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Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella kansainvälisillä rahoitusmarkkinoil-

la nopeasti yleistynyttä arvopaperistamista prosessina sekä arvopaperis-

tamalla muodostettuja sijoitustuotteita pääomamarkkinainstrumentteina ja 

sijoituskohteina. Yksittäisistä arvopaperistamalla luoduista sijoitusinstru-

menteista tutkielmassa keskitytään erityisesti collateralized debt obligation 

-tyyppiin.  

 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa selvitetään arvopaperistamistoimin-

nan perusrakenteita sekä erilaisten arvopaperistamistapojen eroja toisiin-

sa nähden. Toisessa osassa perehdytään collateralized debt obligaton in-

strumenttiin, sen ominaispiirteisiin ja eroihin perinteisiin joukkovelkakirja-

lainoihin ja sijoitusrahastoihin verrattuna. 

 

Tutkimuksen kolmannessa osassa selvitetään institutionaalisen sijoittajan 

kannalta mahdollisuuksia ja ongelmia sijoitettaessa arvopaperistettuihin 

sijoitusinstrumentteihin. Viimeisessä osassa tarkastellaan arvopaperistet-

tujen sijoitustuotteiden markkinaa yleisesti ja sen aiheuttamien ongelmien 

vaikutusta koko rahoitusmarkkinoihin. 
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This study examines securitisation, a process which has been rapidly 

gaining ground in international financial markets. We begin by examining 

securitisation as a capital market tool and an investment vehicle and take 

a broad look at Collateralized Debt Obligations (CDOs).     

 

The first part of study examines the basic structures and different ap-

proaches to the securitisation process. The second part of study investi-

gates CDOs as an investment vehicle and compares the main differences 

between CDOs and fixed income bonds and on the other hand between 

CDOs and mutual funds. 

 

The third part of study investigates the problems and possibilities of in-

vesting to securitised instruments from the institutional investor's view. 

The last part of study takes a look at the market of securitised structures 

and analyzes the problems of subprime mortgage securitisation and the 

impacts to financial markets. 
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1. JOHDANTO 
 

Arvopaperistamisella tarkoitetaan rahoitustekniikoita, joilla tuleviin kassa-

virtoihin oikeuttavia taseen epälikvidejä omaisuuseriä muutetaan jälki-

markkinakelpoiseen arvopaperimuotoon. Ajatuksena on myydä oikeudet 

johonkin tulevaan saamiseen ja saada pääomat tästä myynnistä käyttöön 

välittömästi. Arvopaperistaminen on uudistanut rahoitusmarkkinoita tuo-

malla markkinoiden eri osapuolille keinoja jakaa riskejä uudelleen sekä 

tarjoamalla sijoittajille uudenlaisia sijoituskohteita. 

 

Toimintana arvopaperistaminen on melko uutta. Ensimmäiset kiinnitysluot-

tolainat arvopaperistettiin Yhdysvalloissa 1970-luvulla. Eurooppaan toimin-

ta levisi noin kymmenen vuotta myöhemmin. Toiminnan varsinainen kasvu 

tapahtui vasta 1990-luvulla, ensin Yhdysvalloissa ja sen jälkeen Euroo-

passa. 

 

Yhdysvalloista vuonna 2007 alkanut niin kutsuttu asuntolainakriisi on nos-

tanut keskustelun kohteeksi arvopaperistamisessa keskeisenä riskinä ole-

van epäsymmetrisen informaation ongelman. Arvopaperistettujen raken-

teiden avulla riskiä on siirretty pois alkuperäisiltä asuntoluottojen myöntäjil-

tä, jolloin moral hazard -tyyppiset ongelmat ovat kannustaneet alkuperäi-

siä luotonmyöntäjiä ottamaan kohtuuttomia riskejä. Arvopaperistettujen 

rakenteiden monimutkaisuudesta ja useasta prosessin välikädestä johtuen 

sijoitusinstrumentin todellinen riski on jäänyt usealle niihin sijoittaneelle 

taholle epäselväksi ja tästä johtuen arvopaperistetuista tuotteista on mark-

kinoilla maksettu liikaa. 

 

Tämä tutkielma käsittelee arvopaperistamisen avulla tuotettuja rakenteita 

sekä pääomamarkkinainstrumentteina että sijoituskohteina. Pääpaino on 

institutionaalisen sijoittajan näkökulmassa arvopaperistamiseen. Tarkoi-

tuksena on tuoda esille arvopaperistettuihin tuotteisiin sijoittamisesta 

mahdollisesti saatavaa lisäarvoa sekä niihin sijoittamiseen liittyviä riskejä 
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institutionaalisen sijoittajan näkökulmasta. Arvopaperistettujen tuotteiden 

ominaisuuksia ja hinnoittelua pyritään tarkastelemaan sekä ensi- että jäl-

kimarkkinoilla.  

 

Näkökulman rajauksena voidaan todeta että tutkielmassa keskitytään ai-

noastaan taseen omaisuuspuolen erien tarkasteluun. Tällöin esimerkiksi 

vakuutusyhtiöillä tyypilliset taseen vastuupuolen erien erityispiirteet jäävät 

tämän tutkielman tarkastelun ulkopuolelle. Tutkielma käsittelee myös ar-

vopaperistamiseen läheisesti liittyviä niin kutsuttuja strukturoituja sijoitus-

tuotteita yleisellä tasolla. Strukturoitujen sijoitustuotteiden tarkastelulla on 

tarkoituksena selkeyttää kuvaa arvopaperistamalla luoduista sijoitustuot-

teista.  

 

Tutkielman toisessa luvussa esitellään arvopaperistamista toimintana se-

kä käydään läpi arvopaperistamisen avulla luotujen instrumenttien päätyy-

pit. Kolmannessa luvussa perehdytään syvemmin arvopaperistettujen si-

joitusinstrumenttien markkinan tärkeimpään ja nopeimmin kasvavaan 

tyyppiin, collateralized debt obligationiin (CDO) sekä sen johdannaisiin. 

 

Neljännessa luvussa käsitellään teorian ja esimerkkien avulla CDO:hin si-

joittamista ja niihin liittyviä riskejä. Viimeisessä luvussa läpikäydään case 

tyyppisesti Yhdysvalloista vuonna 2007 subprime-asuntoluotoista alkanut-

ta niin kutsuttua asuntolainakriisiä. Tämän kriisin syntymisessä arvopape-

ristetut tuotteet ovat olleet keskeisessä asemassa.  
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2. ARVOPAPERISTAMISEN TAUSTAA 
 

2.1 Yleistä 
 

2.1.1 Arvopaperistamisprosessi 
 

Yksinkertaistettuna arvopaperistamisen voidaan sanoa perustuvan yhtiön 

ennustettavissa olevien tulevien saatavien paketoimiseen sellaiseen arvo-

paperistettuun muotoon, joka voidaan myydä sijoitusmarkkinoille ja siten 

muuntaa välittömästi likvidiksi pääomaksi. Yksinkertaisesti katsoen arvo-

paperistamisen perusideaa voidaan kuvata kuviossa 1 olevan kolmivaihei-

sen vaihekaavion mukaisesti.  

 

 

 
Kuvio 1. Arvopaperistamisen perusidea vaiheittain. 

 

 

Arvopaperistamisprosessia ja motivaatiota prosessille voidaan täsmälli-

semmin kuvata niin, että ensimmäisessä vaiheessa prosessin käynnistä-

vällä yhtiöllä on omistuksessaan epälikvidejä omaisuuseriä, joista yhtiö on 

valmis luopumaan. Syinä tähän luopumishaluun voivat olla esimerkiksi 

tarve välittömälle rahoitukselle, rahoitusrakenteen muuttaminen tulevan 
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uuden rahoituksen hinnan alentamiseksi tai taseen riskillisyyden vähen-

täminen pääomavaatimuksien madaltamiseksi. (Alvarez, 2007, 9–11) 

 

2.1.2 Arvopaperistamisen hyödyt 

 

Yksinkertaistettuna arvopaperistamisella saavutettavat hyödyt arvopape-

ristamisen alullepanijan näkökulmasta ovat mahdollisuus parantaa alulle-

panijan välitöntä likviditeettiä sekä madaltaa alullepanijan rahoituskustan-

nuksia hajauttamalla osa riskeistä markkinoille ja näin parantaa alullepani-

jan luottokelpoisuutta. Riskien taseesta pois siirtämisellä voi mahdollisesti 

myös alentaa mahdollista vakavaraisuuspääoman tarvetta. 

 

Arvopaperistamisen toisen osapuolen, sijoittajan näkökulmasta arvopape-

ristamisen hyödyt ilmenevät lähinnä uusina, tuottoisina sijoituskohteina 

sekä mahdollisuutena laajentaa hajautusta. Epäsuorasti sijoittaja hyötyy 

myös arvopaperistamisesta johtuvasta markkinoiden tehokkuuden ja likvi-

diteetin paranemisesta sekä kaupankäyntiaktiivisuuden kasvusta sekä 

kassavirtojen nopeutumisesta. Teoriassa myös markkinoiden läpinäkyvyys 

kasvaa kun yritysten taseissa olevat riskit siirtyvät markkinoiden arvostet-

taviksi. (Alvarez, 2007, 9–11) 

 

2.1.3 Arvopaperistamisen historiaa 

 

Arvopaperistaminen toimintana sai alkunsa kun pankit ja luottolaitokset 

toisen maailmansodan jälkeen kohtasivat kasvavan kysynnän asunto-

lainoitukselle. Perinteisesti oli totuttu, että myönnettävät asuntolainat ra-

hoitettiin yleisön talletuksilla sekä joissain tapauksissa velalla. Lainatar-

peen suuri kasvu suhteessa talletuksiin kuitenkin pakotti luotonantajia ke-

hittämään uusia rahoituslähteitä.  

 

Investointipankit pyrkivät kehittämään sijoittajia houkuttelevia ratkaisuja 

ongelmaan. Ratkaisuna oli luottoriskin erottaminen ja siirtäminen pois var-
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sinaisista asuntoluotoista. Ratkaisun kehittäminen kesti kuitenkin useita 

vuosia ja lopulta ensimmäiset yhdysvaltalaiset asuntoluotot arvopaperis-

tettiin vuonna 1970. (Comptroller of the Currency Administrator of National 

Banks, 1997, 2–3) 

 

Ensimmäiset eurooppalaiset arvopaperistransaktiot toteutettiin vuosikym-

men Yhdysvaltoja myöhemmin. Euroopassakin ensimmäisten arvopape-

ristamisten kohteina olivat vakuudelliset asuntoluotot. Vakuudellisten 

asuntoluottojen suosioon vaikutti niiden yksinkertaisuus sekä niiden va-

kuusmielessä helppo käsiteltävyys. Useissa Euroopan maissa arvopape-

ristaminen prosessina mahdollistui vasta lainsäädännön tarkentamisen ja 

uudistusten myötä. 

 

Muiden omaisuuserien, kuten luottokorttisaatavien, arvopaperistaminen 

yleistyi vasta Asset Backed Security (ABS) -rakenteen käyttöönoton myötä 

1980-luvun puolivälissä. Varsinainen kasvu arvopaperistamisen volyy-

meissa tapahtui kuitenkin vasta 1990-luvulla. Kasvun taustalla oli lähinnä 

arvopaperistettavien omaisuuserien sekä arvopaperistamisen mahdollis-

taneiden maiden joukon kasvu. Pankkien vakavaraisuussääntelyn voi-

maan tulo vuoden 1988 jälkeen toi kannustimen taseiden muokkaamiseen 

arvopaperistamisen avulla. (Korhonen, Pylkkönen ja Taipalus, 2003, 11–

12) 

 

2.2 Arvopaperistamisen päätyypit 
 

2.2.1 Perusrakenteet 
 

Normaalisti pääosa arvopaperistamistransaktioista toteutetaan keskenään 

lähes samanlaisella perusrakenteella. Poikkeuksen tähän muodostavat 

kuitenkin synteettisesti muodostetut rakenteet.  
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Normaalissa tapauksessa alkuperäisen rahoitusjärjestelyn velkoja toimii 

alullepanijana (originator) erottaen taseestaan arvopaperistettavat omai-

suuserät. Erien valinnassa ovat mukana myös luottoluokittajat. Heidän 

tehtävänään on neuvoa arvopaperistettavien omaisuuserien valinnassa 

sekä määrittää luottoluokitus rakenteen eri osille. 

 

Kun omaisuuserät on valittu, ne siirretään erillisyhtiölle (special purpose 

vehicle, SPV). Sijoittajan kannalta on tärkeää varmistua erillisyhtiön riip-

pumattomuudesta sekä omaisuuserien laillisesta siirrosta. Samanaikaises-

ti erillisyhtiö laskee joko suoraan tai perustamansa erillisen trustin kautta 

liikkeelle arvopapereita siirretyistä omaisuuseristä muodostettua poolia 

vastaan. Tyypillisesti nämä liikkeeseenlasketut arvopaperit ovat pitkiä 

joukkovelkakirjalainoja. Liikkeeseenlaskusta saamillaan varoilla erillisyhtiö 

rahoittaa omaisuuserien oston alkuperäiseltä velkojalta. 

 

Normaalisti omaisuuseriä hallinnoivalla erillisyhtiöllä ei ole omia työnteki-

jöitä vaan sen rooli on ainoastaan juridinen. Tästä pelkästä juridisesta 

luonteestaan johtuen tämä erillisyhtiö perustetaan yleensä johonkin vero-

tuksellisesti edulliseen valtioon. (Cifuentes ja Lancaster, 2004, 357–358) 

 

Arvopaperistamisessa syntyvät instrumentit jaotellaan yleisesti sen perus-

teella, millaisia omaisuuseriä on erillisyhtiön liikkeelle laskemien arvopape-

reiden vakuutena. Kolmesta perusrakenteesta Asset Backed Securities 

(ABS) -tyyppisissä ja Mortgage Backed Securities (MBS) -tyyppisissä in-

strumenteissa vakuusmassa on homogeenistä ja niissä käytetään yleisesti 

suljettua poolirakennetta, eli vakuusmassa ei muutu liikkeeseenlaskun ta-

pahduttua. Kolmannessa tyypissä eli Collateralised Debt Obligationissa 

(CDO) vakuusmateriaali on tyypillisesti huomattavan monimuotoista. (Kor-

honen, Pylkkönen ja Taipalus, 2003, 17–18) 
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2.2.2 Asset Backed Securities (ABS) 

 

ABS-instrumenttia voidaan pitää arvopaperistamisen perusrakenteena. 

Tyypillisesti ABS-pooli koostuu auto- tai opintolainoista, luottokorttisaata-

vista, pienyritysten lainoista tai verosaatavista. ABS-lainojen suurin eroa-

vuus esimerkiksi perinteisiin joukkovelkakirjalainoihin on siinä että ABS-

lainojen luottoluokitus perustuu ainoastaan pooliin valittujen omaisuuseri-

en luottokelpoisuuteen eikä alullepanijan maksukykyyn kuten normaaleis-

sa joukkovelkakirjalainoissa. 

 

Kuviossa 2 kuvataan arvopaperistamisen perusrakenne ABS-instrumentin 

avulla. Kuvion kohdassa 1 ABS-rakenteen muodostaminen lähtee liikkeel-

le siitä, että alullepanija erottaa taseestaan arvopaperistettavat omai-

suuserät, apunaan luottoluokittaja. Kohdassa 2 oleva hallinnoija hoitaa ar-

vopaperistettavaa poolia ja siihen liittyviä kassavirtoja erillisyhtiön lukuun. 

Kohdassa 3 alullepanijasta riippumaton erillisyhtiö (SPV) ostaa omai-

suuserät alullepanijalta. Kohdassa 4 erillisyhtiö laskee liikkeelle joko itse 

tai erillisen säätiön / yhdistyksen (trust) kautta joukkovelkakirjoja, joilla eril-

lisyhtiö rahoittaa omaisuuserien oston alullepanijalta. 

 

Kohdan 5 luottoluokittaja luokittelee liikkeelle lasketut joukkovelkakirjat. 

Kohdassa 6 olevan takaajan (credit enhancer) tai vastaavasti swap-

osapuolen avustuksella rakenteen luottoriskiä voidaan muokata halutun 

tyyppiseksi. Kohdassa 7 sijoittajien edunvalvontaa hoidetaan erillisen toi-

mijan (trustee) kautta.   (Korhonen, Pylkkönen ja Taipalus, 2003, 16–17) 
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Kuvio 2. Arvopaperistamisen perusrakenne, ABS-transaktion luonti ja osapuolet. 
(Korhonen, Pylkkönen ja Taipalus, 2003, 17) 

 

 

Omaisuuseristä muodostettua poolia voidaan muokata riskiprofiililtaan ha-

lutuksi tekemällä korkon- ja valuutanvaihtosopimuksia (swap) tai erilaisia 

takaussopimuksia, jotta päästään luotto-, valuuttakurssi- ja korkoriskin 

suhteen haluttuihin lopputuloksiin. (Korhonen, Pylkkönen ja Taipalus, 

2003, 20–23)  

 

Kuviossa 3 ABS:n liikkeellelaskussa emissio jaetaan yleensä riskipitoisuu-

den perusteella vähintään kolmeen osioon, senior, mezzanine ja equity. 

Senior-osioon vaaditaan vähintään yhden A:n luottoluokitus, mezzanine-

osioon luetaan vähintään B-luokitellut erät ja luottoluokittelematonta osiota 

kutsutaan oman pääoman ehtoista sijoitusta vastaavan riskin mukaisesti 

equityksi.  
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Kuvio 3. ABS-rakenne. 

 

 

2.2.3 Mortgage Backed Securities (MBS) 

 

MBS-rakenne vastaa lähes täysin ABS-rakennetta. MBS-lainojen kohdalla 

poolissa on vakuutena aina joko kiinteä- tai vaihtuvakorkoisia kiinteistö- / 

asuntoluottoja vakuuksineen (residential mortgage backed securities 

RMBS) tai liikehuoneistolainoja (commercial mortgage backed securities 

CMBS). Tyypillistä on, että lainojen maturiteetti vaihtelee todella suuresti.  

 

Kokonaisarvoltaan Yhdysvaltain MBS-markkina oli vuonna 2006 noin USD 

6100 miljardia, mikä on huomattavasti enemmän kuin ABS-markkina yh-

teensä. Sijoittajan näkökulmasta arvopaperistettuihin asuntoluottoihin si-

joittamisen riskit ovat alkuperäisen lainanottajan maksukyvyttömyys (de-

fault) sekä tyypillisesti asuntoluotoissa oleva optio lainan ennenaikaiseen 

takaisinmaksuun. (Fabozzi ja Goodman, 2002, 72) 
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2.2.4 Collateralized Debt Obligations (CDO) 

 

Collateralized debt obligationin suurin ero ABS ja MBS tyyppisiin instru-

mentteihin on vakuuspooleihin sisältyvien omaisuuserien heterogeenisyys. 

CDO:t voidaan toteuttaa tase-CDO:na tai arbitraasi-CDO:na. Tasetoteu-

tuksessa vakuutena oleva omaisuus kerätään alullepanijan / alullepanijoi-

den taseesta. Arbitraasi-CDO:ssa materiaali hankitaan useista eri lähteistä 

markkinoilta.  

 

Tyypillistä on ollut myös se että CDO:n vakuuspooli voi koostua ABS-

rakenteesta. Tällaisesta CDO:sta käytetään nimitystä structured financed 

CDO (SF CDO). Myös kiinteistösijoitusrahastot (real estate investment 

trust, REIT) ovat tyypillisiä CDO:n vakuuspoolissa. (Fabozzi et al., 2007, 

42–43)  

 

CDO:t jakautuvat pääosin kahteen luokkaan vakuutena olevan poolin 

omaisuuserien perusteella. CBO:ssa (collateralised bond obligations) on 

vakuutena joukkovelkakirjalainoja ja CLO:ssa (collateralised loan obliga-

tions) puolestaan yritysten pankkilainoja.  

 

CDO:t voivat olla joko staattisia tai aktiivisesti hoidettuja. Staattisissa ra-

kenteissa pysytellään samoissa positioissa koko rakenteen elinajan. Aktii-

visella vakuusomaisuuden hoidolla puolestaan pyritään korkeisiin tuottoi-

hin pienentämällä vakuuspoolin omaisuuserien maksuhäiriöiden määrää 

ja nostamalla niiden tuottoa. (Deacon, 2004, 112–113) 
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3. CDO-RAKENTEET 
 

3.1 Yleistä 
 

3.1.1 Motivaatio CDO:n muodostamiselle 
 

CDO:n keskeisimpänä rakenteellisena tarkoituksena on pyrkiä turvaa-

maan sijoittajien korko- ja pääomasaatavat eri osioiden etuoikeuden mu-

kaisessa järjestyksessä. Yleisesti sijoittajien omaisuutta pyritään suojaa-

maan rakenteellisesti kahden tyyppisillä salkunhoitajaa rajoittavilla ko-

venanteilla. Myös vakuusomaisuuden luottoluokituksella pyritään mahdol-

lisimman suureen läpinäkyvyyteen sijoittajien silmissä. 

 

Luottoluokittelijoiden keskeisimmät tekijät arvioitaessa yksittäisen CDO-

lainan luottoluokitusta ovat vakuuspoolin omaisuuserien riittävä hajautus, 

maksukyvyttömyyksien todennäköisyydet sekä palautumisasteet. (Fabozzi 

ja Goodman, 2004, 9) 

 

Ensimmäinen edellytys CDO-rakenteen muodostamisen järkevyydelle on 

sen kyky tuottaa kaavan 1 mukaisesti sijoittajien riittäväksi katsoman suu-

ruista tuottoa equity-osiolleen, sen jälkeen kun ylempien osioiden vaatimat 

korkokassavirrat ja muut pakolliset kulut on maksettu. (Cifuentes ja Lan-

caster, 2004, 3–4) 

 

 

 
(1) 
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3.1.2 Sijoitusrahastot yleisesti 

 

Sijoitusrahastossa rahastoyhtiö kokoaa sijoittajien varoja, jotka yhdessä 

muodostavat sijoitusrahaston. Rahaston pääoma jakaantuu keskenään 

yhtä suuriksi rahasto-osuuksiksi. Pääoma vaihtelee rahaston sijoitusten 

arvonmuutosten vuoksi. Myös uudet sijoitukset ja lunastukset vaikuttavat 

rahaston pääomaan. Rahaston arvopaperit omistavat siihen sijoittaneet 

yhteisesti. Jokaisella rahaston osuudella on yhtä suuri oikeus tuleviin tuot-

toihin. Sijoitusrahastoon tehdyn sijoituksen riskillisyys määräytyy pelkäs-

tään rahaston sijoituskohteiden riskillisyyden perusteella.  

 

Rahasto-osuuden arvo myytäessä ja ostettaessa on sen todellinen hinta. 

Arvo lasketaan siten, että rahaston sijoitusten markkina-arvosta vähenne-

tään rahaston mahdolliset velat ja saatu nettoarvo jaetaan liikkeellä olevi-

en rahasto-osuuksien lukumäärällä. (Suomen Sijoitusrahastoyhdistys, vii-

tattu 19.3.2008) 

 

Sijoitusrahastojen keskeisenä eroavuutena CDO:ihin nähden on se että 

CDO-instrumenteissa kokonaisuus jaetaan useaan osioon (tranche) ja 

näiden eri osioiden riskillisyys poikkeaa suuresti toisistaan. Osioille hae-

taan normaalisti luottoluokitus. Täten CDO-sijoituksen riskillisyys määräy-

tyy sekä rakenteen sijoituskohteiden riskillisyyden että osion, johon sijoitus 

on tehty, yhdistelmän perusteella. (Cifuentes ja Lancaster, 2004, 1–3) 

 

3.1.3 Joukkolainat yleisesti 

 

Joukkolaina on valtion, julkisyhteisön tai yrityksen liikkeelle laskema laina, 

jossa liikkeellelaskija maksaa velkakirjan haltijalle korkoa ja lainan kuole-

tuksen velkasopimuksen ehtojen mukaisesti. Joukkolainat eroavat toisis-

taan yleisesti maksettavan kuponkikoron ja laina-ajan suhteen. Kuponki-

koron suuruus riippuu laina-ajasta ja liikkeellelaskijan luottokelpoisuudes-



 13

ta. Lisäksi koron suuruuteen vaikuttavat myös inflaatiosta ja lainan likvidi-

teetistä aiheutuvalle riskille maksettavat preemiot. (Blake, 2000, 129–134) 

 

Tyypiltään tavallisimpia joukkolainoja ovat kertalyhenteiset bullet-lainat. 

Kertalyhenteiselle lainalle maksetaan laina-ajan kuluessa säännöllisesti 

vain korko-osuus ja pääoma kuoletetaan vasta laina-ajan loputtua erään-

tymispäivänä. Toinen yleinen lainatyyppi on tasalyhenteinen laina, jonka 

pääomaa lyhennetään säännöllisesti laina-ajan kuluessa. (Blake, 2000, 

123–136) 

 

Joukkolainojen arvonmäärityksessä periaate on sama kuin muillakin arvo-

papereilla eli joukkolainan arvo 0P  tietyllä ajan hetkellä 0 on sama kuin tu-

levaisuudessa saatavien kassavirtojen nykyarvojen summa. 

 

 

T

T

t
t r

B
r
cBP

)1()1(1
0 +

+
+

×= ∑
=

 (2) 

 

 

Kaavassa 0P  on kassavirtojen nykyarvo eli joukkolainan arvo, B on jouk-

kolainan nimellisarvo, c on lainan kuponkikorko, r on markkinoiden tuotto-

vaatimus eli diskonttokorko ja T on aika maturiteettiin. 

 

Sijoittajien halutessa pääomalleen täsmälleen yhtä suuren tuoton kuin 

joukkolainan kuponkikorko, on diskonttokorko yhtä suuri kuin lainan ku-

ponkikorko. Tällöin lainan nimellisarvo ja kassavirtojen nykyarvo ovat yhtä 

suuret ( 0P =B). Diskonttokorko vaihtelee markkinoilla muun muassa korko-

tason muutosten vaikutuksesta. Korkotason noustessa uusia lainoja laske-

taan liikkeelle aikaisempaa korkeammalla korolla. Tällöin jo liikkeelle las-

kettujen, alhaisemman koron lainojen arvo laskee diskonttokoron noustes-

sa. 
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Jatkuvasta kaupankäynnistä johtuen joukkolainan markkina-arvo ei ole 

kaavan 2 mukainen kuin kuponkikoron maksupäivänä. Muulloin hintaan 

vaikuttavat viimeisimmän koronmaksupäivän ja hinnoitteluhetken välinen 

aika, jolle lasketaan myös kertynyt korko. Markkinoilla käytetään nimityk-

siä brutto- (dirty price) ja nettohinta (clean price). Bruttohinta on joukkolai-

nan markkinahinta, jossa huomioidaan edellisen kuponkikoron maksun 

jälkeiseltä ajalta kertynyt korko. Nettohinnassa kertyneitä korkoja ei oteta 

huomioon. (Blake, 2000, 127–129) 

 

Eroavuutena arvopaperistettuihin rakenteisiin, perinteisen joukkolainan 

luottoluokitus perustuu alullepanijan maksukykyyn. ABS- ja CDO-lainojen 

kohdalla vakuuspoolia vastaan liikkeelle lasketun joukkolainan luottoluoki-

tus perustuu ainoastaan vakuuspooliin valittujen omaisuuserien luottokel-

poisuuteen. (Korhonen, Pylkkönen ja Taipalus, 2003, 20–23) 

 

3.2 CDO-rakenteen toteutusvaihtoehdot 
 

3.2.1 Taustaa 

 

Strukturoitujen tuotteiden markkinan kehittymisen myötä vuonna 2006 val-

taosa uusista CDO-instrumenteista toteutettiin niin kutsuttuina aktiivisina 

rakenteina. Staattisten rakenteiden heikkoutena pidetään niiden herkkyyt-

tä yleisille talouden heilahteluille, joihin aktiivisesti hoidettu rakenne pystyy 

reagoimaan. (Moore, 2006, 18) 

 

Kuten ABS:n, myös CDO:n liikkeellelaskussa emissio jaetaan yleensä ris-

kipitoisuuden perusteella vähintään senior-, mezzanine- ja equity-osioihin. 

Vakuusomaisuuden uudelleenjärjestäminen CDO-muotoon ei lisää koko 

rakenteen tuotto-odotusta. Vakuuspoolin omaisuusmassan muokkaami-

nen ei kasvata kokonaisuuden luottoriskiä eikä siten siis myöskään tuotto-

odotusta, vaan riskiprofiilia ainoastaan muokataan uudestaan erilaisiin pa-

lasiin. Yksittäisen liikkeeseen lasketun lainan odotettuun tuottoon vaikutta-
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vat siis alla oleva vakuuspooli, kyseisen lainan etuoikeusjärjestys sekä 

muiden liikkeeseen laskettujen lainojen koko. (Cifuentes ja Lancaster, 

2004, 1–2)  

 

CDO:n salkunhoitajan toimintaa rajoittavat tietyt kovenantit, joiden täytty-

misellä pyritään varmistamaan liikkeellelaskun aikaisen luottoluokituksen 

taso sekä turvaamaan erityisesti emission eri osioiden korkojen ja pää-

oman maksut etuoikeuden mukaisessa järjestyksessä. Käytännössä 

CDO:n eri osioille maksettavat rahavirrat syntyvät joko vakuuspoolin 

omaisuuserien korkokuponkien maksuista, erääntymisistä johtuvista pää-

oman takaisinmaksuista tai omaisuuserien ennen maturiteettia tapahtuvis-

ta myynneistä. 

 

CDO:n elinkaari jaetaan tavallisesti kolmeen osioon. Ensimmäisenä jak-

sona on ylösajovaihe (ramp-up period) jolloin salkunhoitaja alkaa sijoittaa 

emissiosta saatua varallisuutta. Tavallista on, että rakenteen niin sanotulla 

closing-hetkellä vain pieni osa koko CDO:n vakuusomaisuudesta on han-

kittuna. Ylösajovaihe kestää normaalisti alle yhden vuoden.  

 

Aktiivisesti hoidetuilla CDO:illa ylösajovaihetta seuraa yleensä ainakin vii-

den vuoden ajan kestävä jälleensijoitusvaihe (reinvestment / revolver pe-

riod). Jälleensijoitusvaiheessa vakuuspoolin pääomia ja rahavirtoja sijoite-

taan mahdollisesti uusiin kohteisiin rakenteelle määriteltyjen rajoitteiden 

puitteissa. Viimeisessä, takaisinmaksuvaiheessa (paydown period) va-

kuuspoolin omaisuuserät erääntyvät tai ne myydään ja sijoittajille makse-

taan pääomat takaisin. (Fabozzi ja Goodman, 2004, 3);(Folkerts-Landau, 

Thompson ja Weaver, 2002, 7–8) 

 

Kuviossa 4 havainnollistetaan CDO:n aikarakennetta ja eri vaiheiden kes-

toa suhteessa toisiinsa. CDO:n elinikä closing-vaiheesta maturiteettiin 

vaihtelee suuresti riippuen vakuuspoolin omaisuustyypistä. Vakuusomai-

suuden ollessa joukkovelkakirjalainoja on normaalia, että CDO:n koko 

elinikä voi olla alle 10 vuotta. Arvopaperistettujen asuntoluottojen tapauk-
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sessa elinikä voi puolestaan olla yli 30 vuotta.  (Folkerts-Landau, Thomp-

son ja Weaver, 2002, 8) 

 

 

 
Kuvio 4. CDO:n aikarakenne. 

 

 

Seuraava esimerkki havainnollistaa kuvitteellisen CDO:n osioidenn raha-

virtojen muodostumista. Oletetaan kyseessä olevan USD 100 miljoonan 

arbitraasi-CDO taulukon 1 mukaisilla kuponkikoroilla. 

 

 
Taulukko 1. CDO:n oletetut kuponkikorot. 

 

 

 

Oletetaan vakuuspoolin koostuvan kymmenen vuoden joukkolainoista, 

joissa kiinteänä kuponkikorkona on kymmenen vuoden treasury rate + 400 

korkopistettä. Vakuusomaisuuden ollessa kokonaan kiinteäkorkoista ja 

liikkeelle lasketuista vastuista puolestaan 80 % ollessa sidottuna vaihtu-

vaan korkoon (Libor), CDO:n salkunhoitaja suojaa avoimen korkoriskin 

esimerkiksi korko-swapilla. Käytännössä yksinkertaisimmillaan nimellisar-

voltaan vaihtuvakorkoista equity-osiota vastaisi USD 80 miljoonan swap, 

jolloin salkunhoitajan oletetaan maksavan vastapuolelle kymmenen vuo-

den kiinteää treasury rate + 100 korkopisteen suuruista korkoa ja vas-

taanottavan puolestaan vaihtuvakorkoista Liboria. 
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Oletetaan myös, että kymmenen vuoden treasury rate on CDO:n liikkeelle-

laskun aikaan 7 %, jolloin siis vakuuspoolin omaisuudesta saadaan 7 % + 

400 korkopistettä eli 11 %:n suuruista korkoa, joka on dollarimääräisenä 

siis 11 % ×  USD 100 000 000 = USD 11 000 000. Senior-osiolle makse-

taan USD 80 000 000 ×  (Libor + 70 korkopistettä) ja mezzanine-osiolle 

puolestaan treasury rate + 200 korkopistettä eli 9 % ×  USD 10 000 000 = 

USD 900 000. 

 

Huomioitaessa myös tehty korko-swap vastapuolelle maksetaan treasury 

rate + 100 korkopistettä eli 8 % ×  USD 80 000 000 = USD 6 400 000 ja 

vastapuolelta saadaan vastaavasti USD 80 000 000 ×  Libor. Nyt rahavir-

rat voidaan vetää yhteen taulukossa 2. 

 

 
Taulukko 2. CDO:n korkokassavirrat. 

 

 

 

Kerrottaessa USD 80 miljoonaa 70 korkopisteellä, saadaan USD 560 000, 

joka vähennetään USD 3 700 000:sta, jolloin saadaan equity-osiolle jäävä 

USD 3 140 000. Tästä summasta on kuitenkin vähennettävä vielä kulut 

muun muassa salkunhoidosta. Oletetaan yksinkertaisesti kuluiksi yhteen-

sä USD 640 000, jolloin equity-osion USD 10 miljoonan pääomalle jää 

tuottoa USD 2,5 miljoonaa eli 25 %. 
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Esimerkissä on yksinkertaisuuden nimissä jätetty huomiotta muun muassa 

vakuuspoolin omaisuuserien mahdolliset maksuhäiriöt ja pääomien palau-

tukset equity- ja mezzanine-osioille. Myös vakuuspoolin omaisuus olete-

taan homogeeniseksi, joka maksaa samaa kiinteää kuponkikorkoa koko 

maturiteettinsa ajan. 

 

3.2.2 Tase-CDO:t 

 

Tase-CDO:n muodostamisessa motivaatio on normaalisti joko saada pie-

nennettyä alullepanijan tasetta, muokata pankin tai vakuutusyhtiön tasetta 

suhteessa valvojan asettamiin pääomavaateisiin, pienentää taseen yksit-

täisiä luottoriskikeskittymiä, pyrkiä vastaamaan taloudellisen pääoman 

(economic capital) asettamiin vaatimuksiin tai tavoitella nykyistä edulli-

sempia rahoituskustannuksia. (Deacon, 2004, 112);(Fabozzi, Goodman, 

Lucas ja Manning, 2007, 6) 

 

Perinteisesti pankit ovat arvopaperistaneet taseistaan vähäriskisimpiä 

eriä, jotka sitovat nykyisissä säännöksissä yhtä paljon pääomaa kuin pa-

rempituottoiset riskillisemmät erät. Hyvän ja heikon luoton sama pääoma-

vaade on johtanut kyseenalaisiin kannustimiin arvopaperistaa pankin laa-

dukkainta luottokantaa. Tähän ongelmaan ollaan saamassa ratkaisu lähi-

tulevaisuudessa käyttöön otettavan pankkien vakavaraisuuslaskennan 

uudistuksen myötä (Basel II). (Schorin ja Weinreich, 2001, 28)  

 

Baselin pankkivalvontakomitea on antanut pankkien vakavaraisuuskehik-

koa koskevan suosituksen. Euroopan parlamentti hyväksyi syksyllä 2005 

Basel II:n mukaiset periaatteet ja säännöt, joiden mukaisesti luottolaitokset 

ja sijoituspalveluyritykset jatkossa hallitsevat vakavaraisuuttaan, laskevat 

vähimmäisvakavaraisuusvaatimuksensa ja julkistavat vakavaraisuuttaan 

koskevat tiedot markkinoille. 
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Basel II vakavaraisuusuudistuksen yhtenä tavoitteena on uudistaa nykyis-

tä kiinteää vakavaraisuuden vähimmäisvaatimuksen laskentaa, jotta vaa-

dittava pääoma kohdistuu nykyistä kattavammin todellisille riskeille.  

 

Kolmesta pilarista rakentuvan Basel II -kehikon niin kutsutun ensimmäisen 

pilarin mukainen pankin taseessa olevan luottoriskin pääomavaade mää-

räytyy kunkin omaisuuserän todellisen riskin mukaisesti jolloin kannustin 

luottoriskin siirtämiseen pois omasta taseesta pienenee. (Rahoitustarkas-

tus, viitattu 7.3.2008)  

 

3.2.3 Arbitraasi-CDO:t 

  

Arbitraasi-CDO:ssa tavoitteena on hyötyä vakuutena olevien omaisuuseri-

en tuoton ja rakenteen eri osioille suoritettavien maksujen erotuksesta 

(spread). Keskeisimpänä kriteerinä arbitraasi-CDO:nkin tekemiselle ja 

olemassaololle on luonnollisesti sen kyky luoda kilpailukykyistä tuottoa 

equity-osiolleen. (Fabozzi ja Goodman, 2004, 3-4)   

 

Arbitraasi-CDO:iden toteutusvaihtoehtoina ovat sekä kassavirta- että 

markkina-arvorakenteet. Kassavirta transaktiossa tuotot tulevat ainoas-

taan vakuusomaisuuden korkokassavirroista ja pääomien takaisinmak-

suista, kun taas markkina-arvotransaktiossa tuottoja pyritään tekemään 

vakuusomaisuuden aktiivisella salkunhoidolla. Kassavirtarakenteessa sal-

kunhoitajan tehtävä on lähinnä kontrolloida vakuusomaisuuden maksuky-

vyttömyyksiä (default) ja palautumisia (recovery) ilman aktiivista kaupan-

käyntiä. (Fabozzi, Goodman, Lucas ja Manning, 2007, 10–11) 

 

Markkina-arvorakenteessa puolestaan maksimoidaan vakuusomaisuuden 

tuottoa halutulla volatiliteetilla. Normaalisti vakuuspoolin omaisuuserät 

ovat erittäin heterogeenisiä, lähinnä rajoitteena on vain salkunhoitajan 

mielikuvitus. Markkina-arvorakenteen suurin riskitekijä onkin vakuuspoolin 

omaisuuserien nopea huononeminen.  
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Perinteisesti sijoittajat ovat vierastaneet markkina-arvo CDO:n senior- ja 

mezzanine-osioita salkunhoitajan hedge fundeihin rinnastettavissa olevan 

toimintavapauden vuoksi. Asia ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen, 

koska CDO:n rakenteellisista ominaisuuksista johtuen senior-osiot ovat 

aina rahavirtoja jaettaessa etuoikeusjärjestyksessä ensimmäisiä. Hedge 

fundien kohdalla omaisuuden markkina-arvojen alentuessa velkaosuus 

pysyy kiinteänä ja jopa kasvaa suhteellisesti equity-osion pienentyessä.  

CDO:n kohdalla omaisuuden arvojen laskiessa equity-osio pysyy kiinteänä 

ja kasvaa suhteellisesti etuoikeusjärjestyksessä ylimpien osioiden pienen-

tyessä pääoman takaisinmaksujen vuoksi. (Fabozzi ja Goodman, 2004, 

175–177) 

 

3.2.4 Collateralized Bond Obligations (CBO) 

 

CBO-rakenne mahdollistaa helposti aktiivisen salkunhoidon, koska vakuu-

tena oleva pooli koostuu jo valmiiksi joukkolainamuotoisista yritysten lai-

noista. Kuviossa 5 havainnollistetaan tyypillistä CBO-rakennetta. Toimin-

nan hyödyllisyys riippuu lähes kokonaan vallitsevista juridisista ja verotuk-

sellisista seikoista eli siitä, kuinka suotuisasti kyseisen maan lainsäädäntö 

suhtautuu erillisyhtiön nimissä tapahtuvaan kaupankäyntiin. (Cifuentes ja 

Lancaster, 2004, 309–310) 

 

 

 
Kuvio 5. CBO-rakenne. 
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3.2.5 Collateralized Loan Obligations (CLO) 

 

CLO:t syntyivät pankkien tasehallinnan tarpeista vapauttaa vähäriskisiin 

kohteisiin sitoutuneita pääomia pankin taseesta tuottavampaan käyttöön. 

Tyypillisessä CLO-järjestelyssä pankki myy nipun luottoja taseestaan eril-

lisyhtiölle ja tyypillisesti merkitsee erillisyhtiön emissiossa riskillisimmän 

osion takaisin itselleen.  

 

Tyypillisesti normaalissa CLO-emissiossa eri osioiden suhde toisiinsa on 

lähes aina sama. Kuvion 6 mukaisesti yleisin jako on senior 92 %, mez-

zanine 4 % ja equity 4 %. Merkitsemällä 4 % suuruisen, etuoikeudeltaan 

emission huonoimman osion itselleen pankki pystyy pitämään huomatta-

van osan alkuperäisestä luottoriskistä itsellään sitomalla kuitenkin vain 

murto-osan alkuperäisestä pääomavaateesta.  

 

 

 
Kuvio 6. CLO:n tuoton muodostuminen ja tuotto-odotus. 

 

 

Ongelmana CLO-rakenteiden muodostamisessa on se, että normaalisti 

hyvämaineinen pankki saa markkinoilta rahoitusta itselleen edullisemmin 
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kuin erillisyhtiö. Koska sijoittajat vaativat korkeampaa tuottoa erillisyhtiön 

emittoimille velkakirjoille kuin niille joilla pankki on oman lainanantonsa 

alun perin rahoittanut, vähäriskisimpien erien arvopaperistaminen ei ole 

kannattavaa erillisyhtiön kannalta. (Fabozzi ja Goodman, 2004, 196–197) 

 

CLO:t ovat vakuusmateriaalinsa luonteesta johtuen huomattavasti moni-

mutkaisempia ja vaativat järjestäjältä mittavamman due diligence-

prosessin kuin CBO:t. Juridisten säännösten monimutkaisuudesta sekä 

pankkien asiakkaidensa luottojen myymisestä aiheutuvista negatiivisista 

maineriskeistä johtuen CLO:t toteutetaan nykyään yhä enenevässä mää-

rin siirtämällä ainoastaan luottoriski erillisyhtiölle. Tällöin varsinaiset luotot 

eivät siirry pankin taseesta pois. Käytännössä toteutustapoina ovat joko 

niin sanotut luottoriskin siirtotekniikat (sub-partcipation) tai synteettiset ra-

kenteet. Kuviossa 7 havainnollistetaan CLO:n rakennetta ja rakenteen 

muodostamisessa tarvittavien eri osapuolien lukumäärää ja suhdetta toi-

siinsa nähden. (Deacon, 2004, 112) 

 

 

 

 
Kuvio 7. CLO-instrumentin osapuolet. (Das, 2004) 
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3.3 Synteettiset rakenteet 

 

3.3.1 Taustaa 

 

Niitä arvopaperistamisrakenteita, joissa omaisuuseriä ei myydä vaan niihin 

liittyvät riskit siirretään muilla keinoin markkinoille, kutsutaan synteettisiksi 

rakenteiksi. Keskeisinä eroina perinteisiin rakenteisiin verrattuna on mitta-

vampi johdannaisten käyttö sekä alullepanijan motivaatio. Synteettisellä 

rakenteella haetaan suojaa alkuperäisten velallisten mahdollisia maksuky-

vyttömyystilanteita vastaan. 

 

Erillisyhtiö tekee alullepanijan eli suojauksen ostajan kanssa luottojohdan-

naisen (käytännössä credit default swap), josta johtuen alullepanija mak-

saa arvopaperistetulle rakenteelle jaksottaista korvausta. Tätä korvausta 

vastaan struktuuri sitoutuu maksamaan alullepanijalle korvauksia suojattu-

jen saatavien mahdollisista tappioista. Itse transaktion kohteena olevat 

omaisuuserät säilyvät alullepanijan taseessa. 

 

Synteettisiä CDO-rakenteita voidaan tehdä sekä tase-CDO:ina että arbit-

raasi-CDO:ina. Toistaiseksi vuonna 2007 valtaosa synteettisistä CDO:ista 

on toteutettu tase-muotoisina. Kuitenkin jo vuodesta 2004 lähtien synteet-

tiset arbitraasi-CDO:t ovat olleet koko CDO-lainamarkkinan nopeimmin 

kasvava osa. (Fabozzi ja Goodman, 2004, 217);(European Secutitisation 

Forum, viitattu 20.2.2008) 

 

Synteettiset CDO-rakenteet ovat keskenään hyvin heterogeenisiä. Perus-

vaihtoehtoina synteettisissä rakenteissakin ovat kuitenkin staattinen tai 

aktiivisesti hoidettu vakuuspooli. Itse strukturoinnin erilaisia toteutustapoja 

on kuitenkin äärettömästi. (Fabozzi ja Goodman, 2004, 217) 
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3.3.2 Synteettisten rakenteiden hyödyt 

 

Yleisesti synteettisten rakenteiden eduiksi nähdään huomattavasti pie-

nemmät kustannukset ja nopeampi toteutus kuin perinteisissä arvopape-

ristamisrakenteissa. Näistä eduista johtuen valtaosan CDO:ista ennuste-

taan tulevaisuudessa toteutettavan synteettisinä. 

 

Erityisesti kolme syytä puoltaa synteettisten rakenteiden käyttämistä. En-

simmäinen on se, että synteettisen rakenteen luonteesta johtuen etuoike-

usjärjestyksessä ylimpänä, vielä AAA-luokitellun osionkin yläpuolella ole-

vaa niin kutsuttua super senior -osiota ei välttämättä tarvitse pääomittaa 

laskemalla sitä vastaan liikkeelle joukkovelkakirjoja. Synteettisestä raken-

teesta johtuen tämä super senior -osion teoriassa lähes olematon luotto-

riski voidaan siirtää markkinoille käteisinstrumentteja huomattavasti vä-

hemmän pääomaa vaativilla luottojohdannaisilla.  

 

Käytännön taloudellinen hyöty CDO-salkunhoitajalle on siten AAA-

luottoluokitellun (normaalisti noin 50 korkopistettä) ja super senior credit 

default swapin (normaalisti noin 5-10 korkopistettä) spreadien erotus eli 

normaalisti noin 40–45 korkopistettä jokaista rahayksikköä kohden. (Fa-

bozzi ja Goodman, 2004, 221) 

 

Toisena synteettisten rakenteiden käyttämisen etuna on luottojohdan-

naismarkkinan hyvästä likviditeetistä johtuva käteis-CDO:ta lyhyempi 

ylösajo (ramp up) -vaihe. Käteis-CDO:issa on tyypillistä, että omaisuuden 

sijoittaminen kestää useita vuosia, josta seuraa usein se, että etuoikeus-

järjestyksessä alin equity-osio joutuu odottamaan rahavirtojaan, koska 

kaikki vajaasta vakuuspoolista tulevat rahavirrat menevät etuoikeusjärjes-

tyksessä ylempänä olevien osioiden korkokassavirtoihin. Synteettisessä 

toteutuksessa sijoitukset voidaan haluttaessa tehdä erittäin nopeasti.  

 

Käteis-CDO:iden tapauksessa pitkästä ylösajovaiheesta johtuvia ongelmia 

voidaan vähentää käyttämällä niin kutsuttua warehouse-järjestelyä. Ware-
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house-järjestely mahdollistaa vakuusomaisuuden hankkimisen velkarahoi-

tuksella jo ennen varsinaista emissiota. Tyypillisesti warehouse-

ominaisuutta käytettäessä omaisuuden hankintahetken ja emission väli-

sen ajanjakson mahdollisesta korkojen muutoksesta seuraava korkoriski 

suojataan pois. Luottoriskin osalta kuitenkin rakenteen alin equity-osio jou-

tuu kantamaan riskin mahdollisesta luottoriskipreemioiden (spread) kas-

vamisesta vakuusomaisuuden hankintahetken ja emission välisenä aika-

na. 

  

Normaalisti kuitenkin synteettisetkin rakenteet varaavat itselleen mahdolli-

suuden sopivaksi katsomansa kestoiseen ylösajovaiheeseen. Tämän 

avulla salkunhoitaja pyrkii hyödyntämään mahdollisesti muuttuvia markki-

natilanteita. 

 

Kolmas etu synteettisten rakenteiden käyttämiseen on synteettisen toteu-

tuksen (credit default swap) edullisuus suhteessa vastaaviin käteis-

bondeihin. Pääasiallisena syynä edullisuuteen on credit default swap -

markkinan parempi likviditeetti suhteessa vastaavaan käteismarkkinaan. 

Ero korostuu sitä enemmän, mitä huonomman luottoluokituksen instru-

menteista on kyse. Toinen edullisuuteen vaikuttava seikka on synteetti-

sessä markkinassa varsinaisen kaupan kohteena olevan luottoriskin lisäk-

si mukana oleva sopimuksen toisesta osapuolesta syntyvä vastapuoliriski. 

(Fabozzi ja Goodman, 2004, 219–222)   

 

3.3.3  Credit Default Swap (CDS) 

 

Credit default swapit eli niin kutsutut luottoriskinvaihtosopimukset ovat 

yleisin tyyppi luottojohdannaisista. CDS-sopimus muistuttaa vakuutusta tai 

takausta, koska tällaisessa sopimuksessa suojan myyjä sitoutuu jaksoit-

tain saamaansa korvausta vastaan maksamaan suojan ostajalle korvauk-

sen sopimuksen mukaisissa tilanteissa.  
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Kuviossa 8 suojan ostaja B myy joukkolainaan X liittyvän luottoriskin suo-

jan myyjälle A. B maksaa A:lle palkkiota x korkopistettä. Sopimuksen so-

pimusehtojen mukaan A maksaa B:lle korvauksen (credit event payment) 

jos sopimuksessa määritelty luottoriski (credit event) toteutuu joukkolaina 

X:n tapauksessa. Jos luottoriski ei toteudu, sopimus raukeaa aikanaan il-

man että A:n tarvitsee maksaa mitään. 

 

 

 
Kuvio 8. Luottoriskinvaihtosopimuksen rakenne. (Rahoitustarkastus, 2000, 4) 

 

 

Käytännössä kuviossa 8 A on ostanut joukkolainaan X:n liittyvän luottoris-

kin B:ltä ilman tarvetta sitoa pääomaa kyseiseen joukkovelkakirjaan. B 

puolestaan on suojannut joukkovelkakirjalainaan X liittyvän luottoriskinsä, 

mutta samalla B:lle on syntynyt vastapuoliriski A:sta. (Rahoitustarkastus, 

2000, 4) 

 

Credit default swapeilla siirrettävä luottoriski voi tulla joukkovelkakirjalaino-

jen lisäksi pankkilainoista, johdannaisista tai muista saatavista. Kassavir-

ran maksamiseen johtavan luottoriskin toteutumiseen (credit event) on In-

ternational Swaps and Derivatives Associationin (ISDA) toimesta määritel-

ty viralliset säännökset. (Fabozzi ja Goodman, 2004, 198–199)   
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Kesäkuussa 2007 BIS (The Bank for International Settlements) raportoi 

liikkeelle laskettujen credit default swapien koko markkinan nimellisarvoksi 

yhteensä USD 42 600 miljardia. CDS-markkinan nopeasta kasvusta ker-

too joulukuun 2006 vastaava luku USD 28 900 miljardia. (BIS, 2007) 

 

3.4 Kattavuustestit 
 

3.4.1 Kattavuustestit yleisesti 

 

Kattavuustestien (coverage tests) tarkoituksena on suojata sijoittajia 

CDO:n vakuusmateriaalin huononemiselta. Yleisesti kattavuustestit jae-

taan rakenteen pääomien määrää seuraaviin overcollateralization (O/C) ja 

koronmaksukykyä mittaaviin interest coverage (I/C) -testeihin.  

 

Testeillä määritetään vähimmäistasot CDO:n kyvylle maksaa säännöllistä 

kuponkikorkoa sekä ylläpitää vakuusomaisuuden arvoa. Jos rakenteen 

säännöissä määriteltyä vähimmäistasoa ei saavuteta, seurauksena on 

kaikkien kassavirtojen ohjaus pääomien takaisinmaksuun sijoittajille osioi-

den etuoikeusjärjestyksessä. (Fabozzi ja Goodman, 2004, 18–19)    

 

3.4.2 Overcollateralization-testi (O/C) 

 

Niin kutsutulla O/C -testillä mitataan vakuuspoolin omaisuuserien pää-

oman suhdetta CDO:n eri osioiden pääomaan. Yksittäisen osion O/C-

suhdeluku lasketaan seuraavasti. 

 

 

 
(3) 
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O/C -testin tulosta pidetään hyväksyttynä, jos sen tuloksena saatava suh-

deluku on suurempi kuin CDO:n säännöissä määritelty raja-arvo. Suhde-

luku lasketaan erillisesti jokaiselle CDO:n osiolle. Vaadittu raja-arvo laskee 

alaspäin osioiden etuoikeusjärjestyksen alenemisen mukaan. Saavutetun 

O/C-arvon ja vaaditun minimiarvon erotuksena muodostuva puskuri on 

CDO:n tärkeimpiä rakenteellisia mittareita, jolla rakenteen menestymistä 

voidaan seurata. (Fabozzi, Goodman, Lucas ja Manning, 2007, 13-14) 

 

3.4.3 Interest Coverage-testi (I/C) 

 

I/C-testillä seurataan vakuuspoolin omaisuuserien korkokassavirtojen 

suhdetta CDO:n eri osioiden suunniteltuihin korkokassavirtoihin. 

 

 

   
(4) 

 

 

Myös I/C-testin antamaa suhdelukua verrataan CDO:n säännöissä määri-

teltyyn raja-arvoon. Normaalisti I/C-testi on etuoikeudeltaan vasta vastaa-

van overcollateralization testin jälkeen. 

   

Kuviossa 9 esitetään järjestys jossa CDO:lle tulevat rahavirrat ohjataan 

eteenpäin eri osapuolille. Ensimmäisenä maksetaan lakisääteiset verot 

sekä toiminnan onnistumisesta riippumattomat hallinnointikulut sekä sal-

kunhoidosta aiheutuneet sopimuksen mukaiset kulut. Näiden jälkeen 

maksetaan etuoikeusjärjestyksessä ylimmän osion korkokassavirrat. Vas-

ta näiden jälkeen kattavuustestien arvojen täyttäessä vaatimukset rahavir-

rat ohjautuvat etuoikeusjärjestyksessä alempien osioiden korkokassavir-
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toihin ja alimman equity-osion tuotoksi. (Fabozzi ja Goodman, 2004, 16–

17) 

 

 

 

 
Kuvio 9. CDO:n rahavirtojen ohjautumisjärjestys. 
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3.4.4 Pay-In-Kind (PIK) -ominaisuus 

 

Kattavuustestien arvojen mahdollisesti jäädessä vaadittua huonommiksi 

ohjautuu CDO:lle vakuuspoolista tulevat rahavirrat etuoikeusjärjestykses-

sä ensimmäisenä olevan osion pääoman takaisinmaksuun. Pääomaa 

maksetaan takaisin kunnes kattavuustestien tulokset saavuttavat vaaditut 

arvot. Tällöin etuoikeudeltaan alimpien osioiden kuponkikorot jäävät mak-

samatta ja niiden pääoman nimellisarvoa kasvatetaan maksamatta jää-

neiden kuponkikorkojen verran. Seuraavan kuponginmaksun yhteydessä 

kuponkikorko lasketaan tälle korotetulle pääomalle.  

 

Tällä niin kutsutulla payment-in-kind-ominaisuudella lisätään rakenteen 

ylimmän osion pääomien turvaa ja parannetaan sen luottoluokitusta. Ra-

kenteen alin equity-osiokin hyötyy tästä ylempien osioiden vaatimien riski-

preemioiden pienentyessä.  (Cifuentes ja Lancaster, 2004, 355) 

 

Pay-in-kind-ominaisuus saattaa vaikuttaa suuresti CDO:n pääomaraken-

teeseen. Kattavuustestien vaadittujen raja-arvojen ollessa tiukat on hyvin 

todennäköistä että jossain vaiheessa testien tulokset eivät täytä vaadittuja 

arvoja ja kassavirrat ohjautuvat etuoikeudessa ylimmän osion pääoman 

takaisinmaksuun. Tästä seuraa koko CDO:n pääomarakenteen muuttumi-

nen vähemmän velkapitoiseksi ja edelleen pääomakustannusten kasva-

minen.   

 

Mahdollisuus pay-in-kind-ominaisuuden käyttöön on yleinen alhaisten luot-

toluokitusten yritysten liikkeelle laskemissa joukkovelkakirjalainoissa, joi-

den tulevat kassavirrat ovat epävarmoja. Tällä ominaisuudella pystytään 

säästämään ainakin toisinaan niukkoja pääomia ja siten jopa välttämään 

mahdollinen maksukyvyttömyys (default).  

 

Pay-in-kind-tapahtuman toteutuminen voidaan periaatteessa rinnastaa 

maksukyvyttömyyteen (default). Tästä syystä luottoluokituslaitokset suh-

tautuvat varovaisesti CDO:ihin, joissa on pay-in-kind-ominaisuus olemas-
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sa. Esimerkiksi luottoluokittaja Standard & Poors ei myönnä A- tai sitä 

korkeampaa luottoluokitusta CDO:n osiolle, jossa kyseinen ominaisuus on 

olemassa. (Fabozzi ja Goodman, 2004, 317–318)    

 

3.5 Laatutestit 
 

3.5.1 Laatutestit yleisesti 

 

Kun CDO:n eri osiot on luottoluokitettu, luokittelijat pyrkivät laatutestien 

avulla varmistumaan rakenteen luottoluokituksen jatkuvasta tasosta. Kes-

keisiä seurattavia asioita ovat vakuuspoolin omaisuuden riittävän laajan 

hajautuksen ylläpito sekä toisaalta erityisesti poolin omaisuuden huonoim-

piin luottoluokkiin mahdollisesti syntyvät keskittymät.  

 

Toinen laatutesteillä seurattavista asioista on se, ettei vakuuspoolin omai-

suuserien rakenne muutu jatkuvan kaupankäynnin seurauksena merkittä-

västi erilaiseksi kuin alun perin oli suunniteltu. Esimerkiksi luottoluokituslai-

tos Moody´s seuraa maksukyvyttömyyden todennäköisyyksiä WARF 

(weighted average rating factor) -mittarillaan. (Schorin ja Weinreich, 2001, 

12) 

 

3.5.2 Luottoluokitukset 

 

Maksukyvyttömyyden todennäköisyyden lisäksi arvio maksukyvyttömyysti-

lanteessa takaisin saatavasta velkaosuudesta (recovery rate) sekä va-

kuuspoolin omaisuuden riittävä hajautus ovat tärkeimpiä osion luottoluoki-

tukseen vaikuttavia tekijöitä. Kaikki kolme suurta luottoluokittajaa Standard 

& Poor's, Moody's sekä Fitch käyttävät keskenään hieman eri metodeita 

mutta päätyvät samantyyppisiin johtopäätöksiin määrittäessään luotto-

luokituksia CDO:n eri osioille. (Fabozzi et al., 2007, 16–17) 
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Kaikki luottoluokittajat määrittelevät odotetut tappiot erillisesti jokaiselle 

CDO:n eri osiolle, erilaisten maksukyvyttömyys skenaarioiden valossa. 

Osion luottoluokitus saadaan suhteuttamalla näitä osioiden odotettuja tap-

pioita eri luottoluokkien raja-arvoihin. Kuviossa 10 on Standard & Poor's:in 

käyttämä yhdeksänportainen luokitteluasteikko. Asteikon neljä ylintä luok-

kaa luetaan investment grade tasoisiksi ja alimmat luokat high yieldiksi. 

(Deacon, 2004, 15–16) 

 

 

 
Kuvio 10. Standard & Poor's:in käyttämä luottoluokitusasteikko. 

  

 

Vakuuspoolin omaisuuden hajautusta arvioitaessa yksittäisiä lainoja jae-

taan esimerkiksi liikkeellelaskijan toimialan perusteella toisiinsa nähden 

korreloimattomiin ryhmiin joista voidaan arvioida yhden tai usean lainan 

maksukyvyttömyyden vaikutusta kokonaisuuteen. Sijoittajan näkökulmasta 

tärkeä seikka on myös yksittäisen lainan maksukyvyttömyydestä seuraa-

vat vaikutukset koko CDO:n rakenteelle. Tätä keskittymäriskiä hallitaan 

asettamalla tyypillisesti 2 % maksimipaino rajoitteeksi yksittäisen lainan 

osuudelle koko vakuusomaisuudesta. (Fabozzi et al., 2007, 17) 

 

3.5.3 Weighted Average Rating Factor (WARF) 

 

Moody's Investor Service:n kehittämä Weighted Average Rating Factor -

malli on yleisin menetelmä CDO:iden vakuuspoolien omaisuuserien mak-

sukyvyttömyyksien (default) todennäköisyyksien arviointiin. Yksinkertais-



 33

tettuna WARF johdetaan CDO-kohtaisesti vakuusomaisuuden tyypistä 

riippuen esimerkiksi yrityslainojen historiallisesta maksukäyttäytymisai-

kasarjasta. Yleisesti yrityslainojen maksukyvyttömyyksien lukumäärä kas-

vaa eksponentiaalisesti luottoluokituksen heikentyessä. 

 

Myös WARF:in antamat arvot ovat epälineaarisia ja ne kasvavat eks-

ponentiaalisesti suhteessa luottoluokitukseen. WARF kuvaa yksinkertais-

tettuna CDO:n vakuuspoolin luottoluokkakohtaisesti maturiteeteilla paino-

tettuja maksukyvyttömyyden todennäköisyyksiä.   

 

Taulukossa 3 luottoluokituksen Baa3 antama WARF arvo 610 tarkoittaa 

6,10 % todennäköisyyttä maksukyvyttömyydelle, yksittäisen CDO:n va-

kuuspoolissa olevan yrityslainan osalta kumulatiivisesti koko maturiteetille. 

Koko rakenteen WARF -tunnusluku saadaan yksinkertaisesti summaamal-

la eri osioiden rahamäärillä painotetut WARF-arvot toisiinsa. (Fabozzi, 

Goodman, Lucas ja Manning, 2007, 119) 

 

 
Taulukko 3. Moody's Weighted Average Rating Factor. (Moody's Investor Service, 

2004) 
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4. CDO-LAINAT SIJOITTAJAN NÄKÖ-

KULMASTA 
 

4.1 CDO-lainojen edut sijoittajalle 

 

Rahoitusteorian mukaisesti hajauttaminen on ainoa niin sanottu ilmainen 

lounas, josta sijoittajan on mahdollista hyötyä. Arvopaperistettuihin instru-

mentteihin sijoittaminenkin lähtee ensisijaisesti sen luomasta hajautta-

mismahdollisuudesta. Tarjolla on sen tyyppisiä riskejä, joita sijoittajan on 

vaikeaa muuten salkkuunsa ottaa, kuten yksityishenkilöiden vakuudellista 

asuntolainakantaa, luottokorttisaatavia, opintolainakantaa ja autorahoitus-

ta. Arvopaperistetut instrumentit tarjoavat sijoittajalle myös sellaisen riski-

tuotto-profiilin, jota ei likvideillä markkinoilla tarjottavilla perinteisillä jouk-

kovelkakirjalainoilla pystytä replikoimaan. (Cifuentes ja Lancaster, 2004, 

28) 

 

Vastaaviin yritysjoukkovelkakirjoihin verrattuna arvopaperistetut instru-

mentit ovat olleet luottoluokituksiltaan melko vakaita, mutta kuitenkin tuo-

toiltaan kilpailukykyisiä. Tällainen epälooginen tilanne aiheutunee arvopa-

peristettujen instrumenttien markkinan nuoresta iästä johtuvasta epälikviy-

destä. Ajan myötä lisätuotto kuitenkin pienentynee. (Korhonen, Pylkkönen 

ja Taipalus, 2003, 39) 

 

CDO-rakenteen muodostaminen ja siihen liittyvä luottoluokittajan antama 

luottoluokitus ovat mahdollistaneet institutionaalisten sijoittajien aikaisem-

min katekelvottomien tai vakavaraisuuslaskennassa epäedullisten sijoitus-

ten muuttamisen CDO-rakenteiden avulla katekelpoisiksi ja siten parantaa 

salkun tuotto-odotusta ilman että valvontaa suorittaville viranomaisille ra-

portoitava riski kasvaa.  (Niemi, 2007, 4-6) 
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4.2 CDO-laina-portfolion hoitaminen institutionaalisen sijoittajan 
näkökulmasta 

 

Tyypillisen sijoitustoimintaa harjoittavan instituution salkku voi koostua 

useista kymmenistä CDO-lainoista. Yleisesti CDO-lainojen valinnassa pi-

detään tärkeänä kiinnittää huomiota nykyisten, vastaavan tyyppisten 

CDO-lainojen menestykseen eikä niinkään itse CDO:ta hoitavan omaisuu-

denhoitajan aikaisempaan tuottohistoriaan.  

 

Yksittäiseen CDO-lainaan itsessään sisältyvää hajautusta ei pidetä kovin-

kaan tärkeänä valintakriteerinä harkittaessa CDO-sijoitusta. Tyypillisesti 

instituutiot tekevät hajautuksen mieluummin itsenäisesti omista lähtökoh-

distaan koko CDO-laina -portfolionsa tasolla. Yksittäisen CDO-lainan va-

linnassa salkunhoitajavalintaa tärkeämpänä kriteerinä pidetään instrumen-

tin vakuuspoolin omaisuustyypin valitsemista. Yleisenä ohjesääntönä pi-

detään sitä, että tietyn tyyppistä CDO-lainaa kannattaa ostaa silloin, kun 

pitää sen vakuuspoolin omaisuuseriä edullisina. (Fabozzi ja Goodman, 

2004, 354)  

 

CDO-salkunhoitajan kannustimet ovat myös huomionarvoisia harkittaessa 

sijoittamista kyseiseen rakenteeseen. Tavallista on, että salkunhoitaja 

merkitsee 25,0–49,5 % liikkeellelaskemansa CDO:n etuoikeusjärjestyk-

sessä alimmasta equity-osiosta, jolloin hänellä on suuri kannustin hoitaa 

rakennetta niin, että myös etuoikeudeltaan huonoimmat osiot saavat kor-

kokassavirtoja ja pääomansa takaisin. Salkunhoitajan oman omistuksen 

ylärajana pidetään alle 50 %:a equity-osion kokonaismäärästä, koska tä-

män ylityttyä koko rakenne yhdistettäisiin salkunhoitajan omaan tasee-

seen. 

 

CDO:n mahdolliselle huonolle menestykselle on kuitenkin muitakin syitä 

kuin salkunhoitajan huono onnistuminen. Menestyksen vertaaminen toi-

siin, vastaavan tyyppisiä omaisuuseriä vakuuspoolissaan hallinnoiviin 

CDO-lainoihin kertoo parhaiten sen, mikä osa menestymättömyydestä joh-
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tuu markkinaolosuhteista ja mikä itse salkunhoitajasta. (Fabozzi ja Good-

man, 2004, 357)  

 

Kvalitatiivisina kriteereinä, joihin instituutiot tyypillisesti kiinnittävät huomio-

ta, ovat muun muassa CDO-salkunhoitajan kurinalainen, johdonmukainen 

sijoitusprosessi, jota noudatetaan sekä hyvinä että huonoinakin aikoina. 

Myös CDO:ta hoitavan yrityksen ja itse salkunhoitotiimin toiminnan jatku-

vuus ovat keskeisiä kvalitatiivisia kriteerejä. (Fabozzi ja Goodman, 2004, 

359) 

 

Salkunhoidon laadullinen arviointi on subjektiivisin osio CDO-sijoittamisen 

due diligence -prosessista. Kuviossa 11 on Deutsche Bankin laatima tar-

kastuslista yleisesti tärkeiksi arvioiduista kysymyksistä valittaessa mahdol-

lisimman hyvää CDO-salkunhoitajaa. (Folkerts-Landau, Thompson ja 

Weaver, 2002, 26) 
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Kuvio 11. Due diligence -lista CDO-salkunhoitajan valintaan. (Folkerts-Landau, 

Thompson ja Weaver, 2002, 26) 

 

 

Kvalitatiivisina kriteereinä, joihin instituutiot tyypillisesti kiinnittävät huomio-

ta, ovat muun muassa CDO-salkunhoitajan kurinalainen, johdonmukainen 

sijoitusprosessi, jota noudatetaan sekä hyvinä että huonoinakin aikoina. 

Myös CDO:ta hoitavan yrityksen ja itse salkunhoitotiimin toiminnan jatku-

vuus ovat keskeisiä kvalitatiivisia kriteerejä. (Fabozzi ja Goodman, 2004, 

359) 

 

4.3 Kaupankäyntimahdollisuudet jälkimarkkinoilla 

 

Arvopaperistettujen tuotteiden lukumäärän valtava kasvu viime vuosina on 

johtanut myös niiden jälkimarkkinan syntymiseen ja kehittymiseen. Kuiten-

kin käytettävässä muodossa olevan informaation puute on suuri este 

CDO-lainojen tehokkaalle hinnoittumiselle jälkimarkkinoilla.  
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Käytännössä yksittäisen rakenteen yksityiskohtainen mallintaminen hin-

noittelumielessä on usein todella monimutkaista. Keskitetyn informaatio-

lähteen puuttumisesta johtuen useimmiten ainoa tapa mallintamisessa on 

lähteä käänteisesti liikkeelle valmiista rakenteesta kohti sen yksittäisiä ra-

havirtoja. Näille niin kutsutuille reverse-engineering -tekniikoille lähtökoh-

tana toimivat esimerkiksi kyseisen rakenteen viralliset raportit, joista ilme-

nevät seikkaperäiset rahojen liikkeet (remittance reports). 

 

Käytännössä useimmiten ainoaksi osto- ja myyntihintaa tarjoavaksi osa-

puoleksi markkinoilla jää rakenteen alkuperäinen liikkeellelaskija. Tämä 

ostajien ja myyjien vähäinen lukumäärä tekee markkinasta epälikvidin. 

Näistä syistä johtuen CDO-lainat ovat hinnaltaan edullisia jälkimarkkinoilla 

verrattuna vastaaviin rakenteisiin ensisijaisilla markkinoilla.  

 

Jälkimarkkinoilta CDO-lainaa ostettaessa sijoittajalla on informaatioetu 

liikkeellelaskuvaiheessa sijoittamiseen nähden. Rakenteen todellisia omis-

tuksia tarkasteltaessa pystytään muodostamaan liikkeellelaskuvaihetta 

konkreettisempi käsitys salkunhoitajan suoriutumisesta ja tuottohistoriasta. 

Mahdollisesti suoriutumista pystytään arvioimaan myös erityyppisten kor-

ko- ja luottoriskiskenaarioiden valossa. (Fabozzi ja Goodman, 2004, 332) 

 

Jälkimarkkinoilta CDO:ta valittaessa on huomionarvoista ottaa selvää, että 

jokaiselle vakuuspoolin eri osiolle on olemassa tuottohistoria. Huomioita-

vaa on myös se että rakennetta ei ole toiminnan kuluessa venytetty sellai-

siin omaisuusluokkiin, joissa salkunhoitaja ei ole aikaisemmin ollut aktiivi-

nen. 

 

Tärkeitä informaation lähteitä ovat CDO:n alkuperäinen tarjousmuistio se-

kä tuorein katsaus. Tarjousmuistiosta selviävät yksityiskohtainen rakenne, 

sijoitussuunnitelma, vakuuspoolin omaisuuden kaupankäyntiä koskevat 

säännökset sekä rajoitteet ja myös muut kyseistä CDO:ta koskevat eri-

tyispiirteet. Viimeisestä katsauksesta puolestaan selviävät sen hetkiset 
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omistukset, luottoriskiluokitukset sekä eri testien arvot suhteessa raken-

teen liikkeellelaskuhetkeen.  

 

Myös luottoluokittaja voi olla hyödyllinen CDO:ta koskevan informaation 

lähde. Institutionaalisen sijoittajan tapauksessa on normaalia myös kes-

kustella CDO:ta hoitavan salkunhoitajan kanssa ennen sijoituspäätöstä. 

Salkunhoitajalta saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa omistuksista ja sijoi-

tusstrategioista kuin varsinaisesta paperille kirjoitetusta katsauksesta. (Fa-

bozzi ja Goodman, 2004, 333) 

 

Arvioidaan kuviossa 12 olevan esimerkin avulla kuvitteellisen "CDO-1"-

rakenteen ominaisuuksia jälkimarkkinoilla.   
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Kuvio 12. Jälkimarkkinoilla tarjottava CDO-laina. 

 

 

Kyseessä on kassavirta-rakenteisen CDO:n senior-osio, jonka vakuuspoo-

li koostuu 30 % kehittyvien markkinoiden velkakirjoista ja 70 % high yield-

velkakirjoista. Rakenteen liikkeellelaskun aikaan kyseisen senior-osion 

luottoluokitus oli Aa2. 

 

Osio on luottoluokittajan tarkkailussa johtaen tulevaisuudessa mahdolli-

seen luottoluokituksen alentamiseen. Tarkkailuun johtavina ennusmerk-

keinä ovat O/C-testin saaman arvon laskeminen alkuperäisestä, WARF-

menetelmällä arvioitu maksukyvyttömyyden todennäköisyyden kasvami-

nen sekä vakuuspoolin CCC-luottoluokitellun osion osuuden kasvaminen. 

 

Osion luottoluokitus on yksi keskeisimmistä arviointikriteereistä pohditta-

essa CDO-sijoittamista jälkimarkkinoilla. Moody's:in käyttämällä WARF-

menetelmällä tarkasteltuna CDO-1:n luottoluokitus on huonontunut 280 

pistettä liikkeellelaskuhetken 2720 pisteestä nykyiseen 3000 pisteeseen. 

Normaalisti 200–300 pisteen muutosta ei pidetä vielä vakavana. Muutok-
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sen ollessa suuruusluokkaa 500–600 pistettä kyseessä on jo vakava sig-

naali rakenteen CCC-luokitellun osion suhteellisen osuuden kasvamises-

ta. 

 

Luottoluokituksen mahdollinen aleneminen on huomioitu CDO-1:n markki-

nahinnassa. Hinnalla 93 saatava tuotto Libor +200 korkopistettä ylittää 

tarkasteluhetkellä vastaavien A1-luokiteltujen rakenteiden tuoton noin 40 

korkopisteellä.  

 

Yleisenä raja-arvona CCC-luokitellun osion osuudelle pidetään 5 % kaik-

kien pääomien nimellisarvosta. Tämän rajan ylittyminen merkitsee koko-

naisuuden kannalta kasvanutta maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä ja 

useimmiten välitöntä tarvetta myydä CCC-luokiteltuja omaisuuseriä tappi-

olla, jotta vältetään rakenteen luottoluokitusten huononeminen. Sama vai-

kutus näkyy toisaalta myös O/C-testin arvossa, jolloin saavutetun arvon ja 

minimiarvon välinen ylivakuutta kuvaava puskuri pienenee. 

 

Jälkimarkkinoilla CDO-lainaa arvioitaessa laatutestien osalta keskittymiä 

mittaavat testit ovat tärkeämmässä asemassa kuin hajautusta mittaavat 

testit. Normaalisti liikkeellelaskuhetkellä saavutettu hajautuksen taso on 

melko pysyvä, johon harvoin tulee merkittäviä muutoksia myöhemmissä 

vaiheissa. 

 

O/C-testin arvoja tarkasteltaessa puskuri vaadittuun minimiarvoon on pie-

nentynyt 6 prosenttiyksikköä 145 %:sta 139 %:iin. Tyypillisesti syinä ovat 

vakuusomaisuuden maksukyvyttömyydet sekä salkunhoitajan päätökset 

myydä vakuusomaisuutta tappiolla, jotta vältetään osion luottoluokituksen 

aleneminen. Myös CCC-luottoluokiteltujen keskittymää koskeva raja-arvo 

saattavat tulla vastaan jolloin salkunhoitaja on pakotettu myymään CCC-

luokiteltua omaisuutta O/C-puskurin kustannuksella. Tyypillisesti juuri 

CCC-luokiteltujen omaisuuserien myyminen on suurin yksittäinen syy O/C 

-arvon alenemiseen. 
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Varsinaisia alenemisen syitä tärkeämpää on kuitenkin seurata testin saa-

vuttamaa arvoa suhteessa vaadittuun minimiin. Vaadittu minimiraja ylittyy 

CDO-1:n tapauksessa vielä 3 prosenttiyksiköllä. Huomiota tulisikin kiinnit-

tää etuoikeusjärjestyksessä alimpien osioiden vastaaviin arvoihin. Alem-

missa osioissa O/C-puskuri kutistuu nopeammin kuin ylemmissä, jolloin 

seuraa mahdollinen pääomien takaisinmaksu ylemmille osioille kunnes 

testit jälleen täyttävät CDO:n säännöissään määrittelemät raja-arvot. 

 

I/C-testin arvoja tarkasteltaessa on tyypillistä, että sen antamaa arvoa 

seurataan yhdessä vastaavan O/C-testin arvon kanssa. Normaalisti on 

erittäin harvinaista, ettei I/C-testi itsessään täyttäisi vaadittua minimiarvoa. 

Yhdessä testien arvoja tarkasteltaessa sääntönä pidetään, että I/C-testin 

arvon suurella puskurilla suhteessa vaadittuun minimiarvoon voidaan 

kompensoida O/C-testin antaman arvon heikkenemistä. CDO-1:n tapauk-

sessa I/C-testin arvo on laskenut 9 prosenttiyksikköä alkuperäisestä mutta 

on yhä 23 prosenttiyksikköä vaaditun minimiarvon yläpuolella. 

 

I/C-testin tuloksista voidaan tehdä myös johtopäätöksiä salkunhoitajan ak-

tiivisuudesta ja strategiasta käydä kauppaa. Normaalisti vakuuspoolin 

omaisuuteen kohdistuvat maksukyvyttömyydet sekä luottoluokitusten 

heikkenemisestä johtuvat pakkomyynnit vaikuttavat negatiivisesti sekä I/C-

testillä mitattaviin kuponkikorkoihin että O/C-testillä mitattavaan pää-

omaan.   

 

Testien antamien arvojen keskinäinen suhteen muuttuminen voi olla seu-

rausta esimerkiksi salkunhoitajan halukkuudesta saavuttaa pääomien liik-

keellelaskuhetken nimellisarvo myymällä lähellä nimellisarvoaan olevia 

lainoja ja ostamalla tilalle alhaisen kuponkikoron lainoja korkeammalla 

tuottovaateella. CDO:n painotettuun keskimääräiseen kuponkikorkoon 

vaikuttaa kulloinenkin markkinatilanne, joten sen vertaaminen liikkeelle-

laskuhetken tilanteessa vallinneisiin arvoihin ei ole yksiselitteistä. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että CDO:ta koskevien yksittäisten testien 

sijaan kannattaa tarkkailla kaikkien testien arvoja yhdessä ja suhteessa 

toisiinsa. Useimmiten pyrkimys parantaa yhtä testiarvoa johtaa vastaavasti 

toisen testiarvon heikkenemiseen. Salkunhoitajan intresseissä on tyypilli-

sesti pyrkiä ylläpitämään CDO:n kykyä maksaa tuottoa osittain itse omis-

tamalleen equity-osiolle. Kokonaiskuvaa tarkkailemalla saadaan paras kä-

sitys salkunhoitajan tekemistä valinnoista ja siitä kuinka CDO mahdollises-

ti suoriutuu tulevaisuudessa. (Fabozzi ja Goodman, 2004, 334–340) 

 

4.4 CDO-lainojen historialliset tuotot 

 

CDO-lainat ovat tarjonneet vuoteen 2007 saakka erinomaista tuotto-riski -

suhdetta verrattuna osakemarkkinoihin sekä yrityslainoihin. Absoluuttisesti 

katsottuna CDO-lainat ovat tuottaneet keskimäärin nelinkertaisesti suh-

teessa valtionlainoihin ja noin kaksinkertaisesti suhteessa luottoluokituk-

seltaan alhaisiin high yield lainoihin nähden. (Niemi, 2007, 4-6) 

 

Kuviossa 13 vertaillaan erityyppisten CDO-lainojen vuosituottoja ja volatili-

teetilla mitattua riskitasoa suhteessa yhdysvaltain osakemarkkinaa kuvaa-

vaan S&P 500 -indeksiin sekä yrityslainamarkkinaa kuvaavaan Lehman 

Brothersin Corporate Bond -indeksiin. CDO:ista vertailuun on otettu in-

vestment grade luottoluokiteltujen yritysten pankkilainoista muodostettu 

CLO, high yield -luottoluokitelluista joukkolainoista muodostettu CBO, 

AAA/AA (high grade) -luokiteltu ABS, mezzanine-luokiteltu ABS sekä kes-

kikokoisten yritysten (middle market) pankkilainoista muodostettu CLO. 

Vertailun aikajakso on maaliskuusta 2004 maaliskuulle 2007 saakka. Ver-

tailtavuuden nimissä yrityslainamarkkinaa kuvaava indeksi on suojattu 

korkoriskiltä käyttäen 5 vuoden koronvaihtosopimusta.  

 

Kuviossa 13 eri instrumenttien riskikorjattua tuottoa vertaillaan Sharpen 

luvulla, joka määritellään riskittömän tuoton ylittävänä tuottotasona yhtä 

volatiliteettiprosenttia kohden. Kuvion 13 tapauksessa Sharpen luku laske-
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taan kaavan 5 mukaisesti 36 kuukauden jaksolta jakamalla instrumentin 

ylituotto R - fR  suhteessa riskittömään tuottoon ylituoton keskihajonnalla 

σ .  

σ
f

p

RR
SR

−
=  (5) 

 

 

Tuloksista nähdään CDO-lainojen riskikorjatun tuoton erinomaisuus eten-

kin suhteessa yhdysvaltain osakemarkkinaan, mutta myös luottoluokituk-

seltaan AAA:ta alempiin yrityslainoihin nähden. 

 

 

 
Kuvio 13. CDO-lainojen tuotto-riski-suhde aikavälillä 2004-2007. (Wachovia Capital 

Markets, Lehman Brothers, Bloomberg) 

 

 

CDO-lainoihin sijoittamisella saavutettavaa hajautushyötyä tarkasteltaessa 

kuviossa 14 esitetään erityyppisten CDO-lainojen tuottojen korrelaatio yri-

tyslainoihin ja yhdysvaltain osakemarkkinaan nähden, Pearsonin korrelaa-
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tiokerrointa käyttäen. CDO-lainojen tuottojen korrelaatio on äärimmäisen 

pieni, toisinaan negatiivinen sekä eri omaisuusluokkiin nähden että sisäi-

sesti eri CDO-lainatyyppien että luottoluokkien kesken.  

 

 

 
Kuvio 14. CDO-lainojen korrelaatio osakkeisiin ja yrityslainoihin nähden. (Wachovia 

Capital Markets, Lehman Brothers, Bloomberg) 

 

 

4.5 Pääomaturvan muodostaminen Constant Proportion Portfolio 
Insurance (CPPI) -menetelmällä 

 

Blackin ja Jonesin (1987) aktiivinen suojausstrategia CPPI, oman pää-

oman ehtoisille sijoitusinstrumenteille on viime vuosina otettu käyttöön 

myös korkosijoitusten piirissä. CDO:iden tapauksessa CPPI-menetelmällä 

pyritään tarjoamaan sijoittajille lähtökohtaisesti pääomaturvattu sijoitus, 

jossa on kuitenkin potentiaalia vähäriskisintä super senior -osiota korke-

ampaan tuottoon.  

 

CPPI:n idea on yksinkertaisesti luoda algoritmi, jota seuraten sijoitus jae-

taan riskittömään ja riskilliseen osaan. Riskittömän sijoituksen nykyarvon 

ja turvattavan minimiarvon erotukseksi jäävä puskuri sijoitetaan riskilliseen 

sijoituskohteeseen. Tätä puskuria kulloisenkin markkinatilanteen mukai-

sesti aktiivisesti hoitamalla tavoitellaan turvatulle pääomalle mahdollisim-

man suurta lisätuottoa. (RISK Magazine, 8/2005, 17–19) 
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Käydään esimerkin avulla läpi kuvitteellinen CPPI-rakenteen muodostami-

nen. Oletetaan tehtäväksi maturiteetiltaan viiden vuoden CDO-laina-

sijoitus, jonka nimellinen pääoma ja vähintään 3 % vuosituotto pääomalle 

halutaan varmistaa. Oletetaan sijoituksen suuruudeksi USD 100, jolloin 

viiden vuoden kuluttua vaadittava päätösarvo 3 % vuosituotolle on USD 

115,93. Oletetaan myös, että riskittömänä pidetty CDO:n super senior osio 

lupaa sijoittajalle 5 % vuosituoton, joten nykyarvolla USD 90,83 sijoitus 

siihen takaisi haluamamme 3 % vuosituottotason. 

 

Riskillinen sijoitus tehdään samaisen CDO-rakenteen equity-osioon. En-

simmäisenä pyritään arvioimaan tehtävän riskillisen sijoituksen suurinta 

mahdollista päivätappiota halutulla todennäköisyydellä. Oletetaan esimer-

kiksi value-at-risk-mallilla arvioitavan että CDO:n equity-osioon kohdistu-

van suurimman yksittäisen päivätappion suuruus halutulla todennäköisyy-

dellä olisi 20 %. Tällöin siis riskilliseen equity-osioon sijoitetaan 5 ×  (USD 

100 – USD 90,83) = USD 45,85 ja loput USD 54,15 riskittömään super 

senior -osioon.  

 

Simuloidaan kuvissa 15 ja 16 esimerkin CPPI:n kehitystä mallintamalla 

riskillisen sijoituksen kehitystä geometrisenä Brownin liikkeenä. Kuvion 15 

tapauksessa kyseessä on positiivinen skenaario, jolloin ylimmällä käyrällä 

kuvattavan riskillisen CDO-equity -sijoituksen arvon (Risky Asset Value) 

oletetaan kehittyvän suotuisasti. Tällöin kuviossa toisiksi ylimpänä käyränä 

olevan kokonaisuuden markkina-arvon (CPPI) ja nousevalla suoralla ku-

vattavan turvattavan minimiarvon (bond floor, BF) erotuksena muodostu-

van puskurin (Real Exposure, RE) osuus kasvaa alkutilanteen 45,85 %:sta 

hetkittäin yli 150 %:n. Lopputuloksena sijoituksen päätösarvoksi saadaan 

183,4 joka on viidelle vuodelle vuosituottona 12,9 %. 

 

Kuviossa 16 on kyseessä pessimistinen skenaario, jolloin noin 3 vuoden 

kuluttua alkuhetkestä CDO-equity -sijoitus alkaa kehittyä huonosti, josta 

seuraa markkina-arvon ja vaaditun minimiarvon välisen erotuksen kutis-



 47

tuminen nollaksi ja sijoituksen ajautuminen niin kutsuttuun käteislukkoon 

(cash lock). Tällöin vuosituotoksi muodostuu ainoastaan vaadittu minimi-

tuotto 3 %.  

 

 

 
Kuvio 15. esimerkin CPPI-rakenteen simulointi, positiivinen skenaario. 
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Kuvio 16. esimerkin CPPI-rakenteen simulointi, negatiivinen skenaario. 

 

 

Strategian käytännön toimivuuden kannalta lähtötilanteessa riskisijoituk-

sen osuus on normaalisti aina yli 100 %, jolloin lisätuottoa pääomalle hae-

taan velkavivulla. Korkotason noustessa nykyarvon ja halutun minimiarvon 

erotuksena syntyvän puskurin suuruus kasvaa, jolloin riskipitoisen sijoituk-

sen osuus kokonaisuudesta kasvaa ja korkotason laskiessa taas puoles-

taan päinvastoin. (Moore, 2006, 30–31) 

 

CDO:iden tapauksessa CPPI-rakenteen tarjoaa sijoittajalle aina kolmas 

osapuoli, käytännössä joku suuri investointipankki. Riittävän likviditeetin 

saavuttamiseksi käytännön toteutus tapahtuu synteettisenä esimerkiksi 

credit default swapeilla. (Moore, 2006, 30–31)   
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4.6 Arvopaperistettujen instrumenttien sijoitusriskit 
 

4.6.1 Sijoitusriskit yleisesti 

 

Arvopaperistettuihin tuotteisiin liittyy periaatteessa samat riskit kuin mui-

hinkin kiinteä- tai vaihtuvakorkoista kassavirtaa tuottaviin instrumentteihin. 

Yleisellä tasolla arvopaperistettujen tuotteiden riskit voidaan jakaa luotto- 

ja markkinariskeihin. Lisäksi arvopaperistettuihin tuotteisiin liittyy epä-

symmetrisen informaation ja moral hazardin aiheuttama riski.  

 

Riskien kompensaationa sijoittajat vaativat riskipreemion. Historiallisesti 

katsottuna arvopaperistettujen tuotteiden riskipreemiot ovat olleet korkeita 

suhteessa perinteisiin sijoitusinstrumentteihin. 

 

4.6.2 Luottoriski 

 

Luottoriskiin sisältyy sekä vastapuoliriski että riskikeskittymät. Vastapuoli-

riskin realisoituessa liikkeeseenlaskija tai toinen sopimusosapuoli ei pysty 

huolehtimaan sovituista velvoitteistaan. Riskikeskittymällä tarkoitetaan ris-

kiä, joka johtuu siitä, että sijoitukset ovat keskittyneet tiettyihin ryhmiin, 

esimerkiksi yksittäiseen yhtiökonserniin, tiettyyn toimialaan, luottoluokkaan 

tai maahan. Jos luottoriski toteutuu jossakin riskikeskittymässä tai yhdes-

sä osassa riskikeskittymää, niin sen vaikutus moninkertaistuu keskittymän 

johdosta. (Hull, 2007, 327–331) 

 

Arvopaperistetuissa rakenteissa vakuuspoolin omaisuuserien luottoriski on 

huomattavin yksittäinen riskitekijä. Vakuuspoolin luottoriski voi realisoitua 

odotettua suurempana määränä maksuhäiriöitä, luottotappioita tai maksu-

kyvyttömyyksiä. (Cifuentes ja Lancaster, 2004, 223) 

 

Arvopaperistetun sijoitusinstrumentin kohdalla luottoriski voidaan jakaa 

kolmeen osaan. Ensimmäinen on riski liikkeellelaskijan maksukyvyttömyys 
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(default risk), joka realisoituu kun liikkeellelaskija ei pysty suoriutumaan 

korkokassavirroista ja / tai lainaamansa pääoman takaisinmaksusta. Toi-

nen osa luottoriskistä on mahdollinen liikkeellelaskijan luottoriskipreemion 

leveneminen (spread risk). Tämä näkyy jälkimarkkinoilla kasvaneena tuot-

tovaateena ja vastaavasti joukkovelkakirjan jälkimarkkinahinnan alenemi-

sena.  

 

Kolmantena osana on riski että liikkeelle lasketun joukkovelkakirjan luotto-

luokitusta alennetaan kesken maturiteetin (downgrade risk). Tämäkin osa 

luottoriskistä realisoituu kasvaneena tuottovaateena jälkimarkkinoilla ja 

joukkolainan markkinahinnan alenemisena. Normaalisti arvopaperistetun 

rakenteen luottoriskistä ainoastaan maksukyvyttömyyden riski suojataan 

luottojohdannaisten avulla pois. Pidettäessä sijoitus liikkeellelaskusta ma-

turiteettiin saakka on luottoriskipreemion levenemisriskin ja luottoluokituk-

sen alenemisriskin merkitys sijoittajalle vähäinen maksukyvyttömyysriskin 

ollessa suojattu. (Fabozzi ja Goodman, 2004, 10) 

 

4.6.3 Markkinariskit 

 

Markkinariskillä tarkoitetaan riskiä, jonka takia sijoituskohteen arvo muut-

tuu sijoittajan kannalta epäedulliseen suuntaan. Markkinariski voidaan ja-

kaa joko systemaattiseksi tai epäsystemaattiseksi riskiksi. Epäsystemaat-

tinen riski on suojattavissa eri toimintojen kautta, koska se kohdistuu yksit-

täiseen liikkeeseenlaskijaan. Systemaattinen riski kohdistuu puolestaan 

koko markkinaan. Markkinariski jaotellaan edelleen valuutta-, korko-, ar-

vonmuutos- ja likviditeettiriskiin. (Hull, 2007, 331–336) 

 

Arvopaperistettujen tuotteiden markkinariskeistä korkoriski on sijoittajalle 

normaalisti vähäinen, koska liikkeeseen lasketut arvopaperit ovat suurim-

maksi osaksi vaihtuvakorkoisia. Arvopaperistetun rakenteen sisällä korko-

riski syntyy, kun vakuuspoolista saatavat korkokassavirrat ovat tyypillisesti 

kiinteitä ja puolestaan sijoittajille maksettavat korkokassavirrat normaalisti 
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vaihtuvakorkoisia. Käytännössä salkunhoitaja suojaa korkoriskin raken-

teen sisältä pois johdannaismarkkinoilla joko kuvion 17 mukaisesti swap-

sopimuksilla tai kuvion 18 mukaisesti niin kutsutuilla korkokatto (cap) -

sopimuksilla. (Fabozzi, et al., 2007, 25–27)  

 

 

 

 
Kuvio 17. Korkoriskin suojaus CDO:n sisältä korko-swapilla. 

 

 

Kuviossa 17 CDO tekee koronvaihtosopimuksen swap-vastapuolen kans-

sa, jolloin CDO maksaa kiinteää korkoa ja ottaa swap-vastapuolelta vas-

taan vaihtuvaan korkoon sidottua kassavirtaa.  Kuviossa 18 CDO tekee 

puolestaan cap-sopimuksen, jolloin CDO suorittaa palkkion suojauksesta 

etukäteismaksuna ja saa vastapuolelta kassavirtaa vain jos vaihtuva korko 

ylittää etukäteen sovitun tason. Näillä toimenpiteillä pystytään suojautu-

maan vaihtuvan koron nousemiselta, jolloin vakuuspoolista saatavilla kiin-

teillä korkokassavirroilla ei pystyttäisi suoriutumaan sijoittajien vaihtuva-

korkoisista saatavista.   
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Kuvio 18. Korkoriskin suojaus CDO:n sisältä korkokaton avulla. 

 

 

Valuuttakurssiriski on myös yleensä vähäinen. Valuuttamääräiset erät on 

normaalisti suojattu rakenteen liikkeellelaskuvaluutan määräisiksi. 

 

Toistaiseksi huomattavin markkinariski on ollut arvopaperistettujen instru-

menttien markkinan nuoresta iästä ja pienestä volyymista aiheutuva likvi-

diteettiriski. Yleisesti likviditeetti on yksi merkittävimmistä tekijöistä kaikki-

en korkoinstrumenttien hinnanmuodostuksessa. Valtion liikkeellelaskemat 

velkakirjat toimivat korkomarkkinoilla hinnoittelun perustana ja yleinen 

markkinan riskinottohalukkuus vaikuttaa kaikkiin luottoriskiltään valtion 

velkakirjoja huonompien instrumenttien likviditeettiin.   

 

Käytännössä likviditeettiriski realisoituu suurena osto- ja myyntihinnan ero-

tuksena haluttaessa luopua arvopaperistetusta instrumentista jälkimarkki-

noilla. Kaikki institutionaaliset sijoittajat (esimerkiksi eläkeyhtiöt) eivät toi-

mintansa luonteesta johtuen tarvitse tekemilleen sijoituksilleen likvidiä jäl-

kimarkkinaa, eivätkä siten ole halukkaita luopumaan osasta tuottoa pie-

nemmän likviditeettiriskin muodossa. (Korhonen, Pylkkönen ja Taipalus, 

2003, 11–12) 
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4.6.4 Epäsymmetrinen informaatio ja moral hazard  

 

Arvopaperistettujen instrumenttien tapauksessa epäsymmetrinen infor-

maatio on suurimpia riskitekijöitä. Oletettavasti arvopaperistamisen alulle-

panijalla on enemmän informaatiota arvopaperistamisen kohteena olevista 

omaisuuseristä ja niiden todellisesta arvosta kuin sijoittajalla. Sijoittaja voi 

olettaa vakuuspoolissa olevien omaisuuserien arvon toiseksi kuin mikä se 

todellisuudessa tai paremman informaation valossa olisi.  

 

Epäsymmetrisestä informaatiosta seuraava päämies-agentti-ongelma 

konkretisoituu esimerkiksi niin, että arvopaperistamisen alullepanija 

(agentti) haluaa paremman informaationsa valossa arvopaperistaa ja 

myydä sijoittajalle (päämies) ne omaisuuseränsä jotka ovatkin todellisuu-

dessa huonompia kuin miltä näyttää ja pitää hyvät itsellään. (Van Order, 

2007, 13–14) 

 

Moral hazard tilanne puolestaan seuraa silloin, kun toimija ei joudu kan-

tamaan itse riskiä toimistaan, josta seuraa taipumus toimia varomatto-

mammin kuin normaalissa tapauksessa. Arvopaperistamisen tapauksessa 

esimerkiksi yksittäisiä asuntolainoja myyvällä välittäjällä on suuremman 

oman palkkionsa muodossa kannustin myydä asuntolainoja mahdollisim-

man monelle asiakkaalle maksukyvystä välittämättä. Varsinaisen asunto-

luoton myöntävällä pankillakaan ei ole kannustinta valvoa myöntämiensä 

luottojen laatua, koska he myyvät riskin välittömästi eteenpäin investointi-

pankille, joka puolestaan rakentaa struktuurin jolla riski jälleenmyydään 

sijoittajalle.  
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5. CASE SUBPRIME LAINAT 
 

5.1 Non-prime luotot yleisesti 

 

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on määritellyt luokitteluasteikon hen-

kilöasiakkaiksi katsottaville luotonottajille. Asteikon alin, niin kutsuttu Non-

prime luokka sisältää sekä Alternative-A että Subprime-alaluokat. Alterna-

tive-A tarkoittaa maksukyvyttömyyden todennäköisyydellä Prime-luokkaa 

huonompaa asiakaskuntaa, jollon lainan ottajalla, vakuudella tai itse lainal-

la on normaalista poikkeavia ominaisuuksia. Tyypillisesti Alternative-A-

luotoista vaadittu preemio on ollut noin 75–125 korkopistettä yli prime-

luokan asiakkaiden maksaman hinnan. 

 

Subprime (B and C borrowers) puolestaan on alin luottoluokitus, jolloin lai-

nanottajalla on jotain tai useampia seuraavista: maksuhäiriöitä, konkurssi, 

puutteellinen maksukyky suhteutettuna lainan kokoon tai muulla tavalla 

epätäydellinen luottohistoria.  (Montanaro, 2008, 70–73) 

 

Vuodesta 2001 lähtien Yhdysvalloissa tarjottiin näille luottoluokitukseltaan 

alimmille asiakkaille 30 vuoden asuntolainoja, joista ensimmäiset vuodet 

ovat tyypillisesti myöhempiä vuosia alhaisemmalla korolla. Vuonna 2001 

näitä lainoja myönnettiin yhteensä USD 52 miljardin arvosta. Vuosina 

2005 ja 2006 vastaava luku oli USD 400 miljardia. Kokonaisuudessaan 

vuonna 2007 subprime-luottokanta oli yhteensä noin USD 1400 miljardia. 

 

Ensimmäisinä vuosina maksukyvyttömyyksien lukumäärä oli ainoastaan 

noin 2 prosenttia lainakannasta. Alhaisiin luottotappioihin vaikutti se, että 

asuntolainat uudistettiin tasaisin väliajoin uusiksi lainoiksi edullisin ehdoin. 

Uusi, aikaisempaa suurempi laina otettiin asunnon noussutta arvoa vas-

taan ja vastaavasti edellinen maksettiin pois. Asuntojen hintojen nousu 
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jatkui kun niiden kysyntää kasvatettiin myöntämällä asuntolainoja yhä uu-

sille asiakkaille. 

 

5.2 Subprime-riskiä sisältävien CDO-sijoitusten markkina-arvo 

 

CDO-salkunhoitajat ovat ottaneet subprime-asuntolainariskiä kolmella eri 

tavalla. Suorina sijoituksina subprime-asuntolainoja sisältäviä ABS-

rakenteita voidaan paketoida CDO:n vakuuspooliin, tällöin yksittäiset 

asuntolainat ovat arvopaperistettu ABS-rakenteiksi kokoamalla suuri jouk-

ko lainoja yhteen, jonka jälkeen CDO-kokonaisuus on jaettu useaan osi-

oon (tranche) niiden luottoluokituksen perusteella. 

 

Synteettisinä vaihtoehtoina ovat yksittäisten asuntoluotottajien kanssa 

solmittavat synteettiset luottoriskinsiirtosopimukset (asset-backed credit 

default swap) tai tammikuusta 2006 lähtien noteerattu, koko arvopaperis-

tettua subprime-markkinaa kuvaava ABX-indeksi. (Fabozzi et al., 2007, 

75–76)  
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Kuvio 19. CDO-rakenteen jakautuminen osiin, kun alla oleva vakuusomaisuus on 
kokonaisuudessaan BBB / A luottoluokiteltuja ABS-lainoja. 

 

 

Joissakin tapauksissa CDO-sijoituksen alin ja ylempänä oleva osio on pa-

ketoitu yhteen. Ajatuksena on ollut sijoittaa riskittömänä ja pienituottoisena 

pidettävän super senior osion tulevat korkokassavirrat jo etukäteen tuotto-

odotukseltaan suurempaan equity-osioon. Näin on saatu muodostettua 

lähtökohtaisesti pääomaturvattu (CPPI) sijoitus super senior -osiota suu-

remmalla tuotto-odotuksella.  

 

Sijoituksen huonosta likviditeetistä johtuen CDO-lainan markkina-arvo ei 

määräydy markkinoilla jatkuvan kaupankäynnin seurauksena vaan käy-

tännössä kyseisen CDO:n muodostanut investointipankki laskee sille 

omalla matemaattisella mallillaan indikatiivisen markkina-arvon. 

 

Subprime-asuntolainojen maksuhäiriökehityksen kasvu on ollut huomatta-

vasti ennakoitua nopeampaa. Tämän seurauksena BBB-luokituksen 
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omaavien ABS-lainojen arvot ovat yleisesti alentuneet 70 - 80 %. Kuvios-

sa 20 olevan ABX -indeksin syksyllä 2007 hinnoittelemien luottotappioiden 

toteutuessa myös täysin riskittömäksi mielletty CDO-rakenteen AAA-

luokitellun osan yläpuolella oleva niin kutsuttu super senior -osiokin me-

nettäisi yli puolet nimellisarvostaan. Tämä normaalisti järjestävän inves-

tointipankin omaan taseeseen jäävä osio on useimpien syksyllä 2007 ja 

keväällä 2008 julkisuudessa olleiden miljardiluokan alaskirjausten taustal-

la. Markkina-arvioiden mukaan ABS-CDO-sijoitusten super senior osioi-

den nimellisarvo on yhteensä USD 150 mrd. Marraskuun 2007 hinnoilla 

käypä arvo näille sijoituksille on alle USD 50 mrd. 

 

 

  
Kuvio 20. ABX-indeksin BBB -osion arvonkehitys. (Bloomberg) 

 

 

ABS-lainojen arvojen alentuminen on heijastunut niistä muodostettujen 

CDO-rakenteiden arvoon. CDO-sijoitusten alimmat osiot, equity ja BBB 

reagoivat normaalisti vakuuspoolissa olevia omaisuuseriä voimakkaammin 

luottojen laadussa tapahtuviin muutoksiin. Ylimpien, AA/AAA-luokiteltujen 

osioiden pitäisi puolestaan kestää vakuuspoolin luottojen laadun heikke-

nemistä paremmin kuin suoran ABS-sijoituksen. 

 

Subprime ABS-lainojen laatu on kuitenkin heikentynyt niin paljon, että luot-

toluokituslaitosten mallit ovat menettäneet kykynsä hinnoitella lainoja ja 
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ABS-lainojen laadun heikkeneminen on heijastunut täysimääräisesti myös 

CDO-rakenteiden ylimpiin riskittöminä pidettyihin osiin. 

 

 

 
Kuvio 21. Subprime-lainakannan riskin jakautuminen markkinoille. (Montanaro, 

2008) 

 

 

Markkinoiden eri toimijoiden estimaatit odotettujen subprime -tappioiden 

kokonaismäärästä vaihtelevat tammikuussa 2008 Yhdysvaltain keskus-

pankin ja Englannin keskuspankin USD 100 miljardista Goldman Sachs -

pankin arvioimaan USD 400 miljardiin. Kuviossa 13 oleva ABX-indeksi 

hinnoittelee odotetuiksi tappioiksi kuitenkin 40 % koko subprime-

lainakannasta. Tämä vastaisi yhteensä noin USD 560 miljardia. (Mon-

tanaro, 2008, 72) 
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Kuvio 22. Odotettujen tappioiden jakautuminen eri toimijoille. (Montanaro, 2008) 

 

 

Toistaiseksi tammikuussa 2008 ainoastaan pankit ja investointipankit ovat 

julkistaneet alaskirjauksiaan. Selvää on kuitenkin, että subprime-riskiä on 

markkinoilla jakautunut myös hedge-rahastoille sekä vakuutusyhtiöille. 

Ongelman asiassa muodostaa se, että suurimman osan odotetuista tappi-

oista kantavat tyypillisesti velkavivutetulla pääomarakenteella toimivat 

pankit sekä hedge-rahastot. Omaisuuseriensä arvostuksien laskiessa nä-

mä toimijat joutuvat omaisuuden pakkomyynteihin ylläpitääkseen pääoma-

rakennettaan, josta puolestaan seuraa pankkien tapauksessa lainanannon 

kiristyminen ja sen yleiset vaikutukset koko talouteen. (Montanaro, 2008, 

72) 

 

Kuviossa 23 on lista markkinoiden eri toimijoiden ilmoittamista MBS- ja 

CDO-alaskirjauksistaan 29.4.2008 mennessä.  Neljä suurinta, yhdysvalta-

laiset Citigroup ja Merill Lynch, sveitsiläinen UBS sekä isobritannialainen 

HSBC ovat kärsineet yhteensä USD 123,10 miljardia kaikkien yhteensä 

ilmoittamasta USD 228,36 miljardin tappioista. 
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Kuvio 23. Eri toimijoiden ilmoittamat alaskirjaukset yhteensä 29.4.2008. (Montanaro, 

2008) 

 

 

Kokonaisuutena katsottuna tässä niin kutsutussa asuntolainakriisissä suu-

rin ongelma rahoitusmarkkinoilla on ollut se, että markkinoiden eri osapuo-

let eivät ole tienneet toistensa suoraa ja epäsuoraa altistumista subprime-

riskille. Arvopaperistamisen kautta syntynyt pitkä ketju alkuperäisestä luo-

tonottajasta sijoittajaan on lisännyt tätä informaatio-ongelmaa. Tämä on 

johtanut epäluuloon ja luottamuksen puutteeseen markkinoilla toimivien 

osapuolten kesken. 
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Tällaisessa tilanteessa rahoituksen välitys rahoituslaitosten välillä on han-

kaloitunut, riskin hinnoittelu vaikeutunut ja siten markkinoiden likviditeetti 

heikentynyt. (Pikkarainen, 2007, 24–26) 

 

Yhdysvaltain keskuspankin eläkkeellä oleva pääjohtaja Alan Greenspan 

on verrannut asuntolainakriisiä rahoitusmarkkinoiden pahimmaksi kriisiksi 

sitten toisen maailmansodan. Greenspan uskoo kriisin päättyvän kun 

asuntojen hinnat tasapainottuvat jolloin ne vasta pystyvät tukemaan asun-

tolainojen varaan rakennettujen arvopaperistettujen instrumenttien heikos-

sa jamassa olevaa markkinaa.  (Greenspan, 17.3.2008, 9) 
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6. YHTEENVETO 

 

Arvopaperistamisen avulla saavutettava suurin hyöty alullepanijan näkö-

kulmasta on se, että arvopaperistaminen tarjoaa joustavan ja kustannus-

tehokkaan rahoituslähteen. Transaktion toisen osapuolen, sijoittajan kan-

nalta arvopaperistamisen tarjoama pääasiallinen hyöty on sijoitusten ha-

jautus sellaisiin omaisuusluokkiin, jotka ovat aikaisemmin olleet sijoittajan 

tavoittamattomissa. 

 

Tapahtuneista ylilyönneistä huolimatta arvopaperistamisen hyödyllisyys 

toimintana myös tulevaisuudessa on kiistaton. Arvopaperistaminen mah-

dollistaa aidosti riskien hajauttamisen markkinoiden avulla eri toimijoille 

sekä lisää läpinäkyvyyttä muuntamalla jälkimarkkinakelvottomat omai-

suuserät jälkimarkkinakelpoisiksi, jolloin markkinat voivat hinnoitella ne 

kysynnän ja tarjonnan perusteella.  

 

Arvopaperistettujen instrumenttien markkina on tarjonnut sijoittajille vuo-

teen 2007 saakka erinomaista riskikorjattua tuottoa suhteessa vastaavan 

luottoluokituksen omaaviin perinteisiin joukkovelkakirjalainoihin. Osittain 

tuottoero on johtunut arvopaperistetun markkinan heikosta tehokkuudesta. 

Arvopaperistettuihin instrumentteihin sijoittaminen vaatii asiantuntemusta 

ja aikaa arvioida yksittäisten sijoitusten rakennetta, tuottopotentiaalia ja 

riskejä. Erityisesti epäsymmetrinen informaation arvopaperistamisen alul-

lepanijan ja lopullisen sijoittajan välillä on keskeinen elementti arvopape-

ristamisessa ja arvopaperistettuihin tuotteisiin sijoittamisessa. 

 

Yhdysvalloista vuonna 2007 alkaneen asuntoluottokriisin aikana pankkien 

riskienhallintatoimintoja on moitittu tulevaisuuden ennustamisen sijasta 

ainoastaan menneisyyteen katsovaksi ja toimintaa on verrattu autolla aja-

miseen ainoastaan taustapeilien avulla. Rahoitusmarkkinoiden sanotaan 

olevan ahneuden ja pelon välistä tasapainoilua, jolloin kulloinkin markki-

noilla vallitseva sentimentti vaihtelee euforiasta pelkoon. Riskienhallinta-
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menetelmien ollessa pääosin kvantitatiivisia, keskimääräisyyksiin perustu-

via, ne ovat aina yksinkertaistuksia vallitsevasta todellisuudesta. 

 

Subprime-lainamarkkinan ongelmat eivät kuitenkaan ole johtuneet varsi-

naisesti arvopaperistamisesta tai sen avulla muodostetuista sijoitusinstru-

menteista. Pääasiallisena syynä voidaan katsoa olevan huonon maksuky-

vyn omaaville asunnonostajille liian alhaisilla marginaaleilla myönnetyt lii-

an suuret luotot. 

 

Yleisesti katsottuna kuitenkin järjestelmä, jossa ihmiset ovat vapaita otta-

maan riskejä, on tärkeä tekijä mahdollisimman suuressa kestävässä kas-

vussa. Rahoitusmarkkinoiden uudet instrumentit ovat tässä keskeisessä 

asemassa, historiassa ylilyöntejä on kuitenkin tapahtunut ja tulee aina ta-

pahtumaan kun markkinat opettelevat uusien instrumenttien rajoituksia ja 

riskejä. 
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