       

  
            (3.1) 

Logaritmik getiri ise yukarıdaki değerin logaritması alınarak hesaplanır: 

                      (3.2) 

Bu hesaplamalar yapıldıktan sonra asıl iĢlenecek olan getiri verileri elde edilmiĢ olur ve bütün 

bu veriler matrislere atanır. 

3.1.2 Ġstatistiksel Değerlerin Hesaplanması 

Matlab programında birer komutla, kolay bir Ģekilde hesaplanabilen standart sapma(risk), 

varyans, kovaryans, çarpıklık(skewness) ve basıklık(kurtosis) değerleri için de ortalama 

günlük getiri matrisi üzerinden çalıĢma yapılır. 

Matlab'de "Re" olarak tanımlanan ortalama günlük logaritmik getiriler matrisinden; 

M=mean(Re) Ģeklinde bir komutla ortalama logaritmik getiri, 

S=std(Re) ifadesiyle standart sapma, 

V=var(Re) ifadesiyle varyans, 

Co=cov(Re) komutuyla da kovaryans matrisleri tanımlanmıĢ olur. 

Sk=skewness(Re) ve Ku=kurtosis(Re) Ģeklinde de "skewness" ve "kurtosis" 

değerleri bulunur. 

AĢağıdaki tablodan da açıkça görüldüğü üzere hisse senetleri ve dövizlere ait istatistiksel 

değerler oldukça farklı değerlere sahiptirler. 
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Tablo 3.1 Hisse senetleri ve dövizlerin istatistiksel değerlerinin gruplar halinde   

 karĢılaĢtırılması.  

 

2001'den 2009'a kadar olan verilerle yapılan bu karĢılaĢtırma iĢlemine göre risk 

oranları(standart sapma) ortalaması 0.0357 olan hisse senetlerinin getiri ortalaması 

0.00084618 iken 0.0137 ile daha düĢük standart sapma ortalamasına sahip olan dövizlerin 

getiri ortalaması ise 0.0004568 olmuĢtur. Yani hisse senetleri, dövizlere göre ortalama olarak 

3 kat riske sahipken yaklaĢık 2 kat getiri sağlamıĢlardır.  

Aynı Ģekilde skewness(çarpıklık) ve kurtosis(basıklık) değerleri de bu iki grup açısından 

oldukça farklı değerler göstermektedir. Çarpıklık ve basıklık değerleri hisse senetlerine göre 

oldukça fazla olmasına rağmen dövizler daha düĢük risk ve getiri seviyelerine sahiptirler. 

 

ġekil 3.1 Yatırım araçlarının Getiri-Risk dağılım grafiği Matlab'de oluĢturulmuĢ ve  

  gruplara ayrılmıĢtır. 

ġekil (3.1)'de görüldüğü gibi yatırım araçlarını, Risk(Standart Sapma)-%Getiri değerlerine 

göre gruplara ayırmak mümkündür. 

1.Grupta dövizler bulunmaktadır ve bu grup XU030 daha düĢük getiriye sahip olmasına 

rağmen düĢük risk taĢımaktadır ayrıca EURO ve USD arasında bir seçim yapmak gerekecek 

olursa aynı risk seviyesinde bulunmalarına rağmen EURO'nun daha yüksek getiriye sahip 

olduğu görülmektedir. Tablo (3.1)'de çıkan sonucu ġekil (3.1)'de de görmek mümkündür. 

Hisse 

Senetleri 

Getiri 

Ortalaması

Döviz 

Getiri 

Ortalaması

Hisse 

Senetleri 

Standart Sapma 

Ortalaması

Döviz 

Standart 

Sapma 

Ortalaması

Hisse 

Senetleri 

Skewness 

Ortalaması

Döviz 

Skewness 

Ortalaması

Hisse 

Senetleri 

Kurtosis 

Ortalaması

Döviz 

Kurtosis 

Ortalaması

0.00084618 0.0004568 0.0357 0.0137 0.0972 6.5917 7.7943 162.9662
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Dövizlerin oluĢturduğu 1.Grup ile XU030'un değerlerine bakacak olursak XU030 daha 

yüksek risk ve daha yüksek getiri sağlamaktadır. 

2.Grupta banka hisseleri Türk Ekonomi Bankası(TEBNK) ve Türkiye Sinai Kalkınma 

Bankası(TSKB) bulunmaktadır. Bu grup XU030'a göre daha yüksek risk ve daha yüksek 

getiri sağlamaktadır. 

3., 4. ve 5. Grup hisseleri ise risk getiri dağılımında XU030 etrafında toplanarak endeks 

ortalamasına yakın değerlere sahiptirler. Ayrıca bu gruplardaki hisselerde öne çıkan durum ĠĢ 

Bankası-C(ISCTR) ve Turkcell (TCELL) senetleri hariç üretim yapan sanayi veya eenerji 

Ģirketleri olmalarıdır. 

Ayrıca bu 5 gruba ek olarak gruplamadığımız ve dağılım grafiğinde Kardemir-D (KRDMD) 

ve Doğan Yayın Holding (DYHOL) hisseleri aykırı davranıĢ sergilemektedirler. KRDMD 

hissesi en yüksek risk oranı ve XU030'a göre daha yüksek daha yüksek getiri ile dikkat 

çekmektedir ancak en yüksek risk seviyesinde olmasına rağmen bu hisse senedi 2.Grup hisse 

senetlerinden daha düĢük getiri sağlamaktadır. DYHOL hisse senedi ise XU030'a göre daha 

yüksek risk seviyesinde olmasına rağmen çok daha az getiri oranıyla bir aykırılık 

içermektedir. DYHOL hisse senedi, incelemesini yaptığımız 17 adet yatırım aracı(XU=30 

dâhil) içinde en yüksek 3. risk seviyesinde olmasına rağmen en düĢük getiri seviyesindedir ve 

bu grafiğe bakılarak bile örnek bir yatırımcı DYHOL hisse senedine yatırım yapmamaya 

karar verebilir. 

Bu iĢlemlerden sonra ĠMKB30 endeks fiyatlarına yatırım yapılamadığı için ĠMKB30 

verilerini içeren son sütun olan 17. sütun matrislerden çıkarılarak optimizasyonda kullanılacak 

olan matris 16 sütunlu hale getirilir. 

3.2 Verinin Ağırlıklandırılması ve Kayan Pencere Uygulaması 

OluĢturmuĢ olduğumuz yatırım araçları havuzundan optimum risk-getiri değerlerine sahip 

portföyü seçebilmek için öncelikle logaritmik getiri verileri ağırlıklandırılacak, sonrasında ise 

kayan pencere uygulamasıyla en iyi gözlem süresini belirleyeceğiz. Kayan pencere 

uygulaması ile gözlem yaptığımız son aralıktan ilk aralığa doğru getiri ve risk verilerinin 

optimizasyona etki ağırlıklarını çok aza doğru indirgemektir. 

3.2.1 Normalize Ağırlık Fonksiyonu 

Gauss Tipi Dağılımdan (Normal Dağılım) yola çıkarak oluĢturulan fonksiyon logaritmik getiri 

verilerini bu dağılıma uygun bir Ģekilde ağırlıklandıracak ve bu iĢlem sonucunda 

ağırlıklandırılmıĢ ortalama getiri, ağırlıklandırılmıĢ varyans ve ağırlıklandırılmıĢ kovaryans 

değerlerini elde edeceğiz. 

     
 

    
 

 
      

               (3.3) 
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3.2.2 Kayan Pencere Uygulaması  

Kayan pencere uygulaması ile gözlem yaptığımız süre en son veri gününden belirlenen gün 

sayıları ile önceki tarihlere gidilerek farklı sürelerde gözlem yapılacak ve bu iĢlem sonucunda 

en iyi gözlem süresi belirlenecektir.  

ġekil 3.2 Normalize Ağırlık Fonksiyonu oluĢturarak fiyat verilerinin sonuçlar içindeki  

 etkisi, gözlem yapılmaya baĢlanan ilk günden sonra güne doğru artırılır. 

ÇalıĢmamızda uygulayacak olduğumuz kayan pencere uygulaması için oluĢturduğumuz 

normalize ağırlık fonksiyonu ġekil (3.1)'de görüldüğü gibi gözlem yaptığımız son gün ağırlığı 

en fazla, gözlem yapmaya baĢladığımız ilk gün ağırlığı en az olacak Ģekilde ayarlanmıĢtır. Bu 

fonksiyon değerleri kayan pencere uzunluğuna göre ayarlanmıĢtır.  

 

 

                                            1Gün

  

 

 

ġekil 3.3 Kayan Pencere uygulamasın gözlem yapılan pencereler istenen gün sürelerinde 

 oluĢturularak her gözlem penceresi bir önceki günden baĢlatılmak üzere gözlem 

 yapılan son günden ilk güne doğru gözlem yapılır. 

ġekil (3.2)'de görüldüğü üzere son günden baĢlayarak ağırlıklandırılmıĢ logaritmik getiriler 

üzerinden belirlenen gün sayısında (n gün) gözlem yapılır. Bu gözlemlerin hepsi bir veri 

oluĢturacak Ģekilde en sondaki verinin ağırlığı en çok olurken ilk verinin ağırlığı en az olur. 

n gün n gün n gün n-1 gün 
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Veriler logaritmik getirilerin ortalamaları "n günlük" olmuĢ olur. Ġlk "n-1" gün boyunca 

herhangi bir veri oluĢmaz.  

4. KAYAN PENCERE ĠNCELEMELERĠ 

4.1 Genel Ġnceleme 

Matlab'de fiyatların Ģekilleri çizdirilerek dövizdeki değiĢimin birbirine paralel olduğu ve hisse 

fiyatlarındaki değiĢimle ters olduğu görülmüĢtür. Ayrıca fiyatların kriz, kriz öncesi ve kriz 

sonrası davranıĢları da aĢağıdaki Ģekilde görülebilmektedir. 

ġekil 4.1 2001 yılından 2010 yılına kadar seçtiğimiz 14 adet hisse, dövizler ve XU030'un 

  fiyatları. 

ġekilden de görüldüğü üzere hisse senetleri ve XU030 fiyatları 2001 yılındaki ulusal 

ekonomik krizde daha çok yatay pozisyonlarda hareket etmiĢ ancak döviz fiyatlarında ani ve 

hızlı yükseliĢler olmuĢtur. 2001 ve 2002 yıllarını kapsayan hisse senedi fiyatlarının yatay 

hareket edip döviz fiyatlarının arttığı bu yükseliĢlerden sonra 2003-2005 yılları arasında hisse 

senedi ve döviz fiyatları yatay hareket sergilemiĢlerdir. 2005 yılından baĢlayarak 2008 yılının 

ortalarına kadar hisse senedi fiyatları doğrusala yakın bir Ģekilde artmaktadır. Bu zaman 

aralığında döviz fiyatları 2006 yılının ortasındaki ani bir yükseliĢ durumu hariç genel olarak 

yatay ve düĢey hareket sergilemiĢtir. 2008 yılından baĢlayarak 2009 yılının ortalarına kadar 

süren küresel krizin etkisi Ģekilde açıkça görünmektedir. Küresel krizin etkisiyle 2001 
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yılındaki ulusal krizdeki durumun aksine hisse senedi fiyatları düĢey bir tavır sergilerken, 

döviz fiyatları da ani bir yükseliĢin ardından yatay Ģekilde davranmaktadır. 

ġekil 4.2 2001 yılından 2010 yılına kadar seçtiğimiz 14 adet hisse, dövizler ve XU030'un 

  %getirileri 

Yukarıda görülen getiri grafiğinde de ulusal ve küresel krizlerin etkisi açıkça görünmektedir. 

2001 yılından baĢlayarak 2003 yılının ortalarına kadar süren bir dönemde hem hisse senetleri 

hem de dövizler için getiriler oldukça oynak sonrasında 2008 yılına kadar oynaklık daha az ve 

sabit bir Ģekilde hareket etmektedir. Ancak 2008 yılından sonra 2009 yılı ortalarına kadar 

küresel kriz etkisiyle getirilerdeki oynaklık artmaktadır ve dövizdeki oynaklık artıĢı daha kısa 

süreli olup hisse senetleri getiri oynaklığı daha uzun sürmektedir.  

Tablo 4.1 Hisse Senetleri ve Dövizlere ait standart sapma değerleri 

 

Hisse senetleri kendi içlerinde pek fazla ayrıĢmasalar da KRDMD ve TSKB daha yüksek risk 

değerlerine sahiptirler. Ayrıca dövizler hisse senetlerinin hepsinden daha düĢük risklidir. 

AEFES AKENR DYHOL ISCTR KRDMD SISE TCELL TEBNK TOASO TRCAS TSKB TUPRS ULKER ZOREN € EURO $ USD

0.0293 0.0291 0.0402 0.0329 0.0608 0.0307 0.0326 0.0376 0.0332 0.0363 0.0447 0.0293 0.0316 0.0322 0.0136 0.0137

Standart Sapma Tablosu
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Ġstatistiksel değerler hesaplandı. Döviz ve hisseler için tablo aĢağıda. Dövizlerin Gaussian 

olmaktan daha uzak oldukları görüldü. 

4.2 XU030'un Kayan Pencere Ġncelemesi 

Hedefimiz ĠMKB-30 hisseleri ve döviz içeren bir portföyü Markowitz optimizasyon 

yöntemine göre belirlemektir. Ancak optimizasyon parametreleri olan ortalama getiri ve 

kovaryansların veriden hesaplanması gereklidir. ÇalıĢmanın bu bölümünde bu parametrelerin 

hesaplanması için "Ağırlıklı Kayan Pencere" kullanılacaktır. Ağırlıklı kayan pencere denklem 

(3.1)'de belirttiğimiz normalize ağırlık fonksiyonu yardımıyla oluĢturulacaktır. 

Ġstatistiksel değerlerin hesabı için tüm hisselerle ayrı ayrı çalıĢmak yerine ĠMKB-30 endeks 

değerleriyle çalıĢılmıĢtır. ĠMKB-30 endeks verileri 10, 50, 100, 200, 250, 300 günlük 

pencerelerden, normalize ağırlık fonksiyonu ile çarpılarak ortalama ve standart sapmaları 

incelenmiĢtir. 10 günlük pencereden gözlemlenen ortalama ve standart sapma anlık değer 

olarak düĢünülüp daha uzun süreli pencerelerden yapılan gözlemlere referans olarak 

verilmiĢtir. AĢağıdaki Ģekillerden görüldüğü gibi gözlem penceresinin uzunluğu arttıkça 

standart sapma düzgünleĢmekte ancak hareketli dönemler gecikmeli olarak algılanmaktadır.  

 

ġekil 4.3 Referans olarak gösterilen 10 günlük kayan pencerenin XU030 Ortalama Getiri 

  ve Standart Sapması ġekilleri. 

Referans olarak aldığımız ve diğer gözlem sürelerinin performanslarını kıyaslama yaparken 

kullanacak olduğumuz 10 günlük kayan pencere uygulaması sonu XU030 değerlerinin getiri 

oranları ve standart sapmaları ġekil (4.3)'teki gibi ortaya çıkmıĢtır. Bu sonuca göre Ģekillerde 

düzgünleĢme(smoothness) görünmektedir ve bu düzgünleĢme sayesinde Ģekiller üzerindeki 

yorumların daha sağlıklı bir Ģekilde yapılması mümkündür. 
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ġekil 4.4 50 günlük kayan pencere uygulaması. (Referans olarak 10 günlük kayan pencere 

  uygulaması kullanılmaktadır.)  

50 günlük kayan pencerede verilerin 10 günlük referans uygulamaya göre daha da 

düzgünleĢtiğini görmekteyiz. Ancak bazı noktalarda 50 günlük grafik 10 günlük grafiğe göre 

hem daha yavaĢ tepki vermektedir hem de trendi yakalayamamaktadır.  

ġekil 4.5 100 günlük kayan pencere uygulaması. (Referans olarak 10 günlük kayan  

  pencere uygulaması kullanılmaktadır.) 

ġekil (4.5)'ten de görüldüğü gibi 10 günlük kayan pencere uygulaması referans alınarak 

yapılan karĢılaĢtırmada 100 günlük ortalamalar 50 günlük ortalamalara göre daha tepkisizdir. 

Bununla beraber hata bölgeleri daha fazla ve tepki dereceleri daha düĢüktür. 
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ġekil 4.6 200 günlük kayan pencere uygulaması. (Referans olarak 10 günlük kayan  

  pencere uygulaması kullanılmaktadır.) 

200 günlük ortalamaların gösterildiği ġekil (4.6)'da özellikle standart sapmalardaki duyarlılık 

ve 10 günlük referans değerlerle iliĢkisi oldukça azalmıĢtır. Bu nedenle 200 günlük gözlem 

penceresinden iĢlem yapmak sağlıksız sonuçlar verebilecektir. 

 

ġekil 4.7 250 günlük kayan pencere uygulaması.                 

  (Referans olarak 10 günlük kayan pencere uygulaması kullanılmaktadır.) 
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ġekil 4.8 300 günlük kayan pencere uygulaması. (Referans olarak 10 günlük kayan  

 pencere uygulaması kullanılmaktadır.) 

250 ve 300 günlük pencerelerden yapılan gözlemleri gösteren ġekil (4.7) ve ġekil (4.8) bu 

sürelerde yapılan gözlemlerin, duyarlılığının oldukça az olduğunu, bununla beraber yatırım 

kararları için fikir vermekten öteye bir anlam taĢıyamayacağını göstermektedir. 

Standart sapma ve ortalama değerlerin çok hızlı değiĢmeyeceği kadar uzun ancak yüksek 

varyans bölgelerinin doğru algılanacağı kadar kısa süreli bir gözlem süresi ile çalıĢmak 

gereklidir. Yukarıdaki grafiklerden, gözlem sürelerinin duyarlılıkları ve referans aldığımız ve 

anlık veriymiĢ gibi düĢündüğümüz 10 günlük gözlem süresiyle beraber tepki verme dereceleri 

kıyaslaması yapılabilir.  

5. bölümde yatırımcının hisseleri elde tutma süresine bağlı olarak farklı gözlem süreleri için 

optimizasyon programı çalıĢtırılacak ve getiriler hesaplanarak her yatırım vadesi için en 

uygun gözlem süresi belirlenecektir ve bu durumlarla ilgili kıyaslama yapılacaktır. 

5. YATIRIM VADELERĠNE UYGUN GÖZLEM SÜRELERĠ 

Bu bölümde yukarıda verilmiĢ olan hisse senetleri dövizler kullanılarak portföy 

optimizasyonu yapılacaktır. Yatırımcının al-sat stratejisi aĢağıdaki varsayımlara göre 

belirlenmiĢtir: 

1) Gözlem süresi geçmiĢ "p" gün, yatırım süresi "q" gün olarak seçilmiĢtir. Yatırımcı "i" 

gününde aldığı hisseleri "q" gün elinde tutacak (i+q). gün satacak, satıĢ fiyatı ile alıĢ 

fiyatı farkını alıĢ fiyatına bölerek "q" günlük getirisini hesaplayacaktır. Farklı yatırım 

süreleriyle karĢılaĢtırma yapmak amacıyla ise bu sayıyı "q"ya bölecektir. 

2) Yatırımcı her gün geçmiĢ "p" güne bakarak ortalama getiri vektörü ve kovaryans 

matrisini hesaplamaktadır. 
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3) Hedef getiri olarak geçmiĢ "p" gündeki XU030'un 1. maddede belirtildiği Ģekilde 

hesaplanan ortalama günlük getirisinin "k" katı seçilmiĢtir. Eğer XU030'un geçmiĢ "p" 

gündeki günlük getirisi negatif ise o gün al iĢlemi yapılmayacaktır.  

4) Referans getiri XU030 üzerinden alım yapılmıĢ gibi hesaplanacaktır. Portföy 

optimizasyonu sonucu alım yapılmayacak günlerde herhangi bir alım ayrıca 

yapılmayacaktır. 

5) 2. ve 3. maddelerde belirtilen parametreler kullanılarak Markowitz portföy 

optimizasyonu Matlab'de çalıĢtırılacaktır. OluĢturulan model çerçevesinde açığa satıĢ 

yok kabul edilecektir. 

6) SeçilmiĢ olan parametrelere bağlı olarak satıĢ yapılan her gün için getiri grafik halinde 

gösterilecektir. 

7) Program süresince bizim belirlemediğimiz ancak programın kendi içinde iĢlem 

yaparken portföy içindeki yatırım aracı ağırlıklarının negatif olduğu herhangi bir 

günde bütün ağırlıklar sıfır alınarak o gün yatırım yapılmayacaktır. 

Yukarıdaki varsayımlar ve oluĢturduğumuz model yardımıyla Matlab programında, çeĢitli p, 

q ve k değerleri için referans getiri ve optimal getiri değerleri hesaplanmıĢtır. Bu değerlere 

göre grafikler oluĢturularak programın girdi değerlerine göre nasıl bir yatırım stratejisi 

geliĢtirdiği tespit edilmiĢtir. Öncelikle k=3 alınarak, XU030'un günlük getirisinin 3 katı bir 

getiri hedeflenmiĢtir. Gözlem süreleri de daha önce 4. bölümde verilen grafiklerden yola 

çıkarak 250 ve 300 günlük gözlem sürelerinin etkin olmadığı varsayımıyla 200 güne kadar 

ilerletilmiĢtir. Aynı sebeple 10 ve 100 kat hedef getiri değerleri de aĢağıdaki Tablo (5.1)'de 

yer alsalar da, bu değerler hakkında bir yorum getirilmemiĢtir. Yatırım süreleri ise gözlem 

sürelerinden küçük olmak üzere 21'er gün artırılarak hesaplar yapılmıĢtır. Gözlem süresi 

içerisinde referans getiri değerleri ortalamaları 0.0005 ile 0.0007 arasında değiĢmektedir.  

Bu düzenlemelerden sonra yatırım stratejisi değiĢtirilerek daha agresif bir yatırımcı profiline 

göre programda hedef getiri XU030 ortalama getirisinin 10 katı olacak Ģekilde k=10 Ģeklinde 

ayarlanmıĢtır. Bu Ģekilde yapılan uygulamada da program çalıĢmıĢ ancak bazı noktalarda 

vurguladığımız varsayımlar dıĢına çıkarak açığa satıĢ iĢlemini gerçekleĢtirmiĢtir. Bu duruma 

programda müdahale ederek programın vermiĢ olduğu negatif ağırlık yani açığa satıĢ 

iĢleminin yapıldığı günlerde bütün ağırlıklar sıfır alınmıĢ ve o gün herhangi bir yatırım 

yapılmamıĢtır.  

Genel olarak referans getiriye yakın getiriler elde edilmiĢ olsa da k=10 ve k=100 gibi yüksek 

hedef getiri oranlarında daha düĢük getiriler elde edilmiĢtir. Hatta 100 kat hedef getiri, 200 

gün gözlem ve 168 gün yatırım süresi olduğu durumda negatif getiri elde edilmiĢtir. Referans 

değere göre en yüksek getiriyi, 2 kat hedef getiri, 200 günlük gözlem süresine karĢılık 189 

günlük yatırım süresi vermektedir. Ayrıca bu değerden sonraki en büyük 2. durum ise,  2 kat 

hedef getiri, 50 günlük gözlem süresine karĢılık 42 günlük yatırım süresidir. Bununla beraber 

referans getirilere göre en yüksek getirili durumlar gözlem süresi 150 gün, en yüksek getirili 

yatırım süresi ise gözlem süresine yakın olanlar olarak ortaya çıkmaktadır.  

Bu değerlerin hepsi Tablo (5.1)'de gösterilmiĢtir.  



18 

 

Tablo 5.1 Belirlenen gözlem ve yatırım sürelerine bağlı olarak referans ve gerçek getiri  

 ortalamaları. 

 

Pencere 

Süresi 

(p-gün)

Yatırım 

Süresi 

(q-gün)

Hedef 

Getiri 

(k-kat)

Referans 

Getiri 

Ortalaması

Gerçek 

Getiri 

Ortalaması

Pencere 

Süresi 

(p-gün)

Yatırım 

Süresi 

(q-gün)

Hedef 

Getiri 

(k-kat)

Referans 

Getiri 

Ortalaması

Gerçek 

Getiri 

Ortalaması

50 21 2 6.11E-04 6.64E-04 150 21 100 5.71E-04 1.84E-06

50 42 2 5.67E-04 8.27E-04 150 42 100 6.42E-04 1.29E-05

50 21 3 6.11E-04 4.68E-04 150 63 100 6.36E-04 1.55E-06

50 42 3 5.67E-04 6.33E-04 150 84 100 6.21E-04 5.32E-06

50 21 10 6.11E-04 1.38E-04 150 105 100 5.38E-04 4.60E-06

50 42 10 5.67E-04 7.39E-05 150 126 100 5.53E-04 1.16E-05

50 21 100 6.11E-04 3.30E-06 200 21 2 5.82E-04 3.04E-04

50 42 100 5.67E-04 2.83E-05 200 42 2 6.38E-04 6.34E-04

100 21 2 5.63E-04 4.35E-04 200 63 2 6.32E-04 6.52E-04

100 42 2 6.11E-04 7.58E-04 200 84 2 6.11E-04 5.97E-04

100 63 2 5.84E-04 6.83E-04 200 105 2 5.08E-04 7.07E-04

100 84 2 6.14E-04 7.42E-04 200 126 2 5.39E-04 7.51E-04

100 21 3 5.26E-04 2.27E-04 200 147 2 5.33E-04 7.14E-04

100 42 3 6.11E-04 4.90E-04 200 168 2 5.31E-04 7.29E-04

100 63 3 5.84E-04 5.85E-04 200 189 2 5.24E-04 7.82E-04

100 84 3 6.14E-04 5.56E-04 200 21 3 5.82E-04 1.59E-04

100 21 10 5.63E-04 6.05E-05 200 42 3 6.38E-04 2.42E-04

100 42 10 6.11E-04 3.25E-05 200 63 3 6.38E-04 3.11E-04

100 63 10 5.84E-04 2.52E-05 200 84 3 6.11E-04 4.08E-04

100 84 10 6.14E-04 1.83E-04 200 105 3 5.08E-04 4.50E-04

100 21 100 5.63E-04 2.37E-07 200 126 3 5.39E-04 6.49E-04

100 42 100 6.11E-04 7.10E-06 200 147 3 5.33E-04 6.77E-04

100 63 100 5.84E-04 4.32E-08 200 168 3 5.31E-04 6.71E-04

100 84 100 6.14E-04 3.29E-06 200 189 3 5.24E-04 6.80E-04

150 21 2 5.71E-04 3.12E-04 200 21 10 5.82E-04 7.62E-05

150 42 2 6.42E-04 7.21E-04 200 42 10 6.38E-04 3.10E-05

150 63 2 6.36E-04 7.23E-04 200 63 10 6.32E-04 3.11E-05

150 84 2 6.21E-04 6.97E-04 200 84 10 6.11E-04 6.74E-05

150 105 2 5.38E-04 7.36E-04 200 105 10 5.08E-04 9.33E-05

150 126 2 5.53E-04 7.17E-04 200 126 10 5.93E-04 2.67E-04

150 21 3 5.71E-04 1.27E-04 200 147 10 5.33E-04 1.59E-04

150 42 3 6.42E-04 3.03E-04 200 168 10 5.31E-04 4.96E-05

150 63 3 6.36E-04 4.39E-04 200 189 10 5.24E-04 3.98E-05

150 84 3 6.21E-04 4.95E-04 200 21 100 5.82E-04 8.28E-07

150 105 3 5.38E-04 5.65E-04 200 42 100 6.38E-04 6.79E-06

150 126 3 5.53E-04 7.28E-04 200 63 100 6.32E-04 2.11E-06

150 21 10 5.71E-04 7.74E-05 200 84 100 6.11E-04 6.61E-06

150 42 10 6.42E-04 4.79E-05 200 105 100 5.08E-04 6.36E-06

150 63 10 6.36E-04 3.64E-05 200 126 100 5.39E-04 1.33E-05

150 84 10 6.21E-04 1.03E-04 200 147 100 5.33E-04 1.32E-05

150 105 10 5.38E-04 1.31E-04 200 168 100 5.31E-04 -1.01E-06

150 126 10 5.53E-04 3.21E-04 200 189 100 5.24E-04 8.84E-06
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Burada görüldüğü üzere hedef getirinin tam istenilen k katına ulaĢılamasa da düĢük getiri 

hedeflerinde referans getiriye yakın veya daha fazla getiri elde edilebilmektedir. Ancak hedef 

olarak k=10 veya k=100 seçildiği durumlarda daha düĢük getiriler hatta negatif getiriler elde 

edilmektedir. Grafikler incelendiğinde yüksek getiriler hedeflendiği zaman alım yapılmayan 

sürelerin daha fazla olduğu buna karĢılık alım yapılan zamanlarda da daha volatil getiriler 

elde edildiği görülmektedir. 

Bunlara ek olarak daha yüksek hedef getiri istenen durumlarda program herhangi uygun bir 

uygulama noktası bulamamakta bu nedenle de bizim programda öngörmediğimiz bir yöntem 

olarak açığa satıĢ iĢlemi gerçekleĢtirmektedir. Ancak bu duruma müdahale edilerek açığa satıĢ 

yapılan yani portföy içindeki yatırım aracı ağırlıklarının negatif olduğu zamanlarda herhangi 

bir iĢlem yapılmaması ve ağırlıkların sıfır kabul edilmesi uygun görülerek programa 

eklenmiĢtir. 

Tabloda verilen gözlem ve yatırım süreleriyle hedef getiri miktarları, grafiksel olarak aĢağıda 

gösterilmiĢtir. Yüksek hedef getiri değerlerinde grafiklerde daha az iĢlem yapıldığı 

görünmektedir.  

 

ġekil 5.1 2 kat hedef getiri, 50 gün gözlem süresi ve 21 gün yatırım süresi durumunda  

 programın yatırım stratejisi. 

ġekil (5.1)'de 2 kat hedef getiri, 50 gün gözlem süresi ve 21 gün yatırım süresi durumunda 

program tarafından oluĢturulan yatırım stratejisi referans getiri stratejisi ile uyum 

göstermektedir. Yatırım yapılan gün sayısı fazladır. 2008 yılındaki kriz döneminde daha iĢlem 

yağıldığı ve bu iĢlemlerin volatilitesinin daha az olduğu görülmektedir. 
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ġekil 5.2 2 kat hedef getiri, 50 gün gözlem süresi ve 42 gün yatırım süresi durumunda  

 programın yatırım stratejisi. 

ġekil (5.2)'deki durumda da referans getiri ile uyum gösteren bir strateji görünmekle beraber 

yatırım yapılan sürelerin ġekil (5.1)'e göre daha az olduğu ve 2008 kriz döneminde pozitif 

getirili herhangi bir yatırım yapılamadığı görülmektedir. 

 

ġekil 5.3 10 kat hedef getiri, 50 gün gözlem süresi ve 21 gün yatırım süresi durumunda  

 programın yatırım stratejisi. 

 



21 

 

ġekildeki verilen durum, ġekil (5.1)'e göre daha az iĢlem yapıldığı ve Tablo (5.1)'e göre daha 

az gerçek getiriye elde edilebildiğini göstermektedir. 

 

ġekil 5.4 100 kat hedef getiri, 50 gün gözlem süresi ve 21 gün yatırım süresi durumunda 

  programın yatırım stratejisi. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi yüksek hedef getiri oranlarında daha az iĢlem yapıldığı ġekil 

(5.4)'ten de görülmektedir. 

 

ġekil 5.5 2 kat hedef getiri, 100 gün gözlem süresi ve 21 gün yatırım süresi durumunda  

 programın yatırım stratejisi. 



22 

 

 

ġekil 5.6 3 kat hedef getiri, 100 gün gözlem süresi ve 63 gün yatırım süresi durumunda  

 programın yatırım stratejisi. 

 

ġekil 5.7 100 kat hedef getiri, 100 gün gözlem süresi ve 21 gün yatırım süresi durumunda 

  programın yatırım stratejisi. 
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ġekil 5.8 100 kat hedef getiri, 100 gün gözlem süresi ve 84 gün yatırım süresi durumunda 

  programın yatırım stratejisi. 

ġekil (5.8)'deki durumda neredeyse hiç iĢlem yapılmadığı ve yapılan iĢlemler de grafik 

üzerinden bile görülebilmektedir. 

 

ġekil 5.9 2 kat hedef getiri, 150 gün gözlem süresi ve 21 gün yatırım süresi durumunda  

 programın yatırım stratejisi. 



24 

 

 

ġekil 5.10 100 kat hedef getiri, 150 gün gözlem süresi ve 21 gün yatırım süresi durumunda 

  programın yatırım stratejisi. 

 

ġekil 5.11 2 kat hedef getiri, 200 gün gözlem süresi ve 21 gün yatırım süresi durumunda 

  programın yatırım stratejisi. 
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ġekil 5.12 100 kat hedef getiri, 200 gün gözlem süresi ve 168 gün yatırım süresi durumunda 

  programın yatırım stratejisi. 

ġekil (5.12) negatif getiri elde edilen durumu göstermektedir. Referans getiri değerlerinin 

2003 yılı sonlarından itibaren 2006 yılı ortalarına kadar hiçbir zaman negatif değere 

düĢmedikleri görülmekte olup gerçek getirinin ise negatif olma sebebi 2008 kriz dönemindeki 

yatırım olarak gözlemlenmektedir. 

ÇalıĢmamızdaki referans getirilere göre en yüksek gerçek getiri oranına sahip olan durumlara 

ait grafikler ġekil (5.2) ve ġekil (5.6)' verilmiĢtir.   

6. SONUÇ 
Güvenirlik açısından daha düzgün verilere sahip olan ĠMKB-30 hisse senetleri arasından 

gerekli veri uzunluğu, günlük kapanıĢ değerlerinin doğruluğu gibi nedenlerden ötürü 14 adet 

seçilmiĢtir. Ayrıca ülkemizde en çok iĢlem gören dövizler olması sebebiyle Avro ve Dolar 

fiyatlarına yer verilmiĢ olup, ĠMKB-30 endeksi fiyatları da referans gösterge olması için veri 

dosyasına eklenmiĢtir. 

ÇalıĢmamızda ana hedefimiz Markowitz portföy optimizasyon modeline göre ĠMKB hisseleri 

parametrelerinin nasıl seçileceği idi. Bu amaçla öncelikle XU030'un ortalama ve standart 

sapmasını çeĢitli gözlem pencerelerinden incelenmiĢtir. Gözlem penceresi uzadıkça 

istatistiksel parametrelerin zamana göre daha düzgün değiĢtiğini ancak yüksek volatiliteli 

dönemleri gecikmeli olarak yansıttıklarını görülmüĢtür. Gecikmelerin optimizasyon 

sonuçlarına zarar verebileceği sebebiyle oluĢan durumları grafiklerle açıklanmıĢ, bu 

gecikmeler sebebiyle de çalıĢmada en fazla 200 gün gözlem süreli sonuçlara yer verilmiĢtir. 
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ÇeĢitli gözlem ve yatırım süreleri ve çeĢitli hedef getiriler için genel olarak gözlem süresinin, 

yatırım süresinin 2-7 katına kadar olduğu durumlarda iyi sonuç alındığı görülmüĢtür. Örneğin 

k=3 için, gözlem ve yatırım sürelerine bağlı olarak referans getirinin en fazla 1.49 katına 

ulaĢıldığı, bazı durumlarda da 7.41E-05 gibi bir alındığı görülmüĢtür. Yatırım, gözlem ve 

hedef getiri büyüklüklerine bağlı olarak yatırım stratejisinin geliĢimi grafiklerle incelenmiĢtir.  

Benzer Ģekilde k=10 olarak seçerek XU030 getirisinin 10 katı getiri hedefleyen durumlarda 

daha az günde yatırım yapıldığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

k=2 hedef getiri seçimlerimizde referans getiri ortalamalarına çok yakın bir yatırım stratejisi 

benimsendiği görülmüĢ olup genel olarak en yüksek getiriyi veren durumların bu oranlara ait 

oldukları belirlenmiĢtir. 

k=10 ve k=100 seçtiğimiz durumlarda ise programın öngörülerimiz ve varsayımlarımız dıĢına 

çıkarak her seferinde açığa satıĢ iĢlemi gerçekleĢtirdiği görülmüĢ, bu sebeple bu durumların 

oluĢtuğu günlerde yatırım aracı ağırlıkları sıfır olarak belirlenmiĢtir.  

OluĢturulan programa göre optimum durumlar Tablo (6.1)'de gösterilmiĢ olup bu durumların 

düĢük hedef getiri oranlarına ve gözlem süresine yakın yatırım vadesine sahip oldukları 

görülmektedir. 

Tablo 6.1 Relatif getirilerin en yüksek olduğu durumlar. 

 Bu çalıĢmada optimizasyonu gerçekleĢtirebilmek için Matlab'in "quadprog" komutunu 

kullandık. Program uygun baĢlangıç koĢulları bulunamadığında uyarı verdiği halde iĢleme 

devam etmekte ve negatif ağılıklar seçmektedir. Bu durum bizim kısıtlarımıza aykırı olduğu 

için programa müdahale edilerek bu sonuçların oluĢtuğu günlerde alım iĢlemi 

gerçekleĢtirilmemiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

Pencere Süresi 

(p-gün)

Yatırım Süresi 

(q-gün)

Hedef Getiri 

(k-kat)

Referans Getiri 

Ortalaması

Gerçek Getiri 

Ortalaması

50 42 2 5.67E-04 8.27E-04

200 189 2 5.24E-04 7.82E-04
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EKLER 

EK A.1 VERĠNĠN KULLANILABĠLĠR HALE GETĠRĠLMESĠ ĠġLEMĠ 

Döviz kurları satıĢ değerleri (Euro-€ ve Dolar-$) için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

internet sitesi www.tcmb.gov.tr adresinden "Veriler" baĢlığı altında "Ġstatistiki 

Veriler(EVSD)" kısmına girilerek "Piyasa Verileri" kısmında "Kurlar-Döviz-Kurları" 

bağlantısı açılır. Bu bölümde seçilecek olan döviz kurları, zaman serileri, raporlama çeĢidi ve 

grafik çeĢidi seçenekleri bulunmaktadır.  

 

ġekil A.1 TCMB internet sitesi ana sayfası görünüĢü. 

Yapacağımız çalıĢma için Euro-€ ve Dolar-$ kurları seçilir, baĢlangıç tarihi 01.01.2001, bitiĢ 

tarihi ise 31.12.2009 olarak belirlenir, grafik çeĢidi kısmı "2 Seri, Farklı Ölçek" olarak tercih 

edilir ve raporlama çeĢidi "Dikey-Eksik Veriler Hariç" seçilerek tatil olan yani piyasada iĢlem 

olmayan günler göz önüne alınmayarak "Rapor" istenir.  

http://www.tcmb.gov.tr/
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ġekil A.2 TCMB internet sitesinden Avro ve Amerikan Doları fiyatlarını seçme iĢlemi. 

 

ġekil A.3 TCMB internet sitesinde Avro fiyatlarının görünüĢü. 
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ġekil A.4 TCMB internet sitesinden Avro fiyatlarını kopyalarak Excel'e aktarma iĢlemi. 

Bu iĢlemler sonucunda çıkan tarih-fiyat verisi sayfasındaki veriler kopyalanarak "ANSI" 

dilinde yazım yapan "Notepad" programına aktarılır. Bu veriler daha sonra Microsoft Office 

Excel programına "Metin Alma Sihirbazı" yardımıyla; karĢımıza çıkan ilk sayfada 

"SınırlandırılmıĢ", "Veri alma baĢlangıç satırı: 1", "Dosya kaynağı: Windows(ANSI)" 

seçeneklerini iĢaretleyip -Ġleri- tuĢuna basılır, ikinci sayfada "BoĢluk" ve "ArdıĢık ayırıcıları 

tek olarak iĢle" ikonları seçilip "Metin niteleyicisi: {yok}" olarak seçilir ve -Ġleri- tuĢuna 

basılır, üçüncü sayfada "Genel" ikonu iĢaretlenir ve "GeliĢmiĢ" seçeneğinden "Ondalık 

ayırıcı: .(nokta)", "Binlik ayırıcı:  (boĢluk)" seçilir ve metin alma iĢlemi sonlandırılır. Daha 

sonra "Hücre Biçimlendirmesi" seçeneğinden virgülden sonra dört karakter rakam 

gösterilecek Ģekilde fiyat verilerinin durumu ayarlanır. 

ġekil A.5 TCMB internet sitesinden alınan fiyat verileri öncelikle Notepad programına 

aktarılır. 
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ġekil A.6 Notepad programındaki fiyat verilerinin Excel'e aktarılması. 

 

ġekil A.7 Notepad programındaki fiyat verilerinin Excel'e aktarılması. 
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ġekil A.8 Excel'e aktarılan fiyat verilerinin düzenlenmesi. 

Hisse senetleri Foreks Veri Terminalinden, hissenin grafiği açılıp grafik üzerinden özellikler 

kısmına girilerek hisseye ait fiyat verilerinin "Notepad" programına aktarılması sağlanır. 

Notepad programına atılan verilen döviz fiyat verilerine uygulanan iĢlemlerin aynısı 

uygulanarak "Microsoft Office Excel" programına aktarılır. Veri terminali veya veri 

dönüĢtürme iĢlemlerinde oluĢabilecek aksaklıklar nedeniyle fiyatların düzgün olmaması 

durumuna karĢılık "Microsoft Office Excel" programına aktarılmıĢ olan verilerin grafiği 

çizdirilerek gözle kontrol yapılır.  

 

ġekil A.9 Foreks FX Plus Veri Terminali ekran örneği görünüĢü. 
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ġekil A.10 Foreks FX Plus Veri Terminalinden fiyat verilerini alma iĢlemi. 

 

ġekil A.11 Foreks FX Plus Veri Terminalinden alınan fiyat verilerini Excel' aktarma iĢlemi. 
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ġekil A.12 Fiyat verilerinin Excel'de düzenleme iĢlemi. 

 

ġekil A.13 Fiyat verilerinin Excel'e aktarılmıĢ halinin görünüĢü. 

"Microsoft Office Excel" programında döviz verileri ondalık kısımda 4, hisse senedi verileri 

ise ondalık kısımda 2 hane olacak Ģekilde düzenlenir. 
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"Microsoft Office Excel" programında düzenlenen ve fiyat doğruluğu kontrol edilen veri 

Matlab M-File dosyasına bir matris ve her bir varlığa ait fiyat verisi bir sütun oluĢturacak 

Ģekilde aktarılır. Böylelikle çalıĢmamızda kullanılacak olan veri dosyasını hazırlanmıĢ olur. 

Bu çalıĢmada, optimizasyonun daha güvenilir olması açısından hisse derinlikleri ĠMKB'deki 

büyükleri nedeniyle fazla olan ĠMKB 30 hisselerinden 14 adet ve Türkiye'de diğer dövizlere 

göre daha çok rağbet gören Avrupa Para Birimi (Avro-€) ve Amerikan Doları (USD-$) 

verileri kullanılmıĢtır. Kullanılan hisse senetleri: 

Anadolu Efes(AEFES), Ak Enerji(AKENR), Doğan Yayın Holding(DYHOL), ĠĢ Bankası 

C(ISCTR), Karabük Demir Çelik(KRDMD), ġiĢe Cam(SISE), Turkcell(TCELL), Türkiye 

Ekonomi Bankası(TEBNK), TofaĢ Otomobil Fabrikaları(TOASO), Turcas Petrol(TRCAS), 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası(TSKB), TüpraĢ(TUPRS), Ülker(ULKER), Zorlu Enerji 

(ZOREN). 

EK A.2 MATLAB'de PROGRAMIN OLUġTURULMASI 

Matlab M-File dosyasına bir matris ve her bir varlığa ait fiyat verisi bir sütun oluĢturacak 

Ģekilde aktarılan veri "yatirimaraclari.m" adıyla kaydedilir. ĠĢlem yapılacak olan dosya adı ise 

"optimizasyon.m"dir.  

Aynı klasör içine kaydedilen dosyalardan, hesaplama iĢlemlerinin yapılacağı 

"optimizasyon.m" dosyasına veri dosyanın adı yazılarak veri dosyası okutulur. 

% Veri okuma  

yatirimaraclarifiyatlari; 

Okutulan dosyada veriler "P" matrisi Ģeklinde ilk üç sütun gün, ay, yıl geri kalanlar ise hisse 

senedi, döviz ve ĠMKB-30 değerleri, 2001'den 2010 olmak üzere toplam 2250 satır, 20 

sütundan oluĢmaktadır.  

Tarih sütunlarıyla iĢlem yapılmayacağından ilk üç sütun matristen çıkarılır. 

% Tarih sütunu olmayan matris oluşturma ve matris boyutlarının 

belirlenmesi. 

HH=P(:,4:end); 

[N hss]=size(HH); 

Yeni oluĢturulan "HH" matrisi sadece fiyat verilerinden oluĢmaktadır ve bu matris üzerinden 

ortalama logaritmik getiri hesaplanır. 

PC=circshift(HH,-1); 

Re=HH(1:N-1,:); 

% Son gün hesaba katılmadan Ortalama logaritmik getirinin 

hesaplanması. 

for i=1:N-1 

    for j=1:hss 

        RR(i,j)=(PC(i,j)-HH(i,j))/HH(i,j); 
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        Re(i,j)=log(1+RR(i,j)); 

    end 

end 

Ortalama logaritmik getiri matrisi içindeki hisse, döviz ve ĠMKB-30 (market) sütunları ayrılır. 

% Hisseler, döviz ve market ayrı matrisler haline getirilmesi. 

hisse=Re(:,1:14); 

doviz=Re(:,15:16); 

market=Re(:,17); 

Grafiklerde kullanacağımız yıl değerleri hesaplanır. 

%%% Grafik yatay düzlemdeki yılların hesaplanması. 

yil=(2001:9/(N-1):2010)'; 

yil=yil(1:end-1,1); 

Hisse senetleri, döviz ve XU030 endeksi için getiriler ayrı grafikler halinde çizdirilir. 

%%% Hisse senetleri, döviz ve XU030 için getiri grafiklerinin 

çizdirilmesi. 

subplot(3,1,1), plot(yil, hisse) 

 xlabel('Yıllar') 

 ylabel('%Getiri Oranları') 

 title('Hisse Senedi %Getirileri') 

 subplot(3,1,2), plot(yil, doviz) 

 xlabel('Yıllar') 

 ylabel('%Getiri Oranları') 

 title('Döviz %Getirileri') 

 subplot(3,1,3), plot(yil, market) 

 xlabel('Yıllar') 

 ylabel('%Getiri Oranları') 

 title('XU030 Endeks %Getirisi') 

XU030 endeksine ait değerler, ortalama logaritmik getiri matrisinden çıkarılarak istatistiksel 

değerler ve bu değerlerin ortalamaları hesaplanır. 

%%% XU030'un çıkarılması ve istatistiksel değerler. 

Re=Re(:,1:hss-1); 

M=mean(Re); 

S=std(Re); 

V=var(Re); 

Sk=skewness(Re); 

Ku=kurtosis(Re); 

CC=cov(Re); 

%%% İstatistiksel değerlerin ortalamalarının hesaplanması. 

Mh=mean(M(1,1:14)); 
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Md=mean(M(1,15:16)); 

Sh=mean(S(1,1:14)); 

Sd=mean(S(1,15:16)); 

Skh=mean(Sk(1,1:14)); 

Skd=mean(Sk(1,15:16)); 

Kuh=mean(Ku(1,1:14)); 

Kud=mean(Ku(1,15:16)); 

Ayrı grupların fiyatlarının genel görünüĢleri yıllara bağlı olarak çizdirilir. 

%%% Fiyatların genel görünüşü grafiklerinin çizdirilmesi.  

subplot(3,1,1), plot(yil, HH(1:2249,1:14)) 

 xlabel('Yıllar') 

 ylabel('Fiyatlar') 

 title('Hisse Senedi Fiyatları') 

 subplot(3,1,2), plot(yil, HH(1:2249,15:16)) 

 xlabel('Yıllar') 

 ylabel('Fiyatlar') 

 title('Döviz Fiyatları') 

 subplot(3,1,3), plot(yil, HH(1:2249,17)) 

 xlabel('Yıllar') 

 ylabel('Fiyatlar') 

 title('XU030 Endeks Fiyatları') 

Kayan pencere uygulaması için normalize ağırlık fonksiyonu değeri belirlenir ve bu değere 

göre fonksiyonun grafiği çizdirilir. 

%%% Kayan pencere uygulaması ve normalize fonksiyonu 

tanımlanması. 

pencere=10; 

p=pencere; 

n=(1:p)'; 

sig=p/3; 

w=exp(-1/2/sig^2*(n-p).^2); 

nw=sum(w)/p; 

w=w/nw; 

ww=w; 

for j=1:hss-2 

    ww=[ww w]; 

end 

plot(w) 

xlabel('Kayan Pencere Süresi(Gün)') 

ylabel('Kayan Pencere Ağırlık Oranı') 

title('Günlere Bağlı Olarak Kayan Pencere Ağılık Oranları(İlk 

Gün En Düşük Ağırlık)') 
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Bu iĢlemlerden sonra daha önce belirttiğimiz karĢılaĢtırma yapacağımız gözlem sürelerinin 

varyans ve kovaryanslar üzerindeki etkisini 10 gün seçtiğimiz ve anlık olarak kabul ettiğimiz 

değerlerle olan iliĢkileri grafikler üzerinden incelenmek üzere, grafikler ayrı ayrı çizdirilir. 

%%% 10 günlük referans değerlerine göre belirlenen sürelerdeki 

ortalama standart sapma ve ortalama getirinin 

karşılaştırıldığı grafiklerin çizdirilmesi. 

pencere=10; 

p=pencere; 

n=(1:p)'; 

sig=p/3; 

w=exp(-1/2/sig^2*(n-p).^2); 

nw=sum(w)/p; 

w=w/nw; 

ww=w; 

for j=1:hss-2 

    ww=[ww w]; 

end 

plot(w) 

xlabel('Kayan Pencere Süresi(Gün)') 

ylabel('Kayan Pencere Ağırlık Oranı') 

title('Günlere Bağlı Olarak Kayan Pencere Ağılık Oranları(İlk 

Gün En Düşük Ağırlık)') 

pause 

mmarket=[]; 

smarket=[]; 

  

for i=pencere+1:N 

    mmarket=[mmarket; mean(market(i-pencere:i,:))]; 

    smarket=[smarket; std(market(i-pencere:i,:))]; 

end 

mmarket=[zeros(pencere,1);mmarket]; 

smarket=[zeros(pencere,1);smarket]; 

mmarket10=mmarket; 

smarket10=smarket; 

subplot(2,1,1), plot(yil, mmarket) 

 xlabel('Yıllar') 

 ylabel('İMKB30 Ortalama Getiri') 

 title('10 Günlük Pencere') 

 subplot(2,1,2), plot(yil, smarket) 

 xlabel('Yıllar') 

 ylabel('İMKB30 Standart Sapma') 

 title('10 Günlük Pencere') 

 pause 
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pencere=50; 

p=pencere; 

n=(1:p)'; 

sig=p/3; 

w=exp(-1/2/sig^2*(n-p).^2); 

nw=sum(w)/p; 

w=w/nw; 

ww=w; 

for j=1:hss-2 

    ww=[ww w]; 

end 

  

mmarket=[]; 

smarket=[]; 

for i=pencere+1:N 

    mmarket=[mmarket; mean(market(i-pencere:i,:))]; 

    smarket=[smarket; std(market(i-pencere:i,:))]; 

end 

mmarket=[zeros(pencere,1);mmarket]; 

smarket=[zeros(pencere,1);smarket]; 

mmarket50=mmarket; 

smarket50=smarket; 

subplot(2,1,1), plot(yil, mmarket10,yil,mmarket) 

 xlabel('Yıllar') 

 ylabel('İMKB30 Ortalama Getiri') 

 title('50 Günlük Pencere') 

 subplot(2,1,2), plot(yil, smarket10, yil,smarket) 

 xlabel('Yıllar') 

 ylabel('İMKB30 Standart Sapma') 

 title('50 Günlük Pencere') 

 pause 

  

pencere=100; 

p=pencere; 

n=(1:p)'; 

sig=p/3; 

w=exp(-1/2/sig^2*(n-p).^2); 

nw=sum(w)/p; 

w=w/nw; 

ww=w; 

for j=1:hss-2 

    ww=[ww w]; 

end 
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mmarket=[]; 

smarket=[]; 

for i=pencere+1:N 

    mmarket=[mmarket; mean(market(i-pencere:i,:))]; 

    smarket=[smarket; std(market(i-pencere:i,:))]; 

end 

mmarket=[zeros(pencere,1);mmarket]; 

smarket=[zeros(pencere,1);smarket]; 

mmarket100=mmarket; 

smarket100=smarket; 

subplot(2,1,1), plot(yil,mmarket10,yil, mmarket) 

 xlabel('Yıllar') 

 ylabel('İMKB30 Ortalama Getiri') 

 title('100 Günlük Pencere') 

 subplot(2,1,2), plot(yil, smarket10,yil,smarket) 

 xlabel('Yıllar') 

 ylabel('İMKB30 Standart Sapma') 

 title('100 Günlük Pencere') 

 pause 

  

pencere=200; 

p=pencere; 

n=(1:p)'; 

sig=p/3; 

w=exp(-1/2/sig^2*(n-p).^2); 

nw=sum(w)/p; 

w=w/nw; 

ww=w; 

for j=1:hss-2 

    ww=[ww w]; 

end 

  

mmarket=[]; 

smarket=[]; 

for i=pencere+1:N 

    mmarket=[mmarket; mean(market(i-pencere:i,:))]; 

    smarket=[smarket; std(market(i-pencere:i,:))]; 

end 

mmarket=[zeros(pencere,1);mmarket]; 

smarket=[zeros(pencere,1);smarket]; 

mmarket200=mmarket; 

smarket200=smarket; 

subplot(2,1,1), plot(yil,mmarket10,yil, mmarket) 

 xlabel('Yıllar') 
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 ylabel('İMKB30 Ortalama Getiri') 

 title('200 Günlük Pencere') 

 subplot(2,1,2), plot(yil,smarket10,yil, smarket) 

 xlabel('Yıllar') 

 ylabel('İMKB30 Standart Sapma') 

 title('200 Günlük Pencere') 

 pause 

  

pencere=250; 

p=pencere; 

n=(1:p)'; 

sig=p/3; 

w=exp(-1/2/sig^2*(n-p).^2); 

nw=sum(w)/p; 

w=w/nw; 

ww=w; 

for j=1:hss-2 

    ww=[ww w]; 

end 

  

mmarket=[]; 

smarket=[]; 

for i=pencere+1:N 

    mmarket=[mmarket; mean(market(i-pencere:i,:))]; 

    smarket=[smarket; std(market(i-pencere:i,:))]; 

end 

mmarket=[zeros(pencere,1);mmarket]; 

smarket=[zeros(pencere,1);smarket]; 

mmarket250=mmarket; 

smarket250=smarket; 

subplot(2,1,1), plot(yil,mmarket10,yil, mmarket) 

 xlabel('Yıllar') 

 ylabel('İMKB30 Ortalama Getiri') 

 title('250 Günlük Pencere') 

 subplot(2,1,2), plot(yil,smarket10,yil, smarket) 

 xlabel('Yıllar') 

 ylabel('İMKB30 Standart Sapma') 

 title('250 Günlük Pencere') 

 pause 

  

pencere=300; 

p=pencere; 

n=(1:p)'; 

sig=p/3; 
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w=exp(-1/2/sig^2*(n-p).^2); 

nw=sum(w)/p; 

w=w/nw; 

ww=w; 

for j=1:hss-2 

    ww=[ww w]; 

end 

  

mmarket=[]; 

smarket=[]; 

for i=pencere+1:N 

    mmarket=[mmarket; mean(market(i-pencere:i,:))]; 

    smarket=[smarket; std(market(i-pencere:i,:))]; 

end 

mmarket=[zeros(pencere,1);mmarket]; 

smarket=[zeros(pencere,1);smarket]; 

mmarket300=mmarket; 

smarket300=smarket; 

subplot(2,1,1), plot(yil,mmarket10,yil, mmarket) 

 xlabel('Yıllar') 

 ylabel('İMKB30 Ortalama Getiri') 

 title('300 Günlük Pencere') 

 subplot(2,1,2), plot(yil,smarket10,yil, smarket) 

 xlabel('Yıllar') 

 ylabel('İMKB30 Standart Sapma') 

 title('300 Günlük Pencere') 

Son olarak optimizasyon iĢlemi yaptırılarak el ile girilen ve daha önce belirlenen gözlem ve 

yatırım sürelerine göre referans getiri ve gerçek getiri hesaplanır ve bu değerler grafiklerde 

çizdirilir. 

%%% Pencere (gözlem) süresi, yatırım süresi ve hedef getiri 

oranı el ile belirlenerek optimizasyon işlemi yapılır. Çıkan 

sonuçlar grafikler ve tablolarda incelenir. 

pencere=50; 

p=pencere; 

n=(1:p)'; 

sig=p/3; 

w=exp(-1/2/sig^2*(n-p).^2); 

nw=sum(w)/p; 

w=w/nw; 

ww=w; 

for j=1:hss-2 

    ww=[ww w]; 

end 
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% Gelecek 21 günün kazancını her i için hesaplanır. q=21; 

kazanc21=[]; 

kazanc21ref=[]; 

for i=pencere+1:N-q 

 m=(HH(i,17)-HH(i-q+1,17))/HH(i-q+1,17)/q; 

% Hedef getiri, market ortalamasının bir katı olarak seçilir. 

k=10; 

hedef=k*m; 

% Hedef getiri için m esas alınır, m negatif ise alım yapılmaz 

if m<0 

    kazanc21=[kazanc21;0]; 

    kazanc21ref=[kazanc21ref;0]; 

 elseif m>0 

% Veri istatistiklerinin ağırlıklandırılması. 

wmRe=mean(ww.*Re(i-pencere+1:i,:)); 

wcRe=cov(ww.*Re(i-pencere+1:i,:)); 

% Market hariç sütun sayısı. 

n=hss-1; 

    H=1/2*wcRe; 

    f=zeros(n,1); 

    A=-wmRe; 

    b=-hedef; 

    Aeq=ones(1,n); 

    beq=1; 

    LB=zeros(n,1); 

    UB=ones(n,1); 

    [ X, fval]=quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,LB,UB); 

        getir=wmRe*X-m; 

    RRR=(HH(i+q,1:16)-HH(i,1:16))./HH(i,1:16); 

    Ref=(HH(i+q,17)-HH(i,17))./HH(i,17); 

    if min(X)<=-0.001 && max(X)>=1.001 

        X=zeros(16,1); 

    end        

kazanc21=[kazanc21;RRR*X/q]; 

kazanc21ref=[kazanc21ref;Ref/q]; 

end 

end 

kazanc21=[zeros(pencere+q,1); kazanc21 ]; 

kazanc21ref=[zeros(pencere+q,1); kazanc21ref ]; 

plot(yil,kazanc21,yil,kazanc21ref) 

xlabel('Yıllar') 

ylabel('%Getiriler') 

title('Referans ve Gerçek Getiri Oranları') 
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