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Öz 

Son dönemlerde önemini daha arttırarak uluslararası yatırım pozisyonu ile finansal piyasalarda 
Küresel risk iştahının göstergesi olarak kabul edilen VIX (volatility index) endeksi birçok ülkenin 
finansal yapıcıları tarafından mercek altına alınmıştır. Çalışmanın amacı uluslararası yatırım 
pozisyonun (UYP) varlıklar ve yükümlülükler kalemleri ile opsiyon fiyatlarında ileriye dönük 
risk beklentilerini yansıtan zımni bir risk ölçümü olan Chicago Opsiyon Borsası tarafından 
hesaplanan VIX korku endeksi arasındaki ilişkiyi hata düzeltme modeli, ARDL eşbütünleşme 
testi ve Granger nedensellik analizi ile belirlemektir. Çalışma Türkiye için 2006 ile 2019 yılları 
arasında çeyreklik verileri kullanarak yapılmıştır. Eşbütünleşme testi sonucuna göre VIX endeksi 
ile UYP varlık ve yükümlülük kalemleri arasında uzun dönem de negatif yönlü bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir. Hata düzeltme modeline dayanan bulgulara göre uzun döneme uyumlu bir 
şekilde varlık ve yükümlülük kalemleri ile VIX endeksi arasında kısa dönem ’de negatif yönlü 
bir ilişki mevcuttur. Granger nedensellik ilişkisi açısından sadece VIX endeksinden varlık 
kalemine doğru tek taraflı bir nedensellik ilişki sonucuna varılmıştır. 
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Abstract 

The VIX (volatility index), that has recently become more important as an indicator of the global 
risk appetite in the financial markets with its international investment position, has been 
scrutinized by the financial makers of many countries. The aim of the study is to determine the 
relationship between the assets and liabilities items of the international investment position 
(UYP) and the VIX fear index calculated by the Chicago Option Exchange, which is an implicit 
risk measure that reflects the prospective risk expectations in option prices, with error correction 
model, ARDL cointegration test and Granger causality analysis. The study was conducted using 
quarterly data for Turkey between 2006 and 2019. According to the cointegration test results, a 
long-term negative relationship was found between the VIX index and the UYP asset and liability 
items. According to the findings based on the error correction model, there is a negative 
relationship between the asset and liability items and the VIX index in a short term in accordance 
with the long term. In terms of the Granger causality relationship, only one-sided causality 
relationship has been reached from the VIX index to the asset item. 
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