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Tutkielmassa selvitetään monimutkaisen indeksiobligaation arvon-
määritystä obligaation juoksuaikana. Tutkittava indeksiobligaatio sijoit-
taa osakkeisiin, korkoon ja raaka-aineisiin. Kyseisessä indeksi-
obligaatiossa sijoitetaan korioptioihin ja ne ovat lisäksi niiltä osin kvant-
to-optioita, kun positio on ollut tarpeen suojata valuutta-kurssimuutoksia 
vastaan. Tämän lisäksi indeksiobligaatio sijoittaa nolla-kuponkilainaan. 
 
Sijoittajalle on haastavaa ymmärtää oikein ja läpinäkyvästi moni-
mutkaisen osakeindeksiobligaation arvonmääritystä sen juoksuaikana. 
Tässä tutkielmassa avataan monimutkaisen osakeindeksiobligaation 
arvonmäärityksen perusteet. Tutkielmassa huomataan, että sijoittajalla 
voi helposti olla väärä mielikuva siitä, miten arvo määrittyy. Tämä johtuu 
siitä, että arvonmääritys eroaa huomattavasti siitä mikä käy ilmi velka-
kirjan ehdoissa. 
  
Tutkielman keskeisin anti on se, että kyseinen osakeindeksiobligaatio 
antaa heikkoa tuottoa kesken juoksuajan, mikäli joko osakkeet, raaka-
aineet tai korot kehittyvät negatiivisesti. Lisäksi raaka-aineoptioiden 
hinnan määritys eroaa siitä, mitä sijoittaja olettaa sen olevan velkakirjan 
ehtoja lukiessaan. Raaka-aineiden hinnat määritellään forward-hin-
noista.  
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In this thesis it will be explained how to value complex index-linked note 
before the end of it’s maturity. This particular index-linked note invests 
into stocks, interest and raw materials. This index-linked note uses bas-
ket options and quanto options when necessary, to hedge currency po-
sitions. This index-linked note invests naturally also to zero coupon 
bond. 
 
It`s challenging for investors to understand correctly and transparently 
how fair value within term-to-maturity of complex equity-linked note is 
calculated. In this thesis, basics to value equity-linked note, are clari-
fied. In this study it is noted, that investors might easily have a wrong 
image, how the fair value of index-linked note is calculated. This is be-
cause valuing equity-linked note is very different, than the terms of the 
index-linked note, when it is sold to the investor.  
 
Most notably this thesis tells that this particular index-linked note gives 
weak return if any of the assets, which include stocks, raw materials 
and interest, performs poorly. In addition, the options for raw materials 
are priced according to the forward prices. This isn’t told in the terms of 
the note. 
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1. JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Osakeindeksiobligaatioiden suosio on kasvanut hyvin voimakkaasti vii-

me vuosina, ajoittain jopa yli 100 prosentin vuosivauhtia. Vuonna 2007 

indeksiobligaatioiden eli strukturoitujen tuotteiden kokonaisvolyymi oli 

5,43 miljardia euroa. Kasvu vuodentakaiseen oli 123,6 prosenttia. Suu-

ren lisäyksen merkittävin syy oli kassanhallintatuotteiden nopea kasvu. 

Perinteistenkin osakeindeksiobligaatioiden kasvu on vuodesta 2000 

lähtien ollut kiivasta. (Sijoitustuotteet, 2008). Osakeindeksiobligaatioita 

myydään myös aiempaa enemmän piensijoittajille. Piensijoittajien mah-

dollisuus ymmärtää oikein monimutkaisten sijoitusinstrumenttien omi-

naisuudet ovat oleellisesti alhaisemmat kuin institutionaalisilla sijoittajil-

la. Indeksiobligaatiot ovat myös usein luokiteltu yksinkertaisiksi sijoitus-

instrumenteiksi uusien MIFID säännöstenkin aikana. Tästä syystä osa-

keindeksiobligaation tarkempi tarkastelu on tarpeen.  

 

Osakeindeksiobligaatio on strukturoitu sijoitustuote, jossa pääosa on 

nollakuponkilainana ja loppuosa lainaehtojen mukaisissa johdan-

naisissa. Kohdassa 2.5 esitellään osakeindeksiobligaatio tarkemmin. 

Tutkielmassa ei käsitellä yleisesti strukturoituja tuotteita, vaan keski-

tytään valittuun osakeindeksiobligaatioon, ja sen fair valuen määrit-

tämiseen. Fair value -termi kuvaa tuotteen markkinahintaa, jossa on 

otettu huomioon muun muassa suhteellinen niukkuus, riskitekijät sekä 

kustannukset. Tämä saattaa erota tuotteen näkyvästä markkina-

hinnasta. Tutkielmassa keskitytään myös sijoittajan mielikuvaan tuot-

teen arvon kehityksestä. Siitä miten indeksiobligaation hinnan tulisi ke-

hittyä, kun otetaan huomioon miten alla olevat kohde-etuudet ovat ke-
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hittyneet. Ero tällä ja fair valuella voi olla hyvinkin suuri, kun tuote on 

erityisen monimutkaisesti rakennettu, kuten moniin kohde-etuuksiin si-

joittava indeksiobligaatio on. Sijoittajan mielikuva tuotteen hinnasta on 

kuitenkin merkittävä asia ja tästä syystä tässä tutkielmassa keskitytään 

erityisesti sijoittajan mielikuvaan osakeindeksiobligaation hinnasta. Sen 

selvittäminen on mahdollista julkisesti saatavan datan avulla. Fair valu-

en määrittäminen monimutkaisessa indeksiobligaatiossa voi olla lähes 

mahdotonta, koska esimerkiksi myöhemmin käsiteltävät korrelaa-

tiotekijät ovat liikesalaisuuksia.   

 

Osakeindeksiobligaatioista ja muista vastaavista strukturoiduista tuot-

teista on tehty vain vähän tutkimusta. Vähälle huomiolle on jäänyt myös 

niiden hinnan määräytyminen juoksuaikana. Työn keskeisenä tutkimus-

kohteena onkin indeksiobligaatio, ja sen fair valuen määrittely: miten 

kohde-etuuksien muutokset vaikuttavat osakeindeksiobligaation pankin 

julkaiseman takaisinostoarvon muutokseen. Fair valuea käsitellään täs-

sä tutkimuksessa myös hintamielikuvana sijoittajannäkökulmasta ja eri-

tyisesti sijoittajan hintamielikuvaa verrataan pankin julkaisemaan ta-

kaisinostoarvoon. Hintamielikuvaa ei ole fair valuen tapaan tutkittu ko-

vinkaan paljoa.  

 

Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti Svenska Handelsbanken Ab:n 

(myöhemmin SHB) liikkeeseen laskemaa Paras Kolmesta osake-

indeksiobligaatiota. Työskentelen edellä mainitussa yrityksessä, mutta 

minulla ei ole tuotteesta enempää tietoa kuin ulkopuolisillakaan henki-

löillä.  
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1.2 Tutkielman tavoite ja ongelmanasettelu  

 

Tutkielmalla pyritään selvittämään osakeindeksiobligaation juoksuajan 

fair value. Juoksuajan päätyttyä hinta on melko vaivatonta määritellä, 

koska tällöin hinnoittelu perustuu suoraan velkakirjan ehtoihin. Pankit 

käyttävät juoksuaikana eri hinnoittelulogiikkoja. Hinnoitteluun vaikuttaa 

lisäksi se, että kesken kauden lunastettu obligaatio on pankin näkökul-

masta laina sijoittajalle. Handelsbanken noteeraa päivittäin sekä osto- 

että myyntikurssit. Sijoittajan on mahdollista ostaa tuote myös jälki-

markkinoilta: tällöin sen hinta suhteessa lunastushintaan eroaa noin 1–

3 prosenttia. Osakeindeksiobligaation noteerattu hintakehitys eroaa 

usein merkittävästi kohde-etuuksien hintakehityksestä.  

 

Kyseisessä osakeindeksiobligaatiossa on mukana myös raaka-aineita. 

Esimerkiksi raaka-aineiden nousu ei välttämättä heijastu osakeindeksi-

obligaation hintaan, jos spot- ja futuurihintojen välinen hintakäyrä jyrk-

kenee alaspäin. Tällöin spot-hinta on noussut mutta futuurihinta on 

saattanut jopa laskea. Tutkimuksessa huomioidaan erityisesti kaikki 

asiakkaan kannalta kiinnostavat ja epäselvät seikat, jotka vaikuttavat 

osakeindeksiobligaation fair valuen hintaan, jotta tuote olisi sijoittajalle 

läpinäkyvämpi.  

 

Osakeindeksilainat ovat melko uusia sijoitustuotteita, ja niiden juoksu-

aika on yleensä kahdesta viiteen vuoteen. Tutkimuksessa käsitelty Pa-

ras kolmesta osakeindeksiobligaatio on viiden vuoden sijoitus. Tuotteen 

voi kuitenkin myydä halutessaan, ja esimerkiksi Svenska Handelsban-

ken noteeraa pankin aukioloaikana osto- ja myyntihinnat kaikille tuotteil-

leen kaikkina pankkipäivinä tunnin välein. Tarkoitukseni on selvittää, 

onko SHB:n noteeraama hinta Paras kolmesta osake-

indeksiobligaatiolle jälkimarkkinoilla oikea, vai sisältääkö se piiloteltua 
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marginaalia pankin eduksi. Piiloteltu marginaali voi johtua joko tuoton 

hakemisesta tai epätäydellisistä markkinoista. Esimerkiksi position pur-

kaminen isomman lunastuksen sattuessa saattaa poiketa senhetkisistä 

markkinahinnoista, ja tästä syystä kyse onkin nimenomaan fair valuesta 

eikä markkinahinnasta. Tutkielman keskeisin anti on kuitenkin moni-

mutkaisen osakeindeksiobligaation hinnoittelun selvittäminen; vastaako 

osakeindeksiobligaation hinta edes osapuilleen mielikuvaa, jonka sijoit-

taja voi saada seuraamalla velkakirjan ehdoissa määriteltyjen kohde-

etuuksien hinnankehitystä. Tutkielman tulisi siis antaa vastaus siihen 

onko kyseinen osakeindeksiobligaatio edullinen sijoittajan näkökulmas-

ta myös juoksuaikana vai ainoastaan juoksuajan päätyttyä. Sijoitusaika 

on kuitenkin pitkä ja velkakirjan ehdoissa tuodaan vain esille sijoittajan 

tuotto juoksuajan päätyttyä.  

 

 

1.3 Rajaukset 

 

Tutkimuksessa osakeindeksiobligaatiota kutsutaan tästä eteenpäin 

pääsääntöisesti OIO:ksi. Työ on rajattu case-tutkimukseen yhdestä 

OIO:sta. Tämä OIO on kuitenkin hyvin monimutkainen, ja tämän vuoksi 

aihetta on syytä rajata lisää. Jälkikäteen aineiston hankkiminen on 

myös erittäin haastavaa ja tästä syystä analyysistä on jätetty pois ek-

soottisten optioiden ratkaisu ja volatiliteetin muutokset. Eksoottiset opti-

ot käsitellään tutkimuksessa teorianäkökulmasta. Sama koskee portfo-

lioteoriaa, jonka vaikutus OIO:n hintaan on käsitelty ainoastaan teoreet-

tisella tasolla. 

 

Optioiden ja nollakuponkilainojen teoriat kuuluvat keskeisenä osana 

tutkielmaan. Portfolioteoria kuuluu myös tutkimuksen piiriin, johtuen 

juuri tämän OIO:n luonteesta, mutta sitä käsitellään vain niiltä osin kuin 
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se on nähty tarpeelliseksi. Optioiden hinnoittelu ei onnistu täydellisesti, 

koska kaikkea tarvittavaa tietoa ei ole saatavilla. Tutkimuksessa pyri-

tään silti tuomaan esiin kaikki optioiden hinnoitteluun liittyvät aspektit. 

Portfolioteorian osalta keskitytään korioptioihin. Tutkielmassa rajataan 

pois korioption hinnoittelu ja keskitytään sijoittajan hintamielikuvaan 

perustuvaan hinnoitteluun. Korioption perusteet ja luonne tuodaan kui-

tenkin selkeästi tutkielmassa esiin.  

 

Valuuttakurssiriskin käsittely painottuu teoreettiseen tarkasteluun, kos-

ka niiden implementointi empiiriseen osaan on hyvin haasteellista. Tä-

mä johtuu siitä, että kvantto-optioiden hinnoitteluun tarvittavaa dataa ei 

ole käytännössä mahdollista selvittää jälkikäteen. Tutkielmassa kuiten-

kin käydään läpi keskeinen kvantto-optioihin liittyvä teoria. Kvantto-

optioiden merkitys indeksiobligaation noteerattuun hintaan on suhteelli-

sen pieni. (Pihlaja, 2008) Kvantto-optioiden jättäminen pois kyseisen 

osakeindeksiobligaation arvonmäärittämisen suhteen on tästä syystä 

perusteltua. Sama koskee aasialaisia optioita. Aasialaiset optiot voi rat-

kaista riittävällä tarkkuudella vähentämällä eurooppalaisen option matu-

riteettia. Tämä on mahdollista ilman, että laskelmien tarkkuus kärsii, 

kun optioiden maturiteetti on suhteellisen pitkä. Tässä tutkielmassa aa-

sialaisen option maturiteetti olisi viiteen vuoteen asti. Vastaava euroop-

palainen optio on tässä tutkielmassa neljä ja puoli vuotta. Tarkemmin 

aasialainen optio käsitellään kohdassa 2.1. 

 

 

1.4 Tutkielman rakenne 

 

Luvussa kaksi käsitellään tutkielman aihealueen teoria. Keskeiset teori-

at ovat optioteoria ja nollakuponkibondeihin liittyvä teoria. Lisäksi tut-

kielmassa tutkitaan soveltuvin osin portfolioteoriaa ja valuutta-
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suojausta. Aihealueeseen liittyy siis useita laajoja teorioita ja tästä syys-

tä ne käsitellään kohtuullisen suppeasti. Teoriat käsitellään riittävän 

tarkasti, jotta indeksiobligaation hinnan määrittäminen on mahdollista.  

 

Luvussa kolme käsitellään tutkimusmetodia ja datankeräystä. Datan 

keräys on tutkielmassa merkittävässä asemassa. Kaikki data ei ole saa-

tavilla suoraan markkinoilta, ja tämä aiheuttaa paljon lisätyötä siltä osin. 

Datan osalta havaittiinä ettei kaikkea tarvittavaa tietoa ole saatavilla 

markkinoilta. Osa tarvittavasta datasta on vain pankkien käytössä, eikä 

sitä anneta ulkopuoliselle. Tässä osiossa käsitellään myös tutki-

mukseen liittyvää kirjallisuutta.  

 

Neljännessä luvussa on tutkielman empiirinen osuus eli käsiteltävän 

OIO:n arvonmääritys sekä tulosten esittely yksinkertaistetulla laskenta-

tavalla. Tämän lisäksi tässä osiossa avataan hinnoittelun kaikki moni-

mutkaisetkin komponentit sijoittajalle mahdollisimman yksinkertaisessa 

muodossa. Nämä tulokset käsitellään viidennessä luvussa, jossa on 

tutkielman yhteenveto sekä arvio siitä onko OIO:n arvostus ollut oikeal-

la tasolla juoksuaikana. Lopuksi pohditaan myös seikkoja, joilla tutki-

musta olisi vielä mahdollista syventää.  
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2. TEORIATAUSTA 

 

2.1 Optiot 

 

On olemassa sekä osto- että myyntioptioita. Osto-optio antaa haltijalle 

oikeuden ostaa alla oleva kohde tiettyyn etukäteen määriteltyyn hintaan 

tiettynä aikana. Myyntioptio taas antaa haltijalle oikeuden myydä alla 

oleva kohde tiettyyn etukäteen määriteltyyn hintaan tiettynä ajan-

kohtana. Optio siis sisältää joko oikeuden myydä tai ostaa, mutta se ei 

sisällä pakkoa option haltijalle tehdä kumpaakaan. Option liikkeeseen-

laskijalla on velvollisuus ostaa tai myydä kohde-etuus optiossa määrä-

tyllä hinnalla.  

 

OIO voi käyttää osto-optioita, eli se hyötyy ainoastaan markkinoiden 

kehittymisestä positiivisesti. Indeksiobligaatio on yksinkertaista raken-

taa hyötymään markkinoiden laskuista hankkimalla positioon myynti-

optioita.  

 

Optiot jaetaan eurooppalaisiin, amerikkalaisiin ja aasialaisiin optioihin. 

Eurooppalaiset optiot voi lunastaa vain niiden erääntyessä, kun taas 

amerikkalaiset optiot voi lunastaa milloin vain. Tämän lisäksi on ole-

massa aasialaisia optioita, joissa option juoksuajan loppupäässä option 

hinta ei muodostu ainoastaan päättymispäivän hinnasta vaan useam-

pien, esimerkiksi kuuden kuukauden ajalta poimittujen, hintojen kes-

kiarvosta.  
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Kuvio 1:  Option arvon kehitys suhteessa alla olevaan kohde-

etuuteen.  

 

 

    Osakkeen hinta 

 

Kuviosta voi huomata, että nousu on jyrkkää optioposition hinnan kan-

nalta suhteessa osakehintaan. Samalla tavalla pääsee osalliseksi kurs-

sinousuun ostamalla viiden euron arvoisia optioita kuin sadan euron 

arvoisia osakkeita. Option hinnan ollessa alempi kuin osakkeen on op-

tion prosentuaalinen muutos suurempi. Tällä tavalla myös koko struk-

tuurin arvo voi nousta paljonkin, vaikka nollakuponkilaina on suuri osa 

sijoitusta. Jos optioiden sijasta käytettäisiin suoria osakesijoituksia, ei 

strukturoidun paketin arvonnousu voisi olla kovin suurta, koska vain 

noin 15 prosenttia koko potista on sijoitettu lisätuottoa tuoviin instru-

mentteihin.  

 

Hinnoittelussa voi käyttää Black–Scholes-optioiden hinnoittelumallia. 

Black–Scholes-optioiden hinnoittelumalli lähtee jatkuvan kaupan-

käynnin perusteesta ja olettamuksesta normaalijakautuneista osake-
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kursseista. (Cox & Mark, 1985): Black-Scholes on seuraava euroop-

palaiselle osto-optiolle 

 

                                (1) 

  

jossa 

      (2)  

 

 

Kaavassa SN(x) on osakkeen tai kohde-etuuden arvo tällä hetkellä jos 

S* on suurempi kuin K.  on nykyinen hinta, joka makse-

taan toteutushinnasta jos S* on suurempi kuin K.  

 

Black–Scholes-mallilla pystyy laskemaan option hinnan suhteessa koh-

de-etuuteen. Option toteutushinta on indeksin taso obligaation alkaes-

sa. Lähtökohtaisesti tiedossa on vain alkuasetelma, ja miten loppuvai-

heessa tuotto maksetaan sijoittajalle. Lisäksi on käytössä eksoottisia 

optioita, joita on johdettu perusoptioista. Käsitellyssä OIO:ssa on käy-

tössä eksoottisia optioita.  

 

Eurooppalaistyylinen aasialainen optio toteutuu myös ainoastaan option 

päättymispäivänä, mutta se eroaa perinteisestä eurooppalaisesta opti-

osta siten, että sen toteutusarvo perustuu useampaan havainto-

pisteeseen eikä ainoastaan päättymispäivän kohde-etuuden kurssiin. 

Esimerkiksi havaintojaksot voisivat olla option viimeisen vuoden kunkin 

kuukauden viimeinen päivä mukaan lukien option päättymispäivän, joka 

olisi myös kuukauden viimeinen päivä. Näistä lasketaan keskiarvo, ja 

tämä keskiarvo on kohde-etuuden arvo, jolla optio toteutuu. 
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Aasialaiset optiot on kehitetty lähinnä sitä varten, että kurssi-

manipulaatio etenkin harvinaisemmissa ja vähemmän kaupankäynnin 

kohteena olevien kohde-etuuksien kanssa olisi vaikeampaa. Varak-

kaampi sijoittaja saattaisi pystyä heilauttamaan tietyn kohde-etuuden 

hintaa yhden päivän ajaksi, jolloin hinta perinteisessä eurooppalaisessa 

optiossa määräytyisi tämän kurssivedätyksen aiheuttaman vääristyneen 

kurssin mukaan. Tämä voisi aiheuttaa tappioita liikkeeseenlaskijalle. 

Kurssivedätys ja manipulaatio olisi huomattavasti haastavampaa tehdä 

jokaisen havaintojakson tai edes valtaosan havaintojaksojen osalta aa-

sialaisen option hinnan vääristämiseksi. Tästä syystä kyseessä oleva 

optio on erityisesti liikkeeseenlaskijan kannalta turvallisempi, mutta 

myös esimerkiksi piensijoittajan kannalta se voi osoittautua turvalli-

semmaksi vaihtoehdoksi, koska äkkinäinen ja arvaamaton kohde-

etuuden arvonmuutos ei tuhoa koko option arvoa. Sijoittaja ei koe nega-

tiivista yllätystä. Option volatiliteetti erityisesti loppua kohden vähenee 

radikaalisti. (Vecer, 2002) 

 

Aasialaisen option hinnoittelu, mikä tässä tutkielmassa on käytössä, on 

hieman monimutkaisempi. Sen hinnoittelu riittävällä tarkkuudella onnis-

tuu kuitenkin pitkän maturiteetin optiossa vähentämällä option maturi-

teettia 50 prosenttia siltä ajalta, jolle havaintojaksot kohdistuvat. Kysei-

nen yleistys ei vaikuta lopputulokseen, koska aasialaistyyppisen option 

käyttö ei pitäisi merkittävästi muuttaa sijoittajan tuottoa. Optio on edulli-

sempi sekä ostettaessa, että myös juoksuaikana. Juoksuajan päätyttyä 

edullisuus johtaa korkeampaan osallistumisasteeseen.  
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2.2 Nollakuponkilaina 

 

Nollakuponkilaina on korkoinstrumentti, jossa on yleensä vähintään 

muutaman vuoden juoksuaika. Se on sukua perinteisille joukkolainoille. 

Erona on se, että nollakuponkilainassa ei ole vuosittaista koronmaksua. 

Tuotteella ei ole itse asiassa lainkaan nimellistä korkoa. Tuotteen tuotto 

perustuu joukkolainan arvonnousuun. Lainalla on määritelty nimel-

lisarvo. Tämä on se arvo, jonka joukkolainasta saa, kun se erääntyy 

maksettavaksi.  

 

Nollakuponkilainan arvo vaihtelee markkinoilla korkotason vaihtelun 

myötä. Korkojen noustessa nollakuponkilainan arvo laskee, ja tällä on 

negatiivinen vaikutus OIO:n arvoon. Koron lasku taas aiheuttaa päin-

vastainen efektin OIO:n arvoon. Tämä johtuu siitä, että koron noustessa 

täytyy nollakuponkilainan nousta saman maturiteetin aikana enemmän, 

jotta se menisi kaupaksi markkinoilla. (SEC, 2008).  

 

 

Nollakuponkilainoja on myös inflaatiosuojattuina, jolloin tuotto perustuu 

ostovoimakorjattuun nimellisarvoon. Näitä tuotteita ei kuitenkaan käyte-

tä tavallisissa osakeindeksiobligaatioissa. Inflaatio on isoimpia riskejä 

OIO:oon sijoittamisessa. 

 

Nollakuponkilainan hyöty on muun muassa se, että välissä ei tule ku-

ponkikorkoa, josta pitää maksaa vero vuosittain. Vero maksetaan koko-

naisuudessaan jälkikäteen, kun laina erääntyy tai se myydään. Syynä 

siihen, että tuotteessa käytetään nollakuponkilainaa on se, että kupon-

kikorko on kallista ja tehotonta sijoittaa markkinoille OIO:n juoksuaika-

na. Jos alennettua kuponkikorkoa maksettaisiin sijoittajalle, vähentäisi 

se merkittävästi sijoitettavan optioposition määrään.  
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Nollakuponkilainan korkotason määritteleminen tapahtuu liikkeeseen-

laskijan toimesta. Koron tulisi määräytyä markkinoilta saatavan riskittö-

män korkotason mukaan tai jopa hieman sen päälle, koska pankin liik-

keelle laskemaa OIO:ta ei voi laskea täysin riskittömäksi. Pankki ottaa 

vähittäisasiakkailtaan kaikista korkotuotteista marginaalin suhteessa 

markkinoilta saatavaan rahaan. Vakavarainen pankki, kuten SHB, mää-

rittänee nollakuponkilainansa korkotason lähelle vastaavaa liikkeelle 

laskettavaa joukkovelkakirjalainaa. Nollakuponkilainan arvonmäärityk-

sessä  suhteessa joukkovelkakirjalainaan täytyy toki huomioida, että 

joukkovelkakirjassa on jatkuva kassavirta. 

 

 

Esimerkissä yksi havainnollistan nollakuponkilainan hintaa maturiteetin 

alussa. Eli tässä esimerkissä lasketaan alkutilanne ja voidaan siten las-

kea nollakuponkilainan ja johdannaiskorin osuudet OIO:n liikkee-

seenlaskuvaiheessa. Viiden vuoden päästä erääntyvän nollakuponki-

lainan arvon tulisi olla niin paljon alle erääntymisarvon, jotta sen tuotto 

olisi efektiivisesti sama kuin vastaavaa tuottoa vuosittain maksavan ob-

ligaation.  

 

Laskelmassa käytetään viiden vuoden maturiteettia korkotasolla 

3,95 % pa. Arvoa ei voi määrittää suoraan kertomalla kuponki-

korkoa viidellä vuodella, koska kupongillisessa obligaatiossa 

tuotto tulee maksuun aiemmin, jolloin täytyy huomioida korkoa 

korolle efekti.  

 

P(T) =  {1}/{(1+r }                 (3) 

P(5) = {1}/{(1+0,0395 } 

P(5) = 0,8239 
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Jos viiden vuoden päästä sijoituksen tulisi erääntyä 100 euron 

arvoiseksi, niin nyt sijoitettava rahasumma olisi noin 82,39 euroa. 

Tässä esimerkissä johdannaiskoriin sijoitettaisiin nimellisarvo-

vaihtoehdossa 17,61 euroa ja ylikurssivaihtoehdossa 27,61 eu-

roa. 

 

Esimerkki kaksi kertoo puolestaan, miten nollakuponkilainan arvo muut-

tuu, jos markkinakorot muuttuvat. Esimerkissä oletetaan, että korkotaso 

on ollut voimassa kaksi vuotta ja nyt se muuttuu siten, että kolmen vuo-

den maturiteetin korko nousee viiteen prosenttiin.  

 

Tällöin nollakuponkilaina on ehtinyt nousta seuraavasti:  

 

V= 0,8239 (1,039 ) 

V=0,8902736 

 

Tällöin nollakuponkilainan arvo on 89,03 euroa. 

 

 

Nyt korkotason muutos johtaisi siihen, että: 

P(3)= {1}/{(1+0,05 } 

P(3)= 0,8638376 

 

Eli nollakuponkilainan arvo on laskenut tasolle 86,38 euroa. 

Vaikka kaikkien kohde-etuuksien ja optioiden hinnat olisivat säi-

lyneet täsmälleen ennallaan, on OIO:n arvo laskenut 89,03 – 

86,38 = 2,65 euroa. Laskua on siis syntynyt, vaikka aika on 

mennyt eteenpäin ja nollakuponkilainan olisi pitänyt tuottaa voit-

toa, kuten korkopapereiden yleensä. 
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2.3 Portfolioteoria  

 

 

Tutkimuksessa otetaan mukaan myös portfolioteoria, koska struktuuri 

on senkaltainen, että optioiden välisellä korrelaatiolla on vaikutusta op-

tioiden hintaan. MPT on moderni portfolioteoria. ”MPT:n ydinajatus on 

hajauttaminen, eli periaate, jonka mukaan huolellisesti valittu sijoitus-

instrumenttien joukko saavuttaa alemmalla riskillä korkeamman tuoton 

kuin mikään yksittäinen sijoitusinstrumentti.” (Kauppalehti, 2008). 

MPT:n teoriassa on mukana varianssi, ja siitä lasketaan volatiliteetti. 

Volatiliteettia saadaan alennettua portfolioteorian avulla. Optio-

maailmassa se tarkoittaa sitä, että mikäli optioiden kohde-etuudet kor-

reloivat keskenään, niin optioiden hintaa voidaan saada alaspäin. Jos 

sovittuun tuottoon liittyy struktuuri, jossa korrelaatio tapahtuu, laskee se 

joko optioiden hintaa tai tarvittavien optioiden määrää. Tutkimassani 

OIO:ssa tapahtuu juuri näin.  

 

Korien sisäistä korrelaatiota ei tarvitse laskea. Jotta pankki pystyy riskit-

tömästi toteuttamaan OIO:n lainan ehdot, on optioita ostettava hyvin 

eksakti määrä. Tuottokorien välillä taas on selvästi ja riskittömästi las-

kettavissa korrelaatio, koska kaikissa tuottokoreissa on mukana kaikki-

en korien osuus. 

 

Esimerkiksi korkojen ja osakemarkkinoiden välillä on olemassa selvä 

korrelaatio. Yleensä riskittömän koron noustessa osakkeiden tuotto-

kehityksen pitäisi hiipua, koska sijoituksia siirtyy korkopuolelle. Raaka-

aineissa ja osakkeissa on myös ollut korrelaatioita. Näiden tulisi siis 

myös toimia ainakin lievästi korrelaatioita noudattaen.  
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Monen omaisuuslajin optiokorin hinnoittelumalli perustuu Black–

Scholes -malliin. Tämän lisäksi siihen otetaan korreloiva Brownin liike: 

 

     (3) 

    

 

Kaavassa Wi on alla olevat kohde-etuudet, Si(t) on spot hinnat, Pij on 

korrelaatio, σi on volatiliteetti, qi on osinkotuotto ja r on riskitön korko. 

(Matthias & Schwendner, 2003) 

 

Korrelaation vaikutus optioiden hintaan perustuu siihen mikä on korre-

laation vaikutus optiokorin volatiliteettiin. Toinen korrelaation vaikutus 

on se, että mikä on kunkin option korrelaation hajautus korissa toisiaan 

vastaan. Korrelaatio täytyy erityisesti huomioida, kun on kyse useasta 

korista. Tällöin myös korit korreloivat keskenään. Yhden korin mallissa 

koko korrelaation merkitys on hyvin rajallinen.  

 

Kyseessä on kuitenkin eräänlainen maksimioptio, eli jonkin korin erityi-

sen hyvä menestys lisää hajautumista eli dispersiota. Tämä efekti kas-

vaa korrelaation vähentyessä. Toisin sanoen korrelaation kasvaessa 

riski siihen, että jokin kori menestyisi merkittävästi paremmin kuin toi-

nen, vähenee. Tällöin optiopaketin hinta kokonaisuudessaan laskee. 

Tämä on ydinasia tutkiessamme OIO:ta, jossa korrelaatiolla on merki-

tystä.  
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Optioita ei osteta toisistaan irrallaan vaan yhtenä pakettina. Tässä tut-

kimuksessa optioita kuitenkin tullaan käsittelemään irrallisina, mutta 

huomioiden korrelaation vaikutuksen optioiden hintaan ja sitä kautta 

optioiden määrään. Korioption hinnoittelijan täytyy ottaa huomioon del-

ta- vektori, gamma-matriisi, vega-vektori ja volga-matriisi. (Matthias & 

Schwendner, 2003).  

 

Delta kuvastaa sitä, miten kohde-etuuden hinnan muutos näkyy option 

hinnan muutoksena. Esimerkiksi: jos delta on 0,5, se tarkoittaa sitä, että 

yhden euron lisäys kohde-etuuden hinnassa nostaisi option hintaa 0,50 

euroa. Kun optio on lähellä erääntymistään, delta lähenee arvoa 1,00. 

Myyntioptiolla delta lähenee arvoa -1,00. Delta muuttuu koriobligaation 

juoksuaikana.  

 

Gamma taas kuvaa deltan muutosta suhteessa kohde-etuuteen. Jos 

gamma on suuri, niin optio on lähellä toteutushintaa, eli sen muut-

tumista jonkin arvoiseksi. Gamman ollessa pieni on optio joko selkeästi 

arvoton tai jonkin arvoinen.  

 

Vega kuvastaa option hinnan muutoksia suhteessa volatiliteetin muu-

toksiin. Vegan arvo muuttuu, vaikkei kohde-etuuden arvo muutu, jos 

kohde-etuuteen liittyvä volatiliteetti muuttuu. Volgaa kutsutaan myös 

vega gammaksi. Volga kuvastaa option hinnan muutoksia. Volgan arvo 

muuttuu, vaikkei kohde-etuuden arvo muutu, jos kohde-etuuden impli-

siittinen volatiliteetti muuttuu.  

 

Deltan, gamman, volgan ja vegan vaikutus korioption hinnoitteluun on 

tuntuva, mutta arvojen määrittäminen erityisesti jälkikäteen on hyvin 
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työlästä. Syy hinnoittelun vaikeuteen on se, että tietoja korrelaatioiden 

vaikeudesta ei ole saatavilla suoraan markkinoilta. Myöskään Handels-

banken tai muut pankit, jotka hinnoittelevat korioptioita eivät halua pal-

jastaa tarkkoja laskentatapoja. Myöskään historiadatan hankkinen, 

vaikka tapa olisi tiedossa, on erittäin haastavaa. Tästä syystä tutkiel-

massa jätetään tämä vähemmälle huomiolle, vaikka kyseinen asia on-

kin merkittävä osakeindeksiobligaation hinnan määrittämisen kannalta. 

Teoreettiselta kannalta asiaa kuitenkin tarkastellaan tässä tutkielmassa.   

 

 

2.4 Valuuttasuojaus 

 

Osakeindeksiobligaatiolla on aina tietty kotivaluutta, jossa se noteera-

taan. Se voi olla esimerkiksi euro. Osa kohde-etuuksista on kuitenkin 

noteerattu eri valuutoissa. Optiopositio, joka on sidottu muihin valuuttoi-

hin, suojataan valuuttasuojauksin.  

 

Valuuttasuojauksista valuuttatermiinissä raha siirtyy vasta sovittuna 

tulevaisuuden päivänä. Sopimuspäivänä sovitaan mikä on tulevai-

suuden kurssi kahden valuutan välillä, ja minä päivänä transaktio ta-

pahtuu. Transaktio tapahtuu aina riippumatta siitä, mitä kurssit ovat 

tuolloin.  

 

Valuuttafutuurissa vaihdetaan myös valuuttaa toiseen valuuttaan sovit-

tuna päivänä tulevaisuudessa. Päivä sovitaan tai se on tiedossa sopi-

muksentekopäivänä. Futuurilla on hinta, joka noteerataan päivittäin fu-

tuuripörssissä. Kaupan kohteena on vakiomäärä valuuttaa sovittuun 

hintaan, jotta sille voidaan järjestää tehokkaat jälkimarkkinat. Valuutta-
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termiiniä tai -futuuria voisi käyttää myös arvioidessa kustannuksia va-

luuttasuojaukselle teoreettisella tasolla.  

 

Kyseisessä, ja kaikissa SHB:n liikkeeseenlaskemissa obligaatioissa, 

valuuttasuojaus hoidetaan niin sanotun kvanttostruktuurin avulla. Tässä 

valuuttasuojausvälineenä käytetään swappia. (Heinonen, 2008) 

 

Valuuttasuojausta pitää voida purkaa juoksuaikana: jos sijoittajat myy-

vät suuressa määrin osakeindeksiobligaatioita pois, voi pankki purkaa 

omaa positiotaan. Tämä sen vuoksi, että pankki ei yleensä itse halua 

ottaa markkinariskiä näistä tuotteista, mutta pitää niitä jonkin verran 

saatavilla jälkimarkkinoilla.  

 

Valuuttariskin kantaminen voi olla sijoittajalla, pankilla tai pankin vasta-

puolella. Hyvin usein se on pankin vastapuolen riski. Kun vasta-puoli 

kantaa ja mahdollisesti suojaa oman position, tulee siitä maksu vähit-

täispankille. Vähittäispankki siirtää maksun asiakkaalle maksettavaksi 

alentuneen osallistumisasteen myötä. (Marks, 1999)  

 

Oletus valuuttakurssien kehityksestä riippuu muun muassa korko-

tasojen erosta valuuttojen välillä. Tästä syystä esimerkiksi TOPIX-

indeksiin on edullista sijoittaa, koska jenin korkotaso on erittäin alhai-

nen. Tämä edellyttää, ettei markkinoilla odoteta jenin heikentyvän esi-

merkiksi euroa vastaan. 

 

Tavallisesti valuuttaswap antaa mahdollisuuden kahdelle osapuolelle 

vaihtaa kaksi eri valuuttamaksua ennalta määrättyihin kursseihin sovit-
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tuina päivinä. Valuuttaswap rakentuu ennalta määritellystä ostosta ja 

myynnistä eri valuuttapäivinä. Valuuttaswapia käytetään yleensä valuut-

takassavirtojen muuttamiseksi.  

 

Summa päävaluutassa on tavallisesti sama molemmissa kaupoissa. 

Normaalisti alkuperäistä termiinikauppaa voidaan joko aikaistaa tai pi-

dentää valuuttaswapin avulla. Valuuttaswappeja voidaan tehdä jopa 

kolmellekymmenelle vuodelle.  

 

Osakeindeksiobligaatioihin liittyvissä valuuttaswapeissa eivät summat 

ole samat, vaan ensimmäinen leg eli lähtötilanne on kiinteä. Jälkim-

mäinen leg eli palautus ei ole tässä tilanteessa kiinteä, toisin sanoen 

määrä on eri. Se on perustunut jonkin alla olevan hyödykkeen tai in-

deksin arvon muutokseen. Tällöin hinnoittelussa tulee esiin korrelaatio; 

esimerkiksi eurodollarin korrelaatio suhteessa vaikkapa öljyyn tai S&P 

500 -indeksiin. Jos dollari korreloisi positiivisesti S&P 500 -indeksiin, 

laskisi se suhteessa valuuttasuojauksen hintaa. Tällöin dollari vahvistuu 

samalla kun alla oleva indeksi vahvistuu, vaikka maksu perustuisi eu-

roihin.  

 

Kvantto-optio, englanniksi quanto option, tarkoittaa sitä, että samaan 

optioon on sisällytetty sekä arvonmuutos, liittyen alla olevaan kohde-

etuuteen, sekä valuuttasuojaus. Kvantto-optiossa on valuuttaswap ja 

osto-optio. 

 

Kvantto-optio on suunniteltu eliminoimaan valuuttakurssiriski tehok-

kaasti suojautumalla sitä vastaan, ja siinä päätetään alussa valuutta-

kurssi. Esimerkiksi: jos option haltijalla on S&P 500 indeksiin sidottu 
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osto-optio, kvantto-optio muuntaa dollarit euroiksi sen arvon mukaan, 

joka oli optiosopimuksen alussa sovittu. Alussa ei voida tästä syystä voi 

sopia määrää, koska itse kohde-etuuteen sidotun option arvo ei voi olla 

etukäteen tiedossa..  (Forexdirectory, 2008) 

 

 

Kvantto-option hinnoittelussa käytetään perinteisten option hinnoit-

teluun käytettyjen lähtöarvojen lisäksi valuuttakurssin volatiliteettia sekä 

osto-option ja valuuttakurssin välistä korrelaatiota. Korrelaatio on välillä 

-1 ja 1. Kvantto-option hinnoittelussa tarvitaan myös riskittömät korko-

tasot sekä kotimarkkinoilta että ulkomaisen valuutan osalta. (Derivati-

vesOne, 2005) 

 

 

2.5 Osakeindeksiobligaatio 

 

Luonteeltaan osakeindeksiobligaatio on hyvin yksinkertainen. Se koos-

tuu nollakuponkilainasta ja johdannaiskorista. Näiden keskinäinen 

osuus määritetään siten, että nollakuponkilainaa on riittävästi tarjoa-

maan tuotteelle pääomasuoja. Pääomasuoja tarkoittaa, että sijoittaja 

saa varmasti takaisin sijoittamansa nimellisarvon. Mahdolliset muut ku-

lut voivat jäädä sijoittajan tappioksi. Yleensä kyseisissä tuotteissa on 

juuri tämä ominaisuus, mutta indeksiobligaatioihin on mahdollista sijoit-

taa myös ylikurssiin. Ylikurssivaihtoehdossa sijoittajalla on huomatta-

vasti suurempi riski. 
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Kuvio 2. Indeksiobligaation ja nollakuponkilainan sekä optiokorin 

kehitys juoksuaikana. 

 

 

 

Kuten kuvaajasta huomataan, nollakuponkilaina lähenee hiljalleen 100 

prosenttia eli nimellisarvoa. Juoksuaikana maksetaan vähintään obli-

gaation arvo, jos optiot olisivat täysin arvottomia. Tämä on mahdotonta 

huomioiden aika-arvo: juoksuaikanakin optioilla on aina arvoa, joka 

nostaa OIO:n noteerattua arvoa. Tuotto optiopotille voi olla varsin hyvä, 

kuten kuvaajasta näkyy, koska optiot ovat hyvin volatiileja eli niissä on 

suuri riski, mutta myös suuri nousun mahdollisuus. (Andersson & Lin-

der, 2005) Aika-arvon merkitys OIO:n optioissa on suuri, koska optioi-

den juoksuaika on pitkä.  
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Osakeindeksiobligaation ehtojen on oltava aina hyvin tarkat ja yksityis-

kohtaiset. Ehdoista tulee käydä täysin yksiselitteisesti ilmi, miten obli-

gaation arvo määrittyy juoksuajan päätyttyä. Nollakuponkilainan osuus 

nousee 100 prosenttiin kaikissa perinteisissä osakeindeksiobli-

gaatioissa, ja kohde-etuuksien kehitykseen perustuva lisähyvitys on 

täsmällisesti esitetty obligaation ehdoissa. Obligaation ehdot voivat olla 

kymmenien sivujen pituisia, ja niiden täsmällinen ymmärtäminen vaatii 

paneutumista. Vaikeinta obligaation hinnoittelussa on kuitenkin juoksu-

aikana tapahtuva hinnoittelu. Moni liikkeeseenlaskija ei noteeraakaan 

kuin esimerkiksi kerran kuukaudessa arvot obligaatiolle.  

 

Tutkimuksen kohteena oleva obligaatio noteerataan päivittäin tunnin 

välein. Obligaation rakentaminen ja sen hinnoittelu juoksuaikana, esi-

merkiksi tutkimani struktuurin osalta, on niin monimutkainen, että johta-

vilta investointipankeilta meni vuosia rakenteen rakentamiseen. Nyt kun 

se on rakennettu, niin sen tutkiminen on hieman helpompaa. Lasken-

tamekanismit ovat kuitenkin liikesalaisuuksia eikä niitä saa käyttöön 

tätä tutkimusta varten. Tästä syystä laskenta juoksuaikana perustuu 

obligaation ehtojen mukaisten optiopositioiden hinnan laskentaan ja 

nollakuponkilainan kulloisenkin arvon määrittämiseen. Tutkielmassa 

käydään kuitenkin läpi monimutkaisemmatkin osakeindeksiobligaation 

hintaan vaikuttavista muista tekijöistä. Kuten esimerkiksi kori-optiot ja 

kvantto-optiot käsitellään, vaikkei niiden tarkan arvon määrittäminen ole 

mahdollista niillä tiedoilla mitä tutkielmaa tehdessä oli saatavilla. Pankit 

eivät suostu antamaan kyseisien optioiden hinnoittelumekanismeja jul-

kisuuteen. Pankit tulkitsevat ne liikesalaisuuksiksi. 
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2.6 Tutkielman keskeiset käsitteet 

 

Nollakuponkilaina ja sen hinnoittelu kuuluu tutkielman piiriin, koska nol-

lakupunkilainan korkotaso määrittelee sen osuuden, joka on käytettä-

vissä johdannaismarkkinoilla. Johdannaiskorin arvonmääritys tulee las-

kea, kuten minkä tahansa option arvo, kohde-etuuden ja maturiteetin 

mukaan. Optiot ja niiden teoriat kuuluvat myös osana tutkielmaan, kos-

ka osakeindeksiobligaation tuotto-osuus perustuu juuri optioihin. Las-

kettuina esimerkkeinä ovat tietyt valitut päivät. Tämä antaa riittävän ku-

van siitä, miten lähelle oikeaa arvoa OIO on pankin antamissa kurs-

seissa arvostettu.  

 

Kyseinen OIO on siitä poikkeuksellinen, että kaikissa arvon määräävis-

sä koreissa on eri painolla raaka-aine, osake ja korkokoria. Tällöin tut-

kimuksessa täytyy ottaa huomioon kyseisten korien keskinäinen korre-

laatio. Optiot on saatu hinnoiteltua alhaisemmiksi johtuen tästä korre-

laatiosta. Kyseiset optiot ovat korioptioita ja niiden vaikutusta tutkitaan 

teoreettisesta näkökulmasta. Usein osakeindeksi-obligaatioissa on 

myös valuuttasuojaus sisäänrakennettuna. Tutkitussa indeksiobligaati-

ossa on käytössä valuuttasuojaus. Valuuttasuojaus tehdään kvantto-

optioiden avulla. Kvantto-optiot käsitellään tutkielmassa teoreettisesta 

näkökulmasta, mutta arvon määrittäminen kvantto-optiolle on työlästä 

eikä se merkittävästi muuta työn tuloksia niin kvantto-optiota ei käytetä 

varsinaisten tulosten ratkaisussa.   

 

Tutkielmasta rajataan pois muunlaiset struktuurit kuin käsiteltävä OIO. 

Tutkielmassa huomioidaan lisätuottokertoimeen eli osallistumis-

asteeseen perustuva struktuuri, muut tuotonlaskentamenetelmät jäte-

tään huomiotta. Rajaus tehdään, koska Handelsbankenin liikkee-

seenlaskema 5001 OIO käyttää kyseistä tuotonlaskentamenetelmää. 
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Tutkielmassa ei aktiivisesti verrata tuotetta muihin tuotteisiin, koska sel-

keästi vastaavaa tuotetta ei ole markkinoilla.  
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3. TUTKIMUSMETODOLOGIA 

 

 

3.1 Tutkimusmetodit 

 

Tutkimus on lähestymistavaltaan case- eli tapaustutkimus. Laajasti ku-

vattuna casetutkimuksella tarkoitetaan empiiristä tutkimusta, jossa tutki-

taan ilmiöitä niiden omissa luonnollisissa ympäristöissään. (Yin, 1994) 

Kyse ei ole kuitenkaan varsinaisesti menetelmästä, vaan tavasta rajata 

tutkielmaa ja aineiston keruuta. Tutkielma ei kuitenkaan perustu kvalita-

tiiviseen aineistoon vaan kvantitatiiviseen, numeraaliseen ja toistetta-

vaan, aineistoon.  

 

Metodeina tutkimuksessa käytetään kuvailevaa metodologiaa. Tutki-

muksessa kuvaillaan kohde-etuudet ja sitä, kuinka ne käyttäytyvät, 

esimerkiksi raaka-aineiden osalta, spot- ja futuurikurssien suhteen. 

Portfolioteorian osalta tutkielma on myös kuvaileva: se ottaa huomioon 

vain teoriasta optioiden hintaan vaikuttavan korrelaation. Lisäksi tut-

kielmassa kuvailen myös OIO:n.  

 

OIO on hyvin spesifi tuote, jonka ominaisuudet täytyy tuoda esille ja 

OIO esitelläänkin omassa kappaleessaan hyvin yksityiskohtaisesti. 

Päämetodina tutkielmassa on kuitenkin selittävä metodologia ja siihen 

liittyen myös kausaalisuhteet. Kohde-etuuksien, optioiden, nolla-

kuponkilainan ja OIO:n suhteet toisiinsa on tutkimuksen keskeisin osaa-

lue.  
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3.2 Datan keräys 

 

Tutkimuksen empiriaosiossa kerään tietoa tutkimalla ja laskemalla op-

tiokorien kehitystä. Lisäksi käytetään hyväksi Handelsbankenin tietotai-

toa asiassa siltä osin kuin he voivat tietoja antaa ilman, että paljastavat 

liikesalaisuuksia. SHB on pohjoismaiden suurin strukturoitujen tuottei-

den liikkeellelaskija ja heillä on paljon kokemusta OIO:n hinnoittelusta. 

 

 

Nollakuponkilainan tarkkaa arvoa pankki ei luonnollisestikaan voi pal-

jastaa, jolloin ainoa mahdollisuus on arvioida nollakuponkilainaan sovel-

lettavaa diskonttokorkokantaa. Tässä sovelletaan nollakuponki-lainaan 

3,95 prosentin diskonttokorkokantaa. Pankin sisäistä korko-tasoa on 

mahdotonta tietää, mutta sitä voi arvioida käyttäen hyväksi viiden vuo-

den interbank–swap-korkoa viiden vuoden maturiteetille, antolainauk-

sen viiden vuoden maturiteetin pohjakorkoja ja pankin luottoluokitusta.  

 

Optioiden hintojen keräykseen käytetään Datastream-nimistä ohjelmaa. 

Datastream ei kuitenkaan anna sinkin, alumiinin ja kuparin osalta tarvit-

tavia futuurihintoja riittävän pitkälle maturiteetille. Nämä toimittaa Han-

delsbankenin Commodity Desk.  

 

Korioptioiden hinnoitteluun liittyviä korrelaatioita pankki ei suostu anta-

maan, minkä vuoksi tutkielma nojaa siltä osin epätarkkaan dataan. 

Kvantto-optioiden hinnoitteluun liittyvä valuuttaswap on myös salaista 

tietoa, eikä se ole edes Handelsbankenilla tiedossa. Kvantto-option ra-

kentaa investointipankki, joka tuntee kyseiset markkinat ja on myynyt 

optiot Handelsbankenille. Handelsbanken rakentaa kyseiset optiot ai-

noastaan pohjoismaisilla markkinoilla, missä sillä on korkea tietotaito.  
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3.3 Validiteetti 

 

Validiteetti kuvastaa kvantitatiivisen aineiston yleistämismahdollisuutta 

ja niin sanottua ulkoista oikeellisuutta. Tutkielmassa pyritään siihen, 

että sen teoria, esimerkit ja laskut olisivat mahdollisimman helpolla ta-

valla yleistettävissä siten, että työn avulla voi arvottaa myös muiden 

osakeindeksiobligaatioiden hintoja ainakin teoreettisella tasolla.  

 

Työ ei edellytä sen kaltaisia haastatteluja tai kyselytutkimuksia, jotka 

vaikuttaisivat tutkimuksen lopputulokseen, joten haastattelujen mahdol-

lisesti tuomaa vajetta validiteettiin ei synny. Teoreettisella tasolla tut-

kielman validiteetti tulee olemaan hyvä, mutta käytännössä useita kom-

ponentteja jää huomioimatta. Jos kaikki tarvittava data olisi saatavilla, ja 

tarkemmin määritelty osakeindeksiobligaation hinnoittelu otetaan käyt-

töön yksinkertaistetun esimerkin tilalta, tutkielman tulisi saavuttaa suh-

teellisen korkean validiteetin.  

 

Validiteettia on vaikea todentaa, koska tulokset voivat erota merkit-

tävästi pankin julkaisemasta hinnasta. Tämä johtuu yleistyksistä ja siitä, 

että korioptiota ei voida hinnoitella esimerkkilaskuissa vaan sen tarkas-

telu jää teoreettiselle tasolle. Validiteetin todentamista heikentää myös 

se että, kvantto-optiot jätetään huomiotta.  
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3.4 Reliabiliteetti 

 

Reliabiliteetti kuvastaa tutkimuksen sisäisten mittareiden oikeellisuutta. 

Laskelmat omaavat korkean reliabiliteetin, jos ne ovat toistettavia, kuten 

ne tässä tutkimuksessa ovat niiltä osin kuin lopulliset laskelmat on teh-

ty. Laskujen tulokset eivät siis ole sattumanvaraisia. (Eskola, 1962) 

Tutkimuksen reliabiliteettia heikentää se, että osaa laskelmista on mah-

dotonta tehdä puutteellisesta historiadatasta johtuen. Tutkielmassa on 

käsitelty useat komponentit vain teoreettisesti, ja niiden soveltuvuus 

käytäntöön jää selvittämättä. Se ei kuitenkaan laske reliabiliteettia siltä 

osin, kun laskut on mahdollista suorittaa. 

 

Ajallinen reliaabelius tarkoittaa mittausten pysyvyyttä eri aikoina. Lasku-

esimerkeissä on siten tarkoituksella käytetty eri ajankohtia ja sitä tar-

kastellessa niin tulokset ovat johdonmukaisia ja loogisia. Tätä taustaa 

vasten laskelmat omaavat korkean reliabiliteetin. (Saarinen-Kauppinen 

& Puusniekka, 2006) 

 

 

3.6 Alan kirjallisuus ja aikaisempia tutkimustuloksia indeksiobli-

gaatioista  

 

Osakeindeksiobligaatioista on kohtuullisen vähän kirjallisuutta. Struktu-

roidut tuotteet eivät itsessään ole erityisen uusi ilmiö, vaikka niiden suo-

sio Suomessa on kasvanut vasta viime vuosina. Tuote on yhdistelmä 

nollakuponkilainasta ja optioista. Näistä kirjallisuutta löytyy paljon. Apu-

na käytän hinnoittelun apuvälineenä hyviä valmiita excel pohjia (Vaihe-

koski, 2002) Pro Gradu tutkielman teoreettinen tarkastelu painottuu pit-

kälti optioihin ja nollakuponkilainoihin. 
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Nollakuponkilainan määrittelyssä ja sen tutkimisessa käytetään pää-

sääntöisesti kirjaa (Mishkin, 2004). Lisäksi lähteenä käytetään (Elton & 

Gruber, 1995) teosta, josta otetaan tarpeellinen tieto liittyen portfolioteo-

riaan, jotta optioiden hinnoittelu tässä erikoislaatuisessa OIO:ssa pitäisi 

paikkansa. 

 

 

Tämän lisäksi tutkielmassa käytetään lähteinä paljon artikkeleita, tut-

kielmia sekä internetsivustoja esimerkiksi kvantto-optioiden eli valuut-

tasuojauksen osalta sekä osakeindeksiobligaation luonteesta. Keskei-

set ominaisuudet tarkistetaan ainakin kahdesta eri lähteestä ja luotetta-

vammaksi arvioitu lähde ilmoitetaan lähdeviittauksena.  

 

 

Osakeindeksiobligaatio on monien eri instrumenttien summa eli niin 

sanottu strukturoitu tuote, joten osakeindeksiobligaatioista ei ole ole-

massa varsinaista teoriaa. Asian käsittely perustuu käytettyjen instru-

menttien teoriaan. Tästä syystä tutkimustulokset osakeindeksi-

obligaatioista ovat lähtökohtaisesti lähes poikkeuksetta case-tutkimuk-

sia tietystä tai useista olemassa olevista osakeindeksiobligaatioista. 

 

Tutkimukset keskittyvät erilaisten strukturoitujen tuotteiden ominai-

suuksiin, niiden käyttöön sekä sijoittajien näkemyksiin ja tuottoaspektiin. 

Koska varsinaisia tutkimuksia on erittäin vähän ja erityisesti kattavia 

lähdeteoksia ei ole ollenkaan, käsittelen myös markkinointihenkistä ma-

teriaalia, jota löytyy paljon. 

 

Osakeindeksiobligaatioista on tehty Handelsbankenin toimesta kolme 

eri tutkimusta Ruotsissa. Niissä on huomioitu markkinointinäkökulma, 

mutta niiden sisältö on hyvin yleisluonteinen. Tutkimukset jakautuvat 
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seuraaviin osioihin: Osakeindeksiobligaatiosijoituksia verrattuna osake-

sijoituksiin, Hyvä tuotto ja Matalampi riskitaso. Nämä tutkimukset keskit-

tyvät Ruotsin markkinoiden analyysiin. Tutkimuksessa verrataan indek-

sien kehitystä suhteessa kaikkiin Handelsbankenin liikkeeseen-

laskemiin osakeindeksiobligaatioihin sekä näiden kahden välistä volatili-

teettia eli riskiä. Lopputuloksena tutkimuksissa saadaan, että osakein-

deksiobligaatio on luonnollisesti turvallisempi eli vähemmän volatiili tuo-

te, kuin suorat osakesijoitukset. Osakesijoitukset tuottavat paremmin 

kuin osakeindeksiobligaatiot, mutta suhteellinen tuotto suhteessa ris-

kiin, eli näissä tutkimuksissa Sharpen-luku, on osake-

indeksiobligaatiossa kaikkein paras. Täten näiden tutkimusten yhteis-

tuloksena voidaan sanoa, että osakeindeksiobligaatioihin sijoittaminen 

on, riskiaspekti huomioiden, kannattavaa. Vaikka historiadata on vaikut-

tavaa, niin tutkielmat on tehnyt kaupallinen instituutio. Tämän vuoksi 

niihin tulee suhtautua varauksella. (Edlund et al, 2004) 

 

Ruotsissa on tehty tutkimus osakeindeksiobligaatioiden koostu-

muksesta, tuotosta ja hinnoittelusta. Tutkimus ei varsinaisesti keskity 

fair valuen määrittämiseen vaan osakeindeksiobligaatioista saatavaan 

tuottoon, ja siihen miten ne hinnoitellaan. Tutkimuksessa käsitellään 

myös osakeindeksiobligaation perusteoria, mutta se sisältää lähinnä 

nollakuponkilainan ja optiot. Tutkimus ei keskity tarkemmin moni-

mutkaiseen osakeindeksiobligaation luonteeseen. 

 

Tutkielmassa otetaan tätä tutkimusta laajemmin huomioon volatiliteetti. 

Implisiittisellä volatiliteetilla on suuri vaikutus optioiden hintoihin, mutta 

mikäli tutkittava kohde on kovin monimutkainen ja perustuu historiatie-

toihin on volatiliteetin huomioiminen hankalaa. Tämä johtuu datan kerä-

yksen vaikeudesta. Implisiittinen volatiliteetti on oletettu tuleva volatili-

teetti. Tutkielman johtopäätöksenä tarkasteltiin historiallisen ja implisiit-
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tisen volatiliteetin suhdetta ja todettiin implisiittinen volatiliteetti huomat-

tavasti suuremmaksi kuin historiallinen. Toiseksi todettiin, että vaikka 

osakeindeksiobligaatioon sijoittaminen on kallista, niin vastaavan tuot-

teen strukturointi itselle on mahdotonta. Suurimpana syynä se, ettei 

vähittäismarkkinoilla ole juurikaan viiden vuoden pitkiä indeksioptioita 

saatavilla. (Ström, 2007) 

 

Mielenkiintoinen tutkimus suomalaisten sijoittajien suhtautumisesta 

osakeindeksiobligaatioihin on tehty Helsingin kauppakorkeakoulussa. 

(Järvinen & Saarikko, 2000) Tutkimuksessa selvitettiin kyselyllä sijoi-

tuskäyttätymistä, käsityksiä ja mielipiteitä indeksilainoista. Tulokseksi 

saatiin, että piensijoittajat arvostavat eniten perinteistä indeksilainaa, 

jossa ei ole pääomatappion riskiä. Samalla osallistumisaste tulisi olla 

maksimoitu. Keskimäärin arvio on, että sijoittajat karttavat voimakkaasti 

riskiä, ja tämä on myös linjassa perustalous-teorioiden kanssa.  

 

Ruotsin rahoitustarkastus on tehnyt raportin Ruotsin markkinoilla emi-

toitavista indeksiobligaatioista ja erityisesti siitä, miten läpinäkyviä ja 

sääntöjenmukaisia kyseiset instrumentit ovat. Rahoitustarkastuksen 

arvio on, että pankit eivät tee esitteistä ja materiaaleista riittävän ym-

märrettäviä ja kuluttajaystävällisiä. Rahoitustarkastus onkin Ruotsissa 

tämän raportin jälkeen päättänyt 1.6.2007 alkaen vaatia entistä korke-

ampaa tasoa osakeindeksiobligaatioihin liittyvästä materiaalista. Rahoi-

tustarkastus ryhtyi myös erityiseen yhteistyöhön Ruotsin kuluttaja-

viranomaisten kanssa parantaakseen tilannetta. Tämä pro gradu -

tutkimus vahvistaa edellä mainitun raportin tuomia ongelmia erityisesti 

sijoittajien näkemyksestä obligaation odotettuun tuottoon.  (Finansin-

spektion, 2006) 
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Osakeindeksiobligaatioista on tehty Ruotsissa työ jossa on käsitelty 

suppeasti osakeindeksiobligaation perusteoriaa. Tutkimuksessa on kes-

kitytty voiton varmistamiseen, eli optioiden siirtämiseen nolla-

kuponkilainaan sekä kirjanpitoon sen osalta. Optioiden siirtäminen nol-

lakuponkilainaan ei onnistu yksityissijoittajalla. Institutionaalisille sijoitta-

jille suuntautunut Svenska Garantiprodukter Ab tarjoaa tuotteita, joissa 

on tämä mahdollisuus. Tutkimus on hyvin spesifi ja tuo lähinnä vasta-

uksia vain siihen, miten erimuotoiset juridiset henkilöt voivat käsitellä 

tätä kirjanpidossaan. Nyt käsissäsi oleva tutkielma ei keskity verotuksel-

liseen aspektiin eikä siten kirjanpidolliseen aspektiin miltään osin. 

 

Hinnoitteluun liittyvä artikkeli käsittelee osakeindeksiobligaation tuoton 

suhteesta osakkeiden tuottoon. Artikkelissa tutkitaan S&P 500 indeksiin 

sidotun strukturoidun tuotteen kehitystä suhteessa itse indeksiin. Lo-

puksi artikkelissa todetaan, ettei tuotto ole samaa tasoa kuin indeksin 

kehitys, mutta toki riskikin on pienempi. (Edwards & Swidler, 2005). Ar-

tikkelissa tuotto perustuu useisiin eri havaintojaksoihin, kun tutkimus 

Paras kolmesta osakeindeksiobligaatiossa tuotto perustuu viimeisen 

vuoden arvoihin. Lisäksi Paras kolmesta -osakeindeksiobligaatio on 

huomattavasti monimutkaisempi.  
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4. EMPIIRINEN OSUUS 

 

 

4.1 Kuvaus Paras Kolmesta OIO:sta 

 

Paras Kolmesta OIO:sta perustuu kolmeen eri koriin. Kaikissa koreissa 

on osakeindeksejä, raaka-aineita ja korkoja. Korien jakauma vaihtelee. 

Alla oleva jakauma koskee siis vain nollakuponkilainan ylittävää osuut-

ta. Kyseessä olevassa tuotteessa on siis nollakuponkilainankin lisäksi 

vielä korkojohdannaisia.  

 

Tuottokori 1.  Tuottokori 2.  Tuottokori 

3.  

Osakkeet  65 %   20 %   20 % 

Korot   15 %   45 %   15 %  

Raaka-aineet  20 %   35 %   65 % 

 

Jakaumasta näkee heti, että korkosijoitukset ovat tuotteessa ali-

edustettuina ja raaka-ainesijoitukset yliedustettuina.  

 

Velkakirjan mukaan jakaumien muutokset määräytyvät seuraavista in-

dekseistä tai raaka-aineiden hinnoista.  

 

1 Osakemarkkinaa edustavat seuraavat indeksit ja lähtötasot: 

o USA - S&P 500 25 % 

o Eurooppa - DJ Euro STOXX 50 25 % 

o Ruotsi - OMX Stockholm 30 25 % ja  

o Japani - TOPIX 25 % 
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2 Korkomarkkinaa edustaa seuraava indeksi: 

o Sovereign, 3-5 vuotta, Total Return euroissa - iBoxx 100 

% 

3 Raaka-ainemarkkinoita edustavat seuraavat raaka-aineet paino-

arvoineen: 

o Alumiini 25 % 

o Kupari 25 % 

o Sinkki 25 % ja  

o Öljy (WTI light sweet crude) 25 % 

 

 

OIO:n luonteeseen kuuluu, että sen erääntyessä sijoittajalle maksetaan 

takaisin nimellisarvo riippumatta siitä, onko merkintä tehty nimel-

lisarvoon vai ylikurssiin. Ylikurssiin merkitseminen voi olla esimerkiksi 

110 prosentin kurssiin, jolloin asiakas ottaa 10 prosentin lisäriskin. Tä-

män lisäksi asiakkaalle maksetaan lisähyvitys laina-ajan alussa pääte-

tyn lisähyvityskertoimen mukaan. Lisähyvityskerroin on huomattavasti 

korkeampi ylikurssiin merkittäessä.  

 

SHB:n paras kolmesta OIO:ssa lisähyvitykset ovat seuraavat:  

Suuntaa-antava lisätuottokerroin on nimellisarvoon merkittäessä 100–

110 prosenttia. Lisätuottokerroin on vahvistettu jälkikäteen tasolle 104 

prosenttia. Suuntaa-antavat lisätuottokertoimet ylikurssivaihtoehdossa 

on 175–185 prosenttia. Lisätuottokerroin on vahvistettu jälkikäteen ta-

solle 178 prosenttia. Lisätuottokertoimet vahvistetaan noin viikon kulu-

essa obligaation aloittamispäivän jälkeen. Vahvistusta ennen pankki lyö 

lukkoon sisäisesti nollakuponkilainan koron. Tämän jälkeen loppuosa 

sijoitetaan johdannaismarkkinoille. Indeksien hinnat ja raaka-aineiden 
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arvot määritetään keskiviikon 13.12.2006 päätöskursseihin, TOPIX:a 

lukuun ottamatta, joka määritellään torstain 14.12.2006 päätöskurssiin.  

 

Osakeindeksiobligaatio on yleensä, kuten esimerkkitapauskin, vakuu-

deton eli sijoittajalla on default riski. Esimerkiksi SHB:n Moody`s luoki-

tus on AA1, joka on toiseksi korkein mahdollinen; vain yhdellä liike-

pankilla Euroopassa on korkeampi luottoluokitus.  

 

Takaisin maksettava summa lainan erääntyessä on siis nimellisarvo ja 

lisäksi lisähyvitys. Lisähyvitys lasketaan vaihtoehdossa 5010A siten, 

että hyvitys on seuraavista korkein. Alla olevaan kaavaan sijoitetaan 

painot alla olevista tuottokoreista ja näistä suurimman arvon saanut 

lopputulos määrää lisätuoton.  

 

Paino A, Paino B ja Paino C määräytyvät seuraavista kolmesta vaihto-

ehdosta sen mukaan, mikä yhdistelmä antaa korkeimman arvon alla 

olevalle kaavalle. Kaikki kolme tuottokorivaihtoehtoa on sijoitettava alla 

olevaan kaavan, jotta oikea vaihtoehto saadaan selvitettyä. Eli alla ole-

vaan kaavaan lisätään vuorotellen esimerkiksi tuottokori 1. Tällöin paino 

A on 65 prosenttia, paino B on 15 prosenttia ja paino C on 20 prosent-

tia. Lisäksi kaavaan sijoitetaan kaikkien indeksien lähtö -ja päätösarvot. 

Tämän jälkeen samaan kaavaan sijoitetaan tuottokori 2:n painot ja kol-

mannella kerralla kaavaan sijoitetaan tuottokori 3:n painot.  

 

Tuottokori 1) Paino A=65 %, Paino B=15 %, Paino C=20 % 

Tuottokori 2) Paino A=20 %, Paino B=45 %, Paino C=35 % 

Tuottokori 3) Paino A=20 %, Paino B=15 %, Paino C=65 % 
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                              (4) 

Velkakirjan nimellisarvo LTK5010A [paino Ax[0,25x(SL ”dow jones 

eurostoxx 50” – ST ”dow jones euro stoxx 50”)/ST”dow jones euro 

stoxx 50” + 0,25  (SL ”omxs30 index” – ST ”omxs30 index”)/ST 

”omxs30 index” +0,25  (SL ”s&p 500” – ST ”s&p 500”)/ST ”s&p500”+ 

0,25  (SL ”topix”-ST ”topix”)]+[Paino B  [(SL”iboxx”-ST”iboxx”)/ 

ST”iboxx”]+[Paino C  [0,25  (SL”alumiini-ST”alumiini”)/ ST”alumiini+ 

0,25  (SL”kupari-ST”kupari”)/ ST”kupari + 0,25  (SL”sinkki-ST 

”sinkki”)/ST”sinkki + 0,25  (SL”öljy-ST”öljy”)/ST”öljy” 

 

B vaihtoehdossa kaava on muilta osin sama, mutta LTK5010A on 

LTK5010B. Kaavassa LTK on lisätuottokerroin, ST on lähtöindeksi/-

lähtöarvo ja SL on päätösindeksi/päätösarvo. Mikäli tulos on alle nollan 

niin sijoittajan tuottoa määritellessä käytetään lukua nolla. 

 

Yksityiskohtaisesta kaavasta selviää, miten lisätuotto maksetaan obli-

gaation päättymisen jälkeen. Näin saadaan tarkat ja täydelliset tiedot 

optioista ja niiden vaikutuksesta lisätuottoon obligaation päättyessä. 

Kaavaa ei voida kuitenkaan suoraan käyttää arvon-määrittämisessä 

indeksiobligaation juoksuaikana. 

 

 

 

4.2 OIO:n fair value 

 

Seuraavaksi määrittelen optiokorien arvot. Tässä on huomioitava port-

folioteorian mukainen korrelaatio, joka laskee optioiden hintoja. Ensim-

mäisessä vaiheessa lasken kunkin korin optioiden hinnat erikseen. Si-

joittajan hintamielikuvan määrittämisen takia seuraavissa kappaleissa 
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on paljon esimerkkejä. Esimerkkejä analysoimalla voidaan huomata 

eroja, siinä miten indeksiobligaation olisi pitänyt kehittyä.  

 

Optioiden kohde-etuuksien lähtötasot ovat seuraavat: 

Osakeindeksi Dow Jones EURO STOXX 50:n toteutushinta on 

4.019,14, OMXS30:n toteutushinta on 1.099,59, S&P 500:n toteu-

tushinta on 1382,22 ja Topix:n toteutushinta on 1664,59. Korko-

indeksejä on vain yksi ja Iboxx Euro 3-5 v total return sovereign index:n 

toteutushinta on 137,4294. Indeksiobligaatioissa on myös raaka-aineita. 

Alumiinin toteutushinta on 2.717,00, kuparin toteutushinta on 7.480,00, 

sinkin toteutushinta on 4.000,00 ja öljyn toteutushinta on 61,40.  

 

 

4.2.1 Osakeindeksi option hinnoittelu 

 

Osakeindeksioption hinnoittelun selvittämiseksi lasketaan esimerkkejä. 

Seuraavassa esimerkki USA S&P 500 -indeksin option arvosta.  

 

Option arvo lasketaan 21.2.2008 arvojen mukaan. Tällöin lähtö-

arvona on indeksin nykyhinta 1360,03 ja toteutushinta oli 

1382,22. Riskittömänä korkona käytetään 3,95 prosenttia ja vola-

tiliteettina 18 prosenttia. Aikaa option erääntymiseen on 3,81 

vuotta. Kaavana käytetään option hinnoittelussa Black-Scholes 

kaavaa.  

 

Tällöin yhdellä osto-optiolla on hintaa 275,92 euroa, jos valuuttana euro 

ja indeksipisteluku tarkoittaa euroa. Vaikka tällöin indeksin nykyhinta on 
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alle toteutushinnan, niin optiolla on edelleen kohtuullisen paljon arvoa 

johtuen sen suuresta aika-arvosta. 

 

Lisämaustetta tässä OIO:ssa tuo se, että kyseessä on eurooppalais-

tyylinen aasialainen optio. Hinta ei siis määräydy vain päättymispäivän 

mukaan, vaan viimeisen vuoden aikana kuukauden välein 13.12.2010-

13.12.2011 määriteltyjen kohde-etuuden arvojen keskiarvosta. Tällöin 

edellä olevaa laskelmaa pitää tarkentaa. Handelsbanken käyttää usein 

aasialaistyylisiä optioita: esimerkiksi kaikki Handelsbankenin liikkeelle 

laskemat warrantit ovat aasialaistyyppisiä.  

 

Aasialaisen option hinnoitteluun ei ole yhtä yksinkertaista mallia asian 

ratkaisemiseksi. Yksi Aasialaisen option hinnoittelutapa: 

             

    (5) 

 

 

jossa kohde-etuuden hinta seuraa geometrisesti Brownin liike 

          

          

               (6) 

 

       

jossa delta osoittaa kertynyttä kausittaista tuloa ja sigma kausittaista 

volatiliteettia.  
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Eurooppalaistyylisestä aasialaisesta optiosta voi tehdä kuitenkin laskel-

man siten, että siitä ajasta, josta havaintojakso koostuu, otetaan option 

maturiteettiin vain puolet havaintojakson ajasta. Esimerkiksi yhden vuo-

den pituinen havaintojakso pudottaa option maturiteettia kuusi kuu-

kautta. Tällöin voidaan käyttää täsmälleen samoja kaavoja ja laskenta-

malleja kuin perinteisen eurooppalaisen option hinnoittelussa. Tästä 

näkee myös selvästi, että aasialainen optio on siis edullisempi kuin eu-

rooppalainen, ja tätä kautta indeksiobligaation osallistumisastetta saa-

daan korkeammaksi. Paras Kolmesta indeksiobligaatiossa optioiden 

maturiteetti on 13.6.2011.  

 

Kaikki aasialaiset optiot lasketaan tutkielmassa yksinkertaistetulla matu-

riteetin kuuden kuukauden lyhentämisen avulla. Kyseinen tapa on 

SHB:n suositus ja antaa tarpeeksi tarkan kuvan OIO:n hinnan määrit-

telyssä. Aasialaisen option hinnoittelutapaan ei ole olemassa yhtä päte-

vää kaikkien hyväksymää laskentatapaa. 

 

Esimerkkilaskelma samasta, jo aiemmin tässä kappaleessa las-

ketusta esimerkistä. Eli S&P 500 optiosta, mutta huomioiden tä-

mä maturiteetin muutos. Option arvo lasketaan 21.2.2008 arvo-

jen mukaan. Tällöin lähtöarvona on indeksin nykyhinta 1360,03 

ja toteutushinta oli 1382,22. Riskittömänä korkona käytetään 

3,95 prosenttia ja volatiliteettina 18 prosenttia. Aikaa option 

erääntymiseen on 3,31 vuotta. Laskelmassa käytetään Black-

Scholes kaavaa. 

 

Tällöin yhdellä osto-optiolla on hintaa 250,93 euroa, jos valuuttana euro 

ja indeksipisteluku tarkoittaa euroa. Vaikka tällöin indeksin nykyhinta on 
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alle toteutushinnan, niin optiolla on edelleen kohtuullisen paljon arvoa 

johtuen sen suuresta aika-arvosta. Vastaavilla parametreilla puhtaan 

eurooppalaisen option hinnaksi tulee 275,92 euroa. Edullisempi, las-

kennallisesti lyhyemmän maturiteetin eurooppalaistyyppinen aasi-

alainen optio, on hinnaltaan 250,93. Ero on huomattava. Aika-arvo 

250,93 on huomattavasti pienempi kuin 275,92. Ero on lähes 10 pro-

senttia. 

 

Seuraavaksi lasken esimerkin samasta S&P 500 option arvosta 

liikkeeseenlaskuvaiheessa. Option arvo lasketaan 13.12.2006 

arvojen mukaan. Tällöin lähtöarvona on indeksin nykyhinta 

1382,22 ja toteutushinta oli 1382,22. Riskittömänä korkona käy-

tetään 3,95 prosenttia ja volatiliteettina 18 prosenttia. Aikaa opti-

on erääntymiseen on 4,50 vuotta. Laskelmassa käytetään Black-

Scholes kaavaa. 

 

Tästä huomataan, että alun perin yksi optio on maksanut 325,00 euroa 

ja 21.2.2008 samanlainen eurooppalaistyylinen aasialainen optio mak-

saa 250,93 euroa, eli huomattavasti vähemmän. Vaikka indeksi on vain 

vähän alempana kuin lähtöarvo, niin aika-arvoa on optiosta sulanut pois 

huomattavan paljon. Aika-arvoa sulaa pois käytännössä samalla tavalla 

sekä eurooppalaisessa optiossa ja eurooppalaistyylisessä aasi-

alaisessa optiossa.  

 

 

4.2.2 Raaka-aineoption hinnoittelu 

 

Lisäväriä hinnoitteluun tuo myös se, että raaka-aineiden hinta on usein 

alaspäin kaartuva nykyhinnasta katsoen. Futuurihinta on alempi kuin 
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spot-hinta. Öljy on pääsääntöisesti nyt arvokkaampaa kuin vuoden 

päästä. Mikäli markkinat odottavat hintojen nousevan, on käyrä toki 

ylöspäin kaartuva. Tällöin spot-hinta on alempi kuin futuurihinnat, vaik-

ka teoreettisesti hyödyke nyt on parempi kuin tulevaisuudessa. Euroop-

palaisaasialaisen option toteutushinta toimii siis samalla tavalla kuin 

osakeindeksiin sidottu optio, eli maturiteetin päätyttyä verrataan strike-

hintaa senhetkiseen spot-hintaan.  

 

Obligaation juoksuaikana spot-hinta voi kuitenkin nousta enemmän kuin 

futuurihinta suhteessa aloitustasoon, ja tämä on otettava huomioon. 

Optiota ei voi hinnoitella raaka-aineiden osalta juoksuaikana spot-

hintaan, vaan obligaation päättymishetken mukaiseen futuurihintaan. 

Jos nyt tutkitussa OIO:ssa esimerkiksi öljyn hinta on noussut huomatta-

vasti korkeammalle kuin alkuperäinen toteutushinta, on futuurikäyrä 

jyrkentynyt alaspäin. Tämä vaikuttaa negatiivisesti optioiden hintakehi-

tykseen suhteessa asiakkaiden mielikuvaan kyseisen tuotteen kohde-

etuuden hinnankehityksestä. Option hintaan kuitenkin vaikuttaa myös 

lopullinen strike-hinta, ja tästä syystä tarkastelu on vajavainen. Tutki-

muksessa hyväksytään virhe, joka forwardeista syntyy, ja oletetaan, 

että esimerkiksi kuparin optio olisi todellisuudessa hinnoiteltu hyvin 

edulliseksi. Tämä johtuu vahvasti alaspäin kaartuvasta forward-

hinnasta, joka on huomattavasti loiventunut obligaation juoksuaikana. 

 

Esimerkiksi öljyn hinta on 25.2.2008 arvoltaan 99.00 dollaria ja futuuri-

hinta 1.3.2009 on 85,35 euroa. Öljy on arvokkaampaan nyt kuin se olisi 

vuoden päästä. Toinen esimerkki on kuparin hinta 25.2.2008. Tällöin 

käteisostaja olisi maksanut kuparista 8,321.00 dollaria , 3 kuukauden 

forward on 8,282.00 dollaria , 15 kuukauden forward on 7,820.00 dolla-

ria ja 27 kuukauden forward on 7,310.00 dollaria. Hinta laskee sitä 

alemmaksi mitä kauemmaksi osto hetkestä mennään. Kupari ja öljy 
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käyttäytyvät samalla tavalla eli molemmissa spot-hinta on korkein. Tä-

mä on merkittävä asia, kun tutkitaan sijoittajan hinta-mielikuvaa indek-

siobligaation hinnan kehityksestä. Mikäli spot-hinta ja forward-hinta 

muuttuu täsmälleen samassa suhteessa, niin silloin tällä ei olisi merki-

tystä sijoittajalle. Alumiinissa tämä ei pidä paikkaansa, vaan hinnat ovat 

25.2.2008 seuraavat: Käteisostaja 2,865.00 dollaria, 3 kuukauden for-

ward, 2,901.50, 15 kuukauden forward 2,932.00 dollaria ja 27 kuukau-

den forward  2,923.00 dollaria. Alumiinin kohdalla hinta on nouseva eli 

alumiini on arvokkaampaa saada 27 kuukauden päästä kuin nyt heti.  

 

 

4.2.2.1 Öljy option hinnoittelu 

 

Öljyoption käytetään myös futuurihintoja, koska markkinoilla on odotus 

öljyn olevan alempana tulevaisuudessa, kun mitä spot hinta on. Tämä 

on hyvin yleistä. Öljyn spot hinta on 61,40, mutta futuurihinta vaihtelee 

12/2010-12/2011 kuukausittain. Raaka-aineoptioita laskettaessa huomi-

oidaan samalla tavalla aasialainen häntä lyhentämällä maturiteettia 

kuusi kuukautta, mutta optioiden futuurihinnasta lasketaan keskiarvo 

koko määrittelyajanjaksolta. Keskihinta on 66,68 dollaria eli hieman 

korkeampi kuin spot hinta 13.12.2006. (Datastream, 2008) 

 

Esimerkki öljyoptiosta osakeindeksiobligaation lähtötilanteessa. 

Optioiden hinta lasketaan Black-Scholes hinnoittelukaavalla. Öl-

jyn nykyhinta on futuurihintojen keskiarvo eli 66,68 dollaria ja to-

teutushinta on 61,40 dollaria. Riskittömänä korkokantana käyte-

tään 3,95 prosenttia ja volatiliteettina 18 prosenttia. Aika erään-

tymiseen on 4,5 vuotta. Tällöin tuloksena öljyyn sidotun option 

hinta liikkeellelaskettaessa on 18,54 euroa. 
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Toinen esimerkki kertoo öljyoption hinnan 11.3.2008. Öljyn spot hinta 

on 107,35 dollaria, mutta futuurihinta vaihtelee 12/2010-12/2011 70,90 

dollarista 97 dollariin. (Tradingcharts, 2008) Raaka-aineoptioita lasket-

taessa huomioidaan samalla tavalla Aasialainen häntä lyhentämällä 

maturiteettia 6 kk, mutta optioiden futuurihinnasta lasketaan keskiarvo 

koko määrittelyajanjaksolta. Keskihinta on 86,54 dollaria eli huomatta-

vasti pienempi kuin spot-hinta 11.3.2008, joka oli 107,35 dollaria.  

 

Esimerkissä käytetään keskihintaa 86,54 dollaria ja toteu-

tushintana 61,40 dollaria. Riskitön korko on 3,95 prosenttia ja vo-

latiliteetti 18 prosenttia. Aikaa erääntymiseen on 3,26 vuotta. Täl-

löin option arvo on 33,27 dollaria. Laskelmassa käytetään Black-

Scholes kaavaa. 

 

Alussa spot-hinta, joka on myös obligaation strike-hinta, oli 61,40 dolla-

ria. Futuurihinnat obligaation juoksuajan päätyttyä olivat keski-

hinnaltaan 66,68 dollaria. Tällöin ostettujen optioiden hinnoittelussa on 

käytetty futuuri-hintoja, jotka ovat 5,28 dollaria kalliimpia kuin spot-hinta. 

Toisessa juoksuaikana tehdyssä esimerkissä öljyn spot-hinta oli 107,35 

dollaria ja futuurihintojen keskiarvo oli 86,54 dollaria, eli ero on spot-

hinnan hyväksi 20,81 dollaria. Tällöin sijoittajan mielikuva tuotteen kehi-

tyksestä voi huomattavasti erota markkinahinnoista. Sijoittaja näkee 

strike-hinnaksi 61,40 dollaria ja öljyn hinnaksi 107,35 dollaria, mikä on 

erittäin suuri nousu. Pankki taas laskee optioiden hintoja arvoista 66,68 

dollaria ja 86,54 dollaria. Sijoittajan seuraama arvo on kasvanut 45,95 

dollaria eli kasvanut 74,8 prosenttia, ja pankin seuraama arvo on kas-

vanut 19,86 dollaria eli 29,78 prosenttia. Kasvun ero (74,8 % ja 29,78 

%) on erittäin huomattava, ja jo yksin se hämärtää tuotteen hintamieli-

kuvaa. Ero pienenee kun obligaation juoksuaika lähenee loppuaan. Fu-

tuureiden hinnat eivät voi silloin enää niin merkittävästi erota spot-
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hinnasta, ja juoksuajan päätyttyä hinta määräytyy senhetkisen spot-

kurssin mukaan. Futuurihintoja käytetään ainoastaan juoksuaikana. 

Tämän lisäksi tuotteen hinta ei perustu raaka-ainekorin vaan koko op-

tiopotin kehitykseen. Täten sijoitus on edelleen tappiolla, mikä on risti-

riidassa sijoittajan hintamielikuvan kanssa. 

 

Optioissa hinta on kehittynyt siten, että alussa öljyoption hinta on ollut 

18,54 dollaria ja 21.2.2008 öljyoption hinta 33,27 dollaria. Tässä on toki 

yli 79 prosentin arvonnousu, mutta se koskee vain optiopottia. Sijoitta-

jan hintamielikuvaan liittyy koko sijoituksen tuotto sisältäen nollakupon-

kilainan. Vastaavat arvot suoraan spot-hinnoilla laskettaessa olisivat 

14,44 dollaria alussa ja 53,63 dollaria 21.2.2008. Tällöin nousu olisi öl-

jyyn sidottujen optioiden osalta ollut 271 prosenttia. Ero on siis todella 

merkittävä.  

 

 

4.2.2.2 Kuparioption hinnoittelu 

 

Kuparioptiota hinnoitellessa tutkitaan forward-hintoja. Kuparista ei saa 

täsmällisiä forward-hintoja juuri halutuille päiville. Handelsbankenin raa-

ka-aineosasto on alallaan pohjoismaiden suurin, eikä sieltäkään voida 

toimittaa täysin täsmällistä tietoa. Kuparista on saatavissa kuitenkin 

forward-hinnat 3, 15, 27 ja 63 kuukauden osalta. Interpoloimalla 27 ja 

63 kuukauden tuloksia saadaan likiarvo kuparin hinnasta, joka osuu 

maturiteetiltaan lähelle obligaation keskimääräistä juoksuaikaa eli 54 

kuukautta. Tässä on huomioitu aasialaisen hännän vaikutus vähentä-

mällä obligaation maturiteettia kuusi kuukautta. Esimerkiksi forwardien 

arvot 13.12.2006 oli  27 kuukauden forwardin osalta 6239 dollaria 63 

kuukauden forwardin osalta 4966 dollaria. Vastaavasti forwardien hin-
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nat 13.3.2008 oli 27 kuukauden osalta 7677 dollaria ja 63 kuukauden 

forwardin osalta 6676 dollaria. 54 kuukauden forwardin saamiseksi käy-

tän yksinkertaista lineaarista interpolointia.  

 

Interpoloimalla näistä saadaan forwardin hinnaksi 13.12.2006  

 

                                     (7) 

 

Y= 5284,25 dollaria 

 

54 kuukauden forward obligaation liikkeeseenlaskuhetkellä oli 5284,25 

dollaria. 13.3.2008 lainan aasialaisen hännän huomioivaan matu-

riteettiin, joka on 13.6.2011 on 39 kk. Tällöin lasketaan 39 kk forward 

samalla menetelmällä. 

 

 

y= 7344,33 dollaria 

 

Forwardin-hinta on siis noussut 5284,25 dollarista 7344,33 dollariin. 

Spot-hinta, johon sijoittaja kiinnittää huomion on noussut samassa 

ajassa 6709 dollarista 8547,50 dollariin. Spot-hinnan nousu on noin 

27,4 prosenttia ja futuurihinnan noin 39 prosenttia, eli kuparissa forwar-

dien kehitys on ollut spot-kursseihin verrattuna suotuisampaa. Tämän 

tulisi olla sijoittajan kannalta hyvä asia. Kuparin volatiliteetti on heilah-
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dellut hyvinkin voimakkaasti, mutta koska positiot näissä laskel-missa 

ovat pitkiä, käytän laskelmissa 30 prosentin volatiliteettia. (de Wet & 

Westgate, 2007) 

 

Esimerkkinä lasketaan kuparioption hinta osakeindeksi-

obligaation liikkeeseenlaskun yhteydessä. Forwardin nykyhinta 

on 5284,25 dollaria ja toteutushinta on 7480 dollaria. Riskit-

tömänä korkokantana käytetään 3,95 prosentin korkokantaa ja 

volatiliteettina 30 prosenttia. Option juoksuaikaa on jäljellä 4,50 

vuotta. Tällöin osto-option hinta on 1002,54 dollaria. Vastaavasti 

esimerkki jatkuu 13.3.2008 option arvolla. Forwardin nykyhinta 

on 7344,33 dollaria ja aikaa on jäljellä 3,25 vuotta. Muut arvot 

ovat ennallaan. Tällöin option hinta on 1897,23 dollaria. Molem-

missa laskuissa on käytetty Black-Scholes kaavaa. 

 

Eli option hinta on noussut 1897,23 dollariin 1002,54 dollarista. Nousu 

on ollut varsin hyvää tasoa, vaikka forward-hinta on vasta lähellä option 

strike-hinnan tasoa. Nousu on ollut voimakasta futuurihinnoilla. Prosen-

tuaalinen nousu optiossa on 89 prosenttia. 

 

Spot-option arvo olisi noussut 2388,95 dollarista 2692,47 dollariin. Pro-

sentuaalinen nousu olisi ollut siis 12,7 prosenttia. Nousu on ollut siis 

huomattavasti suurempi futuurioptioilla kuin spot-optioilla. Oletuksena 

on se, että forward-hinta olisi ainoa kuparin optioon vaikuttava tekijä. 

Tällöin sijoittajan tulisi saada huomattavasti isompi hyöty kuparin hin-

nasta, kuin mitä spot-hintojen kehitys antaa ymmärtää. 
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4.2.2.3 Alumiinioption hinnoittelu 

 

Alumiiniforwardin hinnoittelun perusteet ovat hyvin samankaltaiset kuin 

kuparioptiossa, mutta siinä forward-hinnat ovat olleet välillä jopa korke-

ammalla tasolla kuin spot-hinnat. Tämä ei kuitenkaan muuta option las-

kentatapaa. Alumiiniforwardien arvot olivat 13.12.2006 27 kuukauden 

osalta 2401,50 dollaria ja 63 kuukauden osalta 1999,50 dollaria. Uu-

demmat tarkasteluarvot 13.3.2008 olivat 27 kuukauden forwardin osalta 

3223,0 dollaria ja 63 kuukauden forwardin osalta 3161,0 dollaria.  54 

kuukauden forwardin laskemiseksi käytän yksin-kertaista lineaarista 

interpolointia. Interpoloimalla saadaan forwardin hinnaksi 13.12.2006 

2100,00 dollaria.  

 

13.3.2008 on lainan maturiteetti aasialaisen häntä huomioiden 39 kuu-

kautta eli 13.6.2011. Lasketaan 39 kuukauden forward lineaarisen in-

terpoloinnin avulla. Tällöin saadaan forwardin hinnaksi 13.3.2008 

3202,33 dollaria. Alumiinin volatiliteetti on keskimäärin noin 22 prosent-

tia. (de Wet & Westgate, 2007) Alumiiniforwardi on noussut 2100,00 

dollarista 3202,33 dollariin. Näissä esimerkeissä alumiinin forward hin-

nat olivat pidempien forwardien osalta alhaisemmat kuin lyhyiden. Alu-

miinioption hinnoittelu tapahtuu samalla tavalla kuin kupari-option hin-

noittelu, mutta arvoina käytetään alumiiniforwardia ja alumiinin volatili-

teettiä.  

 

 

4.2.2.4 Sinkkioption hinnoittelu  

 

Sinkkiforwardin hinnoittelussa on suurehko lisähaaste. Markkinoilta ei 

ole saatavissa sinkistä 63 kuukauden forwardia, joten interpolointi ei ole 
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mahdollista. Sinkin 15 ja 27 kuukauden hintojen avulla voi toki ennustaa 

suuntaa. Pankillakaan ei ole saatavilla tätä tietoa, ja sillä on sama haas-

te sinkkioption hinnoittelussa. Lasken 54 ja 39 kuukauden forwardien 

arvot olettamalla, että hinta nousee samalla kulma-kertoimella, kuin 

mitä 15 ja 27 kuukauden forwardit antavat. Tällöin forwardien arvot 

13.12.2006 oli lyhyen 15 kuukauden forwardin osalta 3780,0 dollaria ja 

pidemmän 27 kuukauden forwardin osalta 3298,0 dollaria. Uudemmat 

arvot 13.3.2008 olivat 15 kuukauden forwardin osalta 2627,0 dollaria ja 

27 kuukauden forwardin osalta 2557,0 dollaria.  

 

Esimerkki sinkkiforwardin hinnan laskennasta. 3780-3289/40=40,92 eli 

forwardin arvo vähenee keskimäärin 40,92 euroa kuukautta kohde. Täl-

löin 54 kuukauden forward tällä tavalla arvioiden on 3289-

(27 40,92)=2184,16. 54 kuukauden forwardin arvo olisi 2184,16 dolla-

ria. Tämän täsmällisempää tapaa tässä tutkimuksessa ei sinkki-

forwardin arvioimisessa esitetä, koska sen merkitys tutkielman sisältöön 

on lähes olematon. 39 kuukauden forwardin arvo olisi samalla mene-

telmällä 13.3.2008 2399,5 dollaria. Sinkkioption volatiliteetti on noin 35 

prosenttia. (de Wet & Westgate, 2007) Sinkkioptio lasketaan sinkin for-

ward-hintoja ja sinkin volatiliteettiä käyttäen täsmälleen samalla tavalla 

kuin kuparioptio. 

 

 

4.2.3 Korko-option hinnoittelu  

 

Korko-optiolla tarkoitetaan yleensä optioita, joilla otetaan näkemystä, 

mihin suuntaan korot kehittyvät. Perinteisten korko-optioiden kohdalla 

osto-option ostaja olettaa korkojen menevät ylöspäin, ja myyntioption 

ostaja olettaa korkojen menevän alaspäin. (Chicago-board-option-
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exchange, 2008) Tässä pro gradu -tutkimuksessa käytetty korkoihin 

liitetty optio on kuitenkin erityyppinen, koska tuotto perustuu korkoihin 

liitetyn indeksin kehitykseen. Korko-option hinnoittelu tapahtuu samoilla 

periaatteilla, kuin osakeindeksioptioidenkin hinnoittelu. Kohde-etuutena 

on IBOXX-korkoindeksi. Merkittävä ero on lähes olematon volatiliteetti. 

IBOXX Eurozone -korkoindeksi ei pidä sisällään eksoottisia velka-

papereita, vaan lähinnä pelkästään niin kutsuttuja investment grade- 

luottoluokiteltuja euromääräisiä obligaatioita.  (Handelsbanken, 2006). 

 

Seuraavassa lasketaan IBOXX-option arvo liikkeeseen lasket-

taessa. Volatiliteetiksi oletetaan 2 prosenttia ja riskittömäksi kor-

kokannaksi 3,95 prosenttia. Kyseessä on eurooppalais-tyylinen 

aasialainen optio, eli maturiteettia vähennetään taas 6 kuukautta, 

siis puolet havaintojaksosta. Option aika-arvo on siis 4,50 vuotta. 

Indeksin hinta on 137,4294 ja toteutushinta sama 137,4294. Täl-

löin osto-option hinta on 22,39 euroa kun obligaatio lasketaan lii-

keeseen.  

  

Toisessa esimerkissä on sama Iboxx optio, mutta 14.3.2008. 

Tällöin volatiliteetti on sama 2 prosenttia ja riskitön korkokanta 

3,95 prosenttia. Indeksin arvo on 146,70 ja toteutushinta 

137,4294. Aikaa erääntymiseen on 3,25 vuotta. Tällöin option 

hinta olisi 25,82 euroa 

 

Liikkeeseen laskettaessa option hinta oli 22,9 euroa ja 14.3.2008 25,82 

euroa. Optio on siis kehittynyt positiivisesti. Indeksin arvo on kasvanut 

enemmän kuin mitä aika-arvoa on hävinnyt kyseisellä aikajaksolla. In-

deksi on tuottanut enemmän kuin optiosta on hävinnyt aika-arvoa. 
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4.3 OIO:n arvon määritys 

 

OIO:n arvonmääritys käsitellään tässä tutkimuksessa kahdesta aspek-

tista. Ensiksi käsitellään tarkasti ja seikkaperäisesti teoreettiselta pohjal-

ta miten arvonmääritys tulisi tehdä. Tämän jälkeen käsitellään yksinker-

taistettu hinnan määritys. Ainoastaan yksinkertaistetun vaihto-ehdon 

arvot todellisuudessa lasketaan. Monimutkaisessa versiossa kaikkia 

tietoja ei ole saatavilla.  

 

1) Optioiden määrä 

a. Korrelaation vaikutus 

Lasketaan portfolioanalyysiä hyväksikäyttäen optioihin 

käytettävän rahamäärän, ja velkakirjan ehtojen mukaisen 

takaisinmaksun mukaan optioiden vähimmäismäärä ky-

seessä olevalle positiolle. Tässä voi olla suurta epä-

tarkkuutta verrattuna SHB:n todellisuudessa maksamaan 

hintaan.  

 

b. Valuuttasuojauksen vaikutus 

 

Valuuttasuojaus vaikuttaa optioiden määrään vähentäväs-

ti, koska valuuttasuojauksesta syntyy kuluja. Tämä tarkoit-

taa sitä, että kun korrelaatiot on huomioitu, niin kvantto-

option hinta on mitä suurimmalla todennäköisyydellä kal-

liimpi. Kvantto-optio voi olla edullisempi, jos valuutan olet-

taisi vahvistuvan euroa vastaan. Kotivaluutta on euro. Si-

joituspositioiden valuuttana on euro, Yhdysvaltain dollari, 
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Ruotsin kruunu tai Japanin jeni. Suojaus on siis kohtuulli-

sen monipuolinen sisältäen monta eri valuuttaa. 

 

- Raaka-aineet, S&P 500 indeksi on sidottu Yhdysval-

tain dollariin. 

- OMXS 30 on sidottu Ruotsin kruunuun. 

- Topix on sidottu Japanin jeniin. 

- Dow Jones EURO STOXX 50 ja IBOXX Euro 3-5 v on 

sidottu kotivaluuttaan eli euroon: niistä ei synny kus-

tannuksia suojauksen näkökulmasta. 

 

Esimerkki kvantto-option hinnoittelusta öljyn osalta. Kvant-

to-option hinta yksinään ei olisi erityisen vaikea laskea. 

Kun otetaan huomioon osakeindeksiobligaatioon liittyvä 

korioptio ja sen korrelaatiot, on lopullisen option hinnoitte-

lu erittäin haastavaa. Esimerkki avaa hinnoittelun perus-

teet. Se ei kuitenkaan kerro valuuttasuojauksen hintaa 

vertaamalla sitä tavalliseen optioon, vaan hinnoittelume-

kanismi on hyvin erilainen. Tulos eroaa siten rajusti perin-

teisesti lasketun option hinnasta. Laskemalla kvantto-optio 

öljyn futuurihinnoista 13.12.2006 on öljyn kvantto-option 

arvo 5071,70 dollaria. Kvantto-option laskennassa käyte-

tään futuurin hintana 66,68 dollaria ja toteutushintana 

61,40 dollaria. Euron valuuttakurssi dollarin suhteen on 

1,3265 (EKP, 2008) ja sama siis päättymishetkellä. Riski-

tön korko euroalueella on 3,50 prosent-tia (EKP, 2008) ja 

dollarialueella 5,25 prosenttia. (FED, 2008). Öljyn volatili-

teetti on 18 prosenttia ja valuuttaparin volatiliteetti 7 pro-

senttia (BIS, 2007). Dollarin ja öljyn korrelaatio on -0.70. 

(Weller, 2004) 
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Verrattuna normaalin option laskentaan tarvitaan kvantto-option hin-

noittelua varten valuuttakurssit sopimushetkellä tai tarkastelu-

hetkellä ja sovittu valuuttakurssi päättymishetkellä. Dollarin heikke-

neminen nostaa kvantto-optiossa olevan valuuttaswapin arvoa siten, 

että se neutraloi dollariin sidotun varsinaisen osto-option reaalista 

arvonalentumista suhteessa euroon. Valuuttakurssien muutokseen 

vaikuttavat suurelta osin valuuttaparin keskenäinen volatiliteetti. 

Laskelma ottaa vähemmissä määrin huomioon riskittömien korko-

kantojen vaikutukset kvantti-option hintaan. Kvantto-option valuut-

taswapin hinnoitteluun vaikuttaa lisäksi option korrelaatio suhteessa 

alla olevaan kohde-etuuteen.  

 

2) Optioiden painot 

Painot optioilla ovat seuraavat: 

                       Tuottokori 1.  Tuottokori 2.  Tuottokori 3.  

       Osakkeet 65 %   20 %   20 % 

       Korot  15 %   45 %   15 %  

       Raaka-aineet 20 %   35 %   65 % 

 

 

Juoksuaikana ei lasketa varsinaisesti parhaan korin tuottoa, joka 

lasketaan juoksuajan päätyttyä, vaan pelkästään koko optio-

position arvoa. Tästä voi laskea kunkin position suhteellisen 

koon verrattuna toisiinsa. Osakkeita on koreissa siten, että pro-

sentti on 65+20+20=105 %. Korkoja on koreissa siten, että pro-

sentti on 15+45+15=75 %. Raaka-aineita on koreissa siten, että 

prosentti on 20+35+65=120 %. Tästä tehdään oletus, että koko 
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optioposition ollessa 100 prosenttia, on siitä osakkeiden osuus 

35 prosenttia, korkojen osuus 25 prosenttia ja raaka-aineiden 

osuus 40 prosenttia.  

 

3) Optioiden arvot 

Lasketaan optioiden hinnat kaikille kohde-etuuksille OIO:n liik-

keeseelaskuhetkestä lähtien ja tämän jälkeen optioiden hinnat 

haluttuina tarkastelujaksoina OIO:n juoksuaikana.  

 

4) Nollakuponkilainan arvo 

 

Lasketaan kyseisille havaintoajankohdille nollakuponkilainan ar-

vo kyseiselle positiolle. Korkotason muutokset voivat vaikuttaa 

paljon nollakuponkilainan arvoon. 

 

5) Koko struktuurin arvo 

 

Lasketaan nollakuponkilainan ja positiossa olevien optioiden ar-

vo tietyssä havaintoajankohdassa ja parhaassa korissa yh-teen, 

ja verrataan yhteistulosta SHB:n julkaisemaan OIO:n osto-

kurssiin ja laskennalliseen keskikurssiin.  

 

Ostokurssin ja myyntikurssin välinen ero on noin 3 prosenttia, ja 

vaikka optio voidaan myydä pankille vain ostokurssilla, niin kes-

kikurssi antaa paremman kuvan option hinnan määrittämisen 

onnistumisesta. Tämän vuoksi molemmat arvot otetaan mukaan 
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tarkasteluun.  

 

Nämä kaikki osa-aluetta käymällä läpi ja laskemalla tarkat arvot pitäisi 

osakeindeksiobligaation arvon olla lähellä pankin julkaisemaa arvoa. 

Olettaen, että laskelman tekijällä olisi käytössään samat tiedot kuin 

pankilla. Tai edes jokin vastaava lähdeaineisto mitä voisi pitää luotet-

tavana. Tämmöistä ei kuitenkaan ole saatavilla ja sen takia tutki-

elmassa lasketaan seuraavaksi yksinkertaistettu esimerkki osake-

indeksiobligaation hinnan laskemisesta.  

 

 

Yksinkertaistetussa esimerkissä oikaistaan siten, että OIO:n sijoitus-

positio arvioidaan velkakirjan ehdoista. Esimerkissä lasketaan nolla-

kuponkilainan määrä 100 000 yksikön sijoitukselle, ja tämän jälkeen 

ostetaan OIO:n ehtojen mukaan optioita kohde-etuuksiin niin, että 

erääntyessä pankki pystyy maksamaan ehtojen mukaisen lisä-

hyvityksen. Lisähyvityksen määrittäminen on ollut pankille haastava 

tehtävä, ja arvot liikkeeseenlaskun jälkeen ovat yleensä joitakin pro-

senttiyksiköitä alle nimellisarvon. Tämä selittyy osaksi liikeeseenlaskijan 

strukturointikustannuksesta.  

 

Aikaisempiin laskelmiin perustuen on 100 000 yksikön sijoituksesta nol-

lakuponkilainassa 3,95 prosentin korkokannalla 82 390,00 yksikköä. 

Yksikköjä jää 17 610,00 optioihin sijoitettavaksi. Osakeoptioiden osuus 

on 17,61*0,35= 6163,50 yksikköä, korko-option osuus on 17,61*0,25= 

4402,50 yksikköä ja raaka-aine optioiden osuus on 17,61*0,40= 

7044,00 yksikköä. Tällöin 100 000 yksikköä on sijoitettu markkinoille 

yllä kuvatussa suhteessa. Markkina-arvon tulisi olla tasan 100 000 yk-

sikköä, mutta todellisuudessa, esimerkiksi strukturointikustannuksista 

johtuen, todellinen arvo on alempi. SHB:n julkaisema arvo oli 97 eli 
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97 000 yksikköä. Strukturointikustannus sisältää myös osakeindeksi-

obligaation säilytyksen arvo-osuustilillä. Ostosta ja myynnistä peritään 

yleensä erillinen palkkio. 

 

Seuraavaksi lasken auki arvot kuvitteelliselle 100 000 euron osake-

indeksiobligaatiopositiolle. Tässä yhteydessä kaikki laskut ovat liitteinä. 

Liitteissä on lyhyesti selvitetty laskun tarkoitus. Nollakuponkilainalle, 

osakeindekseille, korkoindeksille ja raaka-aineille on omat liitteensä.  

 

Nollakuponkilainan arvo on käsitelty liitteessä yksi. Arvo liikee-

seenlaskun yhteydessä on 0,823906 eli 82 390,6 yksikköä, kun 

arvo 13.3.2008 on 0,879151 eli 87 915,1 yksikköä. Nollakuponki-

lainan arvo on noussut huomattavasti indeksi-obligaation juok-

suaikana. 

 

Neljän osakeindeksioption arvot liikkeeseenlaskun yhteydessä 

on laskettu liitteessä kaksi. Arvo liikkeeseenlaskun yhteydessä 

oli USA – S&P 500 -option osalta 325,00, Eurooppa – DJ Euro 

STOXX 50 -option osalta  945,02, Ruotsi – OMX Stockholm -

option osalta 258,55 ja Japani – Topix option osalta 391,39. Os-

tamalla 100 000 euron positiota varten osakeoptiota ostetaan riit-

tävä määrä kutakin osakeindeksiin sidottua osakeindeksi-optiota. 

Optioposition arvo yhteenlaskettuna on 6163,50 yksikköä.  

 

Arvot jälkimmäisellä tarkastelujaksolla 13.3.2008 olivat USA – 

S&P 500 -option osalta 219,77, Eurooppa – DJ Euro STOXX 50 

-option osalta 497,84, Ruotsi – OMX Stockholm -option osalta 

109,18 ja lopuksi Japani – Topix -option osalta 76,90. Tästä las-
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kettuna muutos liikkeeseenlaskusta koko positiolle on yksin-

kertaisesti laskettuna (219,77/325,00+497,84/945,02+109,18/ 

258,55+76,90/391,39)/4= 0,45544. Optiopositiosta on jäljellä 

45,54 prosenttia eli 2806,86 yksikköä. Lähtötasosta tiputusta on 

6163,50-2806,86 = 3356,64 yksikköä, joka vastaa 3,36 prosentin 

tiputusta kokonaispositioon. Osakkeiden huono kehitys on tiput-

tanut kohtuullisen paljon kokonaisposition määrää.  

 

Korko-option arvo liikkeeseenlaskun yhteydessä on laskettu liit-

teessä kolme. Arvo liikkeeseenlaskun yhteydessä oli IBOXX kor-

ko -option osalta 22,37 eli optioposition arvo, kun kokonaispositio 

on 100 000, on sijoitettu määrä 4402,50 yksikköä.  

 

Arvo 13.3.2008 IBOXX korko -optiolla oli 26,19 eli muutos liik-

keeseenlaskusta positiolle on 26,19/22,37= 1,17. Optio-

positiosta on jäljellä 117 prosenttia eli 4402,50*1,17= 5150,93. 

Lähtötasosta kasvua on 5150,93-4402,50= 748,43 yksikköä, jo-

ka vastaa 0,75 prosentin kasvua kokonaispositioon. Korko-

indeksi on kasvattanut hieman kokonaispositiota, mutta sen 

merkitys on suhteellisen pieni. 

 

Neljän raaka-aineoption arvot liikkeeseenlaskun yhteydessä on 

käsitelty liitteessä neljä. Arvo liikkeeseenlaskun yhteydessä oli 

öljyoption osalta 18,54, kuparioption osalta 1001,94, alumiini-

option osalta 322,18 ja sinkkioption osalta 339,86. Raaka-

aineisiin sidottuja raaka-aineoptioita ostetaan myös riittävästi, 

kun kokonaispositio on 100 000. Tällöin optioposition arvo tässä 

skenaariossa on sijoitettu määrä 7044,00 yksikköä.  
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Arvo puolestaan 13.3.2008 oli öljyoption osalta 33,40, kupari-

option osalta 1906,35, alumiinioption osalta 963,09 ja sinkki-

option osalta 299,97. Muutos liikkeeseenlaskusta koko positiolle 

on (33,40/ 18,54+1906,35/ 1001,94+963,09/ 322,18+299,97/ 

339,86)/4=1,894. Optiopositiosta on siis jäljellä 189,4 prosenttia 

eli 13 341,34 yksikköä. Lähtötasosta nousua on 13 341,34-

7044,00 eli 6297,34 yksikköä, joka vastaa 6,30 prosentin kasvua 

kokonaispositioon. Raaka-aineiden vaikutuksen pitäisi siis olla 

erittäin suuri. Raaka-aineiden hyvä kehitys korostuu, koska sijoi-

tetusta positiosta suurin osa oli raaka-aineisiin sidottua. 

 

Kokonaisposition arvo liikkeeseenlaskun yhteydessä oli 100 000 

yksikköä. Kokonaisposition arvo 13.3.2008 laskemalla nolla-

kuponkilainan ja optioiden arvot yhteen on 87 915,1+2806,86+ 

5150,93+13341,34= 119 214,23 yksikköä.  

 

Tämä tarkoittaisi, että 100 nimellisarvoinen osakeindeksiobligaatio olisi 

nyt arvoltaan 119,2. OIO:n todellinen arvo on Handelsbankenin julkai-

sema arvo, joka 13.3.2008 oli 100,40 (Handelsbanken, 2008). Raaka-

aineiden, nollakuponkilainan ja korko-option tuoma kasvu ei näy todelli-

suudessa OIO:n hinnassa. Osakepuoli vetää koko korioption arvoa 

vahvasti alaspäin. Ero on erittäin suuri, kun ottaa huomioon, että osake-

indeksiobligaation hinta kehittyy hyvin maltillisesti. Jotta Handels-

bankenin noteeraama hinta olisi näinkin korkealla tasolla, kun tutkiel-

man laskelma edellyttää pitäisi markkinoilla tapahtua merkittävää kas-

vua. Hinta lähenee tutkielmassa laskettua arvoa myös juoksuajan lä-

hentyessä loppua. Tällöin hinnan määräytyminen lähenee velkakirjan 

ehtoja. 
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Parhaassa korissa raaka-aineiden ja korkojen osuuden pitäisi olla yh-

teensä 80 prosenttia. Raaka-ainekori olisi menestynyt samassa ajassa 

jopa vielä paremmin, koska parhaiten kehittyneiden raaka-aineiden 

osuus olisi ollut suurempi ja huonoiten kehittyneiden osakkeiden pie-

nempi. Tämä kuitenkin vääristäisi tulosta entisestään, koska optioposi-

tiossa on kyse korioptiosta. Sijoittaja tosin olettaisi velka-kirjanehdoista 

parhaan korin olevan tuotto, jonka sijoittajan pitäisi saada myös juoksu-

aikana. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista korioptioiden takia kuin vas-

ta juoksuajan päätyttyä.  

 

Tulosta ei pidä silti tulkita siten, että Handelsbankenin antama hinta olisi 

täysin väärä. Se vain kuvastaa optioiden käyttäytymistä. Valtaosan op-

tioista Handelsbanken on ostanut ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta, jotka 

myös hinnoittelevat ne juoksuaikana. Ostamalla puhtaasti erillisiä optioi-

ta, jolloin tulos olisi tässä tilanteessa parempi, johtaisi selkeästi huo-

nompiin velkakirjanehtoihin. Sijoittajan tulee huomioida tämä seikka, 

kun hän punnitsee omaa sijoituspäätöstään. Juoksuaikana tämä laaja 

hajautus ei toimi siten, että tiettyjen kohde-etuuksien nousu johtaisi hy-

vään arvoon obligaation juoksuaikana, vaan vasta obligaation eräänty-

essä.  
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5. Yhteenveto ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

 

OIO:ta pidetään hieman kalliina sijoitusvälineenä. Periaatteessa on 

mahdollista luoda itselleen vastaava tuote täysin itse. Sijoittamalla noin 

85 prosenttia pääomasta korkopapereihin tuo se niin sanotun pää-

omasuojan sen noustessa noin 100 prosenttiin sijoitetusta koko-

naispääomasta viiden vuoden aikana. Loput 15 prosenttia tulee sijoittaa 

esimerkiksi indeksisidonnaisiin johdannaisiin riippuen oman struktu-

roidun sijoituspoolinsa tavoitteesta. Tässä tutkielmassa se on sama 

kuin SHB:n Paras kolmesta -tuote. Kyseinen tuote on hyvin moni-

mutkainen rakenteeltaan, ja tästä syystä yksittäinen yksityinen sijoittaja 

ei pysty luomaan vastaavaa rakennelmaa ilman huomattavaa sijoitus-

varallisuutta.  

 

Pro gradu -tutkielman tavoite oli selvittää Paras kolmesta osakeindeksi-

obligaation fair value. Fair valuen määritys ei tutkielmassa onnistunut, 

mutta teoreettinen pohja sen ratkaisuun tarjotaan. Tarkkaa todellista 

arvoa tutkielma ei pysty antamaan johtuen yleistyksistä ja siitä, että osa 

tarvittavasta datasta ei ole julkisesti saatavilla. Handelsbanken ei suos-

tu antamaan tarkkoja tietoja mistään strukturoidusta tuotteestaan. Tut-

kielma kuitenkin pystyy antamaan vastauksen kysymykseen sijoittajan 

hintamielikuvasta. 

 

Koska epätarkkuus liittyen korrelaatioon ja valuuttasuojauksiin on suuri, 

en pysty laskemaan fair valueta, joka ei eroaisi merkittävästi Handels-

bankenin julkaisemasta OIO:n arvosta sen juoksuaikana. Arvot ovatkin 

usein selkeästi ristiriidassa sen arvon kanssa, joka on sijoittajien mieli-

kuva markkinoiden kehityksestä. Niistä selkeimpänä esimerkkinä raaka-

aineiden suotuisa kehitys öljyn osalta ja muidenkin metallien forwardien 
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osalta. Ottaen huomioon raaka-aineiden ja korko-option osuuden struk-

tuurista ja sen, että nollakuponkilaina on jo kasvanut arvossaan yli vuo-

den ajan, on SHB:n julkaisema arvo voimakkaassa ristiriidassa sijoitta-

jan hintamielikuvasta. Tämän mielikuvan sijoittaja voi oikeutetusti saada 

lukemalla osakeindeksiobligaation ehdot. Ehdot toki pätevät juoksuajan 

päätyttyä. Usein erityisesti velalla sijoittaessa sijoittaja saattaa haluta 

myydä sijoituksensa ennen juoksuajan päättymistä.  

 

Tutkielman keskeisin anti on huomioida monipuolisen osakeindeksi-

obligaation hinnoittelun monipuolisuus ja ymmärtää, ettei hyödykkeiden 

hintojen muutokset johda välttämättä vastaavaan muutokseen osake-

indeksiobligaation hinnassa. Hintamielikuva olisi lähempänä oikeaa, 

mikäli kaikki osakeindeksiobligaation positioon kuuluvista kohde-

etuuksista olisivat kehittyneet samansuuntaisesti. Tutkittu Paras Kol-

mesta -osakeindeksiobligaatio ei ole missään vaiheessa ollut selkeästi 

yli lähtötasonsa, koska osakepuoli on kehittynyt sen olemassaolo aika-

naan huonosti. Täten tästä skenaariosta ei pystytä tarjoamaan esi-

merkkiä. Aiemmat Paras Kolmesta -tuotteet ovat kuitenkin menes-

tyneet hyvin lyhyelläkin tähtäimellä, kun kaikki kolme koria ovat menes-

tyneet hyvin. Tästä voi vetää johtopäätöksen, että juoksuaikana tämän 

kaltainen korioptioihin perustuva osakeindeksiobligaatio on riskialt-

tiimpi, kuin perinteinen. Tämä johtuu siitä, että minkä tahansa korin 

huono menestys vaikuttaa juoksuaikana merkittävästi arvoa alentavasti 

ja vasta juoksuajan päätyttyä tuote toimii kuten asiakas olettaa eli tuotto 

maksetaan parhaan korin kehityksen mukaan.  

 

Esimerkiksi Handelsbankenin julkaisema puhdas raaka-aineobligaatio 

on noteerattu vuonna 2008 noin 120–130 välille. Tämä kuvastaa paljon 

paremmin sijoittajan mielikuvaa kohde-etuuksien muutoksista. Raaka-

aineet ovat tässä tuotteessa lähes identtiset verrattuna SHB:n Paras 
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Kolmesta 5010 osakeindeksiobligaatioon. Handelsbanken on myös las-

kenut liikkeelle perinteisiin osakeindekseihin sidottuja osake-

indeksiobligaatioita samoihin aikoihin. Kyseiset tuotteet ovat menes-

tyneet huonommin, mutta mikäli sijoittaja olisi ostanut sekä raaka-

aineisiin sijoittavaa osakeindeksiobligaatiota ja osakeindekseihin sijoit-

tavaa osakeindeksiobligaatiota olisi loppu tulema parempi kuin sijoitus 

Paras Kolmesta osakeindeksiobligaatioon. Nykyinen kehitys tosin joh-

taisi siihen, että tämä vaihtoehto olisi heikompi juoksuajan päätyttyä. 

  

Tämä tutkimus avaa lähtökohtaiset perusteet monimutkaisenkin osake-

indeksiobligaation hinnoittelulle, mutta voimakkaiden yleistyksien kans-

sa. Tulevissa tutkielmissa voitaisiin keskittyä vielä enemmän eksoottis-

ten optioiden aiheuttamaan eroon. Tämän lisäksi korioptioiden hinnoit-

telun analysoiminen ja pureutuminen tarkemmin korrelaation tuomaan 

merkittävään eroon optioiden hinnoittelussa olisi myös erinomainen tut-

kimuskohde. Myös volatiliteettien muutoksien vaikutukset hintaan, mitä 

sijoittaja ei välttämättä osaa huomioida, olisi mielenkiintoinen tutkimus-

kohde.  

 

Lisäksi valmiiden helppokäyttöisten mallien rakentaminen hinnoittelulle, 

esimerkiksi ohjelman muodossa, olisi hyvä jatkotoimenpide.  Tutkimus-

kohteena voisi myös olla monimutkaiset valuuttasuojaukset ja niiden 

tarkat kustannukset strukturoiduissa tuotteissa. 

 

Handelsbankenin rakentama Paras Kolmesta osakeindeksiobligaatio 

toimii hyvin jos tuote pidetään loppuun asti tai mikäli kaikki korit menes-

tyvät hyvin. Tästä syystä, mikäli sijoittaja haluaa mahdollisesti luopua 

tuotteesta kesken juoksuajan, ei tuote ole erityisen suositeltava. Tällöin 
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tulisi sijoittaa erillisiin indeksilainoihin tai suoraan markkinoille. Suoraan 

markkinoille sijoitettaessa täytyy olla kohtuullisen suuri sijoituspositio. 
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Liitteet 
 

Liite 1. Lasketaan nollakuponkilainan arvo 

      

      

Nollakuponkilainan arvo liikkeeseenlaskettaessa  

      

P(T)= {1}/{(1+r }    

      

P(5) 1/(1+0,0395     

P(5) 0,823906     

      

Nollakuponkilainan arvo 13.3.2008   

      

P(3,252) 1/(1+0,0404    

 0,879151     
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Liite 2. Lasketaan osakeindeksioptioiden hinnat. 

 

Optioiden hinnoittelu Black-Scholes hinnoittelukaavalla 
USA - S&P 500 
13.12.2006    

Osakeindeksin nykyhinta S  1382,22 

Toteutushinta  X  1382,22 

Riskitön korko  r  3,95 % 
Efektiivinen osinkopro-
sentti delta  0 % 

Nykyhetki  t  13.12.2006 

Päättymispäivä  T  13.6.2011 
Aika erääntymiseen vuo-
sina T-t  4,5013699 
Osakeindeksin volatili-
teetti sigma  18 % 

      
Mallin paramet-
rit     

   d1  0,6565307 

   d2  0,2746349 

      

   N(d1)  0,7442586 

   N(d2)  0,6082016 

      
Osto-option 
hinta  C  325,00024 
 
      

Optioiden hinnoittelu Black-Scholes hinnoittelukaavalla 

USA - S&P 500 13.3.2008    

Osakeindeksin nykyhinta S  1315,48 

Toteutushinta  X  1382,22 

Riskitön korko  r  4,04 % 
Efektiivinen osinkopro-
sentti delta  0 % 

Nykyhetki  t  13.3.2008 

Päättymispäivä  T  13.6.2011 
Aika erääntymiseen vuo-
sina T-t  3,2520548 

Osakkeen volatiliteetti sigma  18 % 

      
Mallin paramet-
rit     

   d1  0,4145906 
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   d2  0,0899884 

      

   N(d1)  0,6607792 

   N(d2)  0,5358518 

      
Osto-option 
hinta  C  219,76605 
 
      

Optioiden hinnoittelu Black-Scholes hinnoittelukaavalla 

Eurooppa- DJ Euro STOXX 50 13.12.2006   

Osakeindeksin nykyhinta S  4019,14 

Toteutushinta  X  4019,14 

Riskitön korko  r  3,95 % 
Efektiivinen osinkopro-
sentti delta  0 % 

Nykyhetki  t  13.12.2006 

Päättymispäivä  T  13.6.2011 
Aika erääntymiseen vuo-
sina T-t  4,5013699 
Osakeindeksin volatili-
teetti sigma  18 % 

      
Mallin paramet-
rit     

   d1  0,6565307 

   d2  0,2746349 

      

   N(d1)  0,7442586 

   N(d2)  0,6082016 

      
Osto-option 
hinta  C  945,01704 
 
      

Optioiden hinnoittelu Black-Scholes hinnoittelukaavalla 

Eurooppa - DJ Euro STOXX 50 13.3.2008   

Osakeindeksin nykyhinta S  3599,58 

Toteutushinta  X  4019,14 

Riskitön korko  r  4,04 % 
Efektiivinen osinkopro-
sentti delta  0 % 

Nykyhetki  t  13.3.2008 

Päättymispäivä  T  13.6.2011 
Aika erääntymiseen vuo-
sina T-t  3,2520548 
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Osakeindeksin volatili-
teetti sigma  18 % 

      
Mallin paramet-
rit     

   d1  0,227403 

   d2  -0,097199 

      

   N(d1)  0,5899448 

   N(d2)  0,4612841 

      
Osto-option 
hinta  C  497,8449 
 
      

Optioiden hinnoittelu Black-Scholes hinnoittelukaavalla 

Ruotsi OMX Stockholm 13.12.2006   

Osakeindeksin nykyhinta S  1099,59 

Toteutushinta  X  1099,59 

Riskitön korko  r  3,95 % 
Efektiivinen osinkopro-
sentti delta  0 % 

Nykyhetki  t  13.12.2006 

Päättymispäivä  T  13.6.2011 
Aika erääntymiseen vuo-
sina T-t  4,5013699 
Osakeindeksin volatili-
teetti sigma  18 % 

      
Mallin paramet-
rit     

   d1  0,6565307 

   d2  0,2746349 

      

   N(d1)  0,7442586 

   N(d2)  0,6082016 

      
Osto-option 
hinta  C  258,54568 
 
      

Optioiden hinnoittelu Black-Scholes hinnoittelukaavalla 

Ruotsi - OMX Stockholm 13.3.2008   

Osakeindeksin nykyhinta S  936,52 

Toteutushinta  X  1099,59 

Riskitön korko  r  4,04 % 
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Efektiivinen osinkopro-
sentti delta  0 % 

Nykyhetki  t  13.3.2008 

Päättymispäivä  T  13.6.2011 
Aika erääntymiseen vuo-
sina T-t  3,2520548 
Osakeindeksin volatili-
teetti sigma  18 % 

      
Mallin paramet-
rit     

   d1  0,0725335 

   d2  -0,252069 

      

   N(d1)  0,5289113 

   N(d2)  0,400494 

      
Osto-option 
hinta  C  109,17552 
 
      

Optioiden hinnoittelu Black-Scholes hinnoittelukaavalla 

Japani - Topix 13.12.2006    

Osakeindeksin nykyhinta S  1664,59 

Toteutushinta  X  1664,59 

Riskitön korko  r  3,95 % 
Efektiivinen osinkopro-
sentti delta  0 % 

Nykyhetki  t  13.12.2006 

Päättymispäivä  T  13.6.2011 
Aika erääntymiseen vuo-
sina T-t  4,5013699 
Osakeindeksin volatili-
teetti sigma  18 % 

      
Mallin paramet-
rit     

   d1  0,6565307 

   d2  0,2746349 

      

   N(d1)  0,7442586 

   N(d2)  0,6082016 

      
Osto-option 
hinta  C  391,39366 
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Optioiden hinnoittelu Black-Scholes hinnoittelukaavalla 

Japani - Topix 13.3.2008    

Osakeindeksin nykyhinta S  1215,87 

Toteutushinta  X  1664,59 

Riskitön korko  r  4,04 % 
Efektiivinen osinkopro-
sentti delta  0 % 

Nykyhetki  t  13.3.2008 

Päättymispäivä  T  13.6.2011 
Aika erääntymiseen vuo-
sina T-t  3,2520548 
Osakeindeksin volatili-
teetti sigma  18 % 

      
Mallin paramet-
rit     

   d1  -0,400653 

   d2  -0,725255 

      

   N(d1)  0,344338 

   N(d2)  0,2341479 

      
Osto-option 
hinta  C  76,896541 
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Liite 3. Lasketaan korko-option arvot 

      

      

Optioiden hinnoittelu Black-Scholes hinnoittelukaavalla 
Korko-option hinta 
13.12.2006    

Korko-option nykyhinta S  137,4294 

Toteutushinta  X  137,4294 

Riskitön korko  r  3,95 % 

Efektiivinen osinkoprosentti delta  0 % 

Nykyhetki  t  13.12.2006 

Päättymispäivä  T  13.6.2011 

Aika erääntymiseen vuosina T-t  4,5013699 

Osakkeen volatiliteetti sigma  2 % 

      

Mallin parametrit     

   d1  4,2114617 

   d2  4,1690289 

      

   N(d1)  0,9999873 

   N(d2)  0,9999847 

      

Osto-option hinta  C  22,386387 

      
 
 
Optioiden hinnoittelu Black-Scholes hinnoittelukaavalla 

Korko-option hinta 13.3.2008    

Korko-option nykyhinta S  146,7 

Toteutushinta  X  137,4294 

Riskitön korko  r  4,04 % 

Efektiivinen osinkoprosentti delta  0 % 

Nykyhetki  t  13.3.2008 

Päättymispäivä  T  13.6.2011 

Aika erääntymiseen vuosina T-t  3,2520548 

Osakkeen volatiliteetti sigma  2 % 

      

Mallin parametrit     

   d1  5,4707427 

   d2  5,4346758 

      

   N(d1)  1 

   N(d2)  1 
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Osto-option hinta  C  26,190653 
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Liite 4. Lasketaan raaka-aineoptioiden arvot. 

 

Optioiden hinnoittelu Black-Scholes hinnoittelukaavalla 
 
Öljyoptio 13.12.2006    

Osakeindeksin nykyhinta S  66,68 

Toteutushinta  X  61,4 

Riskitön korko  r  3,95 % 

Efektiivinen osinkoprosentti delta  0 % 

Nykyhetki  t  13.12.2006 

Päättymispäivä  T  13.6.2011 

Aika erääntymiseen vuosina T-t  4,50136986 

Osakeindeksin volatiliteetti sigma  18 % 

      

Mallin parametrit     

   d1  0,87254572 

   d2  0,49064994 

      

   N(d1)  0,80854463 

   N(d2)  0,68816297 

      

Osto-option hinta  C  18,5433269 
 
 
      

Optioiden hinnoittelu Black-Scholes hinnoittelukaavalla 
 
Öljyoptio 13.3.2008     

Osakeindeksin nykyhinta S  86,54 

Toteutushinta  X  61,4 

Riskitön korko  r  4,04 % 

Efektiivinen osinkoprosentti delta  0 % 

Nykyhetki  t  13.3.2008 

Päättymispäivä  T  13.6.2011 

Aika erääntymiseen vuosina T-t  3,25205479 

Osakkeen volatiliteetti sigma  18 % 

      

Mallin parametrit     

   d1  1,6243366 

   d2  1,29973442 

      

   N(d1)  0,947848 

   N(d2)  0,903154 
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Osto-option hinta  C  33,4004624 
 
 
      

Optioiden hinnoittelu Black-Scholes hinnoittelukaavalla 
 
Kuparioptio 13.12.2006    

Osakeindeksin nykyhinta S  5284,25 

Toteutushinta  X  7480 

Riskitön korko  r  3,95 % 

Efektiivinen osinkoprosentti delta  0 % 

Nykyhetki  t  13.12.2006 

Päättymispäivä  T  13.6.2011 

Aika erääntymiseen vuosina T-t  4,50136986 

Osakeindeksin volatiliteetti sigma  30 % 

      

Mallin parametrit     

   d1  0,0516324 

   d2  -0,5848606 

      

   N(d1)  0,5205892 

   N(d2)  0,27932074 

      

Osto-option hinta  C  1001,94108 
 
 
      

Optioiden hinnoittelu Black-Scholes hinnoittelukaavalla 
 
Kuparioptio 13.3.2008    

Forward   S  7344,33 

Toteutushinta  X  7480 

Riskitön korko  r  4,04 % 

Efektiivinen osinkoprosentti delta  0 % 

Nykyhetki  t  13.3.2008 

Päättymispäivä  T  13.6.2011 

Aika erääntymiseen vuosina T-t  3,25205479 

Osakeindeksin volatiliteetti sigma  30 % 

      

Mallin parametrit     

   d1  0,47951854 

   d2  -0,0614851 

      

   N(d1)  0,68421511 

   N(d2)  0,47548644 
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Osto-option hinta  C  1906,34972 
 
      

Optioiden hinnoittelu Black-Scholes hinnoittelukaavalla 
 
Alumiinioptio 13.12.2006    

Forward   S  2100 

Toteutushinta  X  2717 

Riskitön korko  r  3,95 % 

Efektiivinen osinkoprosentti delta  0 % 

Nykyhetki  t  13.12.2006 

Päättymispäivä  T  13.6.2011 

Aika erääntymiseen vuosina T-t  4,50136986 

Osakeindeksin volatiliteetti sigma  22 % 

      

Mallin parametrit     

   d1  0,06244361 

   d2  -0,4043179 

      

   N(d1)  0,52489522 

   N(d2)  0,34298949 

      

Osto-option hinta  C  322,178478 
 
 
      

Optioiden hinnoittelu Black-Scholes hinnoittelukaavalla 
 
Alumiinioptio 13.3.2008    

Forward   S  3202,33 

Toteutushinta  X  2717 

Riskitön korko  r  4,04 % 

Efektiivinen osinkoprosentti delta  0 % 

Nykyhetki  t  13.3.2008 

Päättymispäivä  T  13.6.2011 

Aika erääntymiseen vuosina T-t  3,25205479 

Osakeindeksin volatiliteetti sigma  22 % 

      

Mallin parametrit     

   d1  0,94378398 

   d2  0,54704798 

      

   N(d1)  0,82735998 

   N(d2)  0,70782712 
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Osto-option hinta  C  963,090066 
 
 
      

Optioiden hinnoittelu Black-Scholes hinnoittelukaavalla 
 
Sinkkioptio 13.12.2006    

Forward   S  2184,16 

Toteutushinta  X  4000 

Riskitön korko  r  3,95 % 

Efektiivinen osinkoprosentti delta  0 % 

Nykyhetki  t  13.12.2006 

Päättymispäivä  T  13.6.2011 

Aika erääntymiseen vuosina T-t  4,50136986 

Osakeindeksin volatiliteetti sigma  35 % 

      

Mallin parametrit     

   d1  -0,2040871 

   d2  -0,9466623 

      

   N(d1)  0,4191427 

   N(d2)  0,17190545 

      

Osto-option hinta  C  339,862109 
 
 
      

Optioiden hinnoittelu Black-Scholes hinnoittelukaavalla 
 
Sinkkioptio 13.3.2008    

Forward   S  2399,5 

Toteutushinta  X  4000 

Riskitön korko  r  4,04 % 

Efektiivinen osinkoprosentti delta  0 % 

Nykyhetki  t  13.3.2008 

Päättymispäivä  T  13.6.2011 

Aika erääntymiseen vuosina T-t  3,25205479 

Osakeindeksin volatiliteetti sigma  35 % 

      

Mallin parametrit     

   d1  -0,2859172 

   d2  -0,9170881 

      

   N(d1)  0,38747078 
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   N(d2)  0,17954824 

      

Osto-option hinta  C  299,965751 

 

 


