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Özet 

Küreselleşmenin etkisiyle sermaye hareketlerinin serbestleşmesi, ülkeler arası 
ekonomik ilişkileri belirlemede önemli rol oynamıştır. Bu noktada sermaye piyasalarının 
önemli araçlarından biri olan hisse senedi piyasaları finans piyasalarında ön plana çıkmıştır. 
Hisse senetleri, küreselleşme sürecinden etkilenen bir faktör olmanın yanında, 
makroekonomik dinamikleri etkilemesi açısından da ekonomik gelişme sürecinin daha iyi 
anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada, gelişmiş ve yükselen piyasa 
ekonomilerinde makro iktisadi faktörler ile hisse senedi endeksleri arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Çalışma kapsamında G-7 ülkeleri ve E-7 ülkeleri değerlendirilmiş ve 
heterojen panel tahmincileri kullanılmıştır. Makroekonomik faktörler olarak reel efektif 
döviz kuru endeksi, M2 para arzı, enflasyon, faiz oranı, sanayi üretim endeksi ve tüketici ve 
üretici güven endeksleri kullanılmıştır. Analiz neticesinde G-7 ülkelerinde hisse senedi 
endeksleri ile üretici güven endeksi ve M2 para arzı arasında anlamlı sonuç elde 
edilemezken; diğer değişkenler arasında anlamlı sonuç bulunmuştur. E-7 ülkelerinde ise 
hisse senedi endeksleri ile yalnızca reel efektif döviz kuru arasında anlamlı bir sonuç elde 
edilmiştir. Diğer değişkenler ile anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Her iki ülke grubu için 
söz konusu dönemde yapılan analiz neticesinde, G-7 ülkelerinin hisse senedi piyasalarının 
makro iktisadi değişkenlere daha duyarlı olduğu ve bu ülkelerin sermaye piyasalarının daha 
derin olduğu görülmüştür. E-7 ülkeleri daha sığ piyasalara sahiptir. Genel olarak E-7 
ülkelerinde makro iktisadi faktörlerin hisse senedi piyasaları için bir gösterge niteliği 
taşımadığı sonucuna varılmıştır. 
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Abstract 

The liberalization of capital movements under the influence of globalization has 
played an important role in determining international economic relations. At this point, 
stock markets, which are important instruments of capital markets, have become prominent 
among other instruments in financial markets. Equities are affected by the globalization 
process and the effects of stock markets on macroeconomic dynamics provide further 
understanding on the process of economic development. In this study, the relationship 
between macroeconomic factors and stock indices both in advanced and emerging market 
economies are analyzed. In the study, G-7 countries and E-7 countries were evaluated and 
heterogeneous panel estimators were used.Real effective exchange rate index, M2 money 
supply, inflation, interest rate, industrial production index, and consumer and business 
confidence indices are used as macroeconomic variables. The findings of the analyses 
indicate that there are no statistically significant correlations between stock indices, 
business confidence index and M2 money supply in G-7 countries; while there are 
statistically significant correlations among other variables. As for E-7 countries, the results 
were statistically significant only between real effective exchange rate and stock indices. 
There were not any statistically significant correlations between other variables. As a result 
of the analyses regarding these two country groups in the given time span, it is proved that 
the stock markets of G-7 countries are more bound to the macroeconomic variables and 
their capital markets are deeper than E-7 countries. E-7 countries have more shallow stock 
markets. Overall, the results of the study suggest that macroeconomic factors in E-7 
countries do not seem to be viable indicators for the stock markets.  
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