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1. Johdanto 

 
Chigago Board Options Exchange (CBOE) aloitti optioiden välittämisen 16 osakkeelle 

vuonna 1973. Tämän jälkeen kehitys optioiden ja muiden johdannaisten välittämisessä 

ja kauppaamisessa on ollut todella nopeaa ja nykyään CBOE välittääkin optioita yli 

tuhannelle osakkeelle. Optioiden hinnan määrittämisessä ainoa muuttuja, joka ei ole 

tiedossa, on kohde-etuuden tuleva volatiliteetti. Tyypillisesti optioiden hinnoittelussa 

käytetään Black-Scholes (Merton) hinnoittelumallia. Malli esiteltiin vuonna 1973 ja se 

johti taloustieteen Nobel palkintoon Robert C. Mertonille ja Myron Scholesille. Fischer 

Black ei valitettavasti palkinnon saavuttamisvuonna ollut enää keskuudessamme. 

Optioiden hinnoittelumallien kaikki muut tekijät ovat tiedossa, mutta kohde-etuuden 

volatiliteetti pitää estimoida. Mikäli estimaatti on väärässä, on optio hinnaltaan joko liian 

halpa tai liian kallis. Koko optiomarkkinoita voidaankin pitää vedonlyöntinä kohde-

etuuden tulevan volatiliteetin tasosta. (Hull 2005, 2) 

 

Tutkielmassa on tarkoitus selvittää, mikä yleisesti käytössä olevista volatiliteetin 

estimointimenetelmistä onnistuu parhaiten ennustamaan tulevaa volatiliteettia. 

Implisiittistä volatiliteettia käytetään yleisesti oletuksena kohde-etuuden tulevasta 

volatiliteetista. Se on siis markkinoiden oletus kohde-etuuden (esim. osakkeen) 

tulevasta tuottojen vaihtelusta option maturiteetin aikana. Tarkoituksena onkin selvittää, 

kuinka hyvin implisiittinen volatiliteetti pystyy ennustamaan toteutuneen volatiliteetin ja 

kyetäänkö muilla menetelmillä saavuttamaan tarkempi estimaatti tulevasta 

volatiliteetista. Tämä tarkoittaisi sitä, että markkinat hinnoittelevat optiot väärin perustein 

ja antaisi tarkemman estimaatin omaavalle sijoittajalle etulyöntiaseman.  

 

Useat aikaisemmat tutkimukset ovat käsitelleet volatiliteetin estimointimenetelmien 

tarkkuutta. ( Esim. Fleming (1998), Canina ja Figlewski (1993), Jorion (1995), Franks ja 

Schwartz (1991), Day ja Lewis (1992) ). Näissä tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia 

tuloksia siitä, pystytäänkö historiaan pohjautuvilla menetelmillä saavuttamaan tarkempi 

estimaatti volatiliteetista kuin mitä markkinoiden oletus on. Tutkimustulosten 

eroavaisuuteen on myös listattu useita eri syitä eri tutkimuksissa. 
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Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää, miten eri menetelmien 

paremmuusjärjestys on riippuvainen markkinatilanteesta. Aikavälinä käytetään 2000-

luvun ensimmäistä vuosikymmentä. Tämä aikajakso jaetaan kolmeen aikaperiodiin: IT-

kuplan puhkeaminen 2000-2002, tasainen kasvu 2003-2007 ja finanssikriisi 2008-2009. 

Aikajaksolta lasketaan ennusteet päiväkohtaisesti aina yhdelle kuukaudelle eteenpäin ja 

menetelmien antamaa ennustetta vertaillaan kaikilla periodeilla keskenään. 

 

1.1 Tutkielman päämäärät 

 

Tutkielman päämääränä on selvittää, mikä käytetyistä volatiliteetin 

estimointimenetelmistä 

 

1. historiallinen volatiliteetti 

2. implisiittinen volatiliteetti 

3. ennustevolatiliteetti (EWMA- ja GARCH-mallit) 

 

antaa tarkimman ennustuksen tulevasta volatiliteetista. Tarkoituksena on selvittää, 

voidaanko jollakin menetelmällä volatiliteetti estimoida tarkemmin kuin markkinat sen 

tekevät. Näin voidaan laskea optiolle hinta, joka on lähempänä sen teoreettista hintaa ja 

hankkia tieto siitä, onko option hankkiminen rationaalinen teko. Toisin sanoen pyritään 

löytämään estimointimalli, jolla voidaan estimoida volatiliteetti tarkemmin kuin markkinat. 

Kysymyksinä voidaan pitää seuraavia: 

 
1. Mitkä tekijät vaikuttavat implisiittisen volatiliteetin estimointitarkkuuteen? 

2. Voidaanko jollakin mallilla estimoida volatiliteetti tarkemmin kuin markkinat sen 

estimoivat? 

3. Miten tätä voidaan hyödyntää arvioitaessa optioiden hinnoittelua markkinoilla? 

 
Tutkimuksessa verrataan myös eri menetelmien kykyä reagoida suuriin hintojen 

heilahteluihin. 

 

Tulevissa kappaleissa esitellään eri lähestymistapoja volatiliteetin estimointiin sekä 

perehdytään niiden taustateorioihin. Empiirisessä osassa selvitetään, miten malleja on 
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käytetty tässä tutkimuksessa ja esitellään mallien vertailun arviointimenetelmät, sekä 

käytetyn datan ominaisuudet. Tämän jälkeen esitellään tulokset sekä tarkastellaan, mitä 

niistä voidaan päätellä ja mikä mahdollisesti voi olla saatujen tulosten taustalla. 
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2. Aikaisempia tutkimuksia 
 
Canina ja Figlewski (1993) tulivat tutkimuksessaan S&P 100 -indeksin implisiittisen 

volatiliteetin ennustetehosta tulokseen, että implisiittinen volatiliteetti on niin huono 

estimaatti, että historiallinen volatiliteetti dominoi sitä. Jorion (1995) taas päätyi 

tutkimuksessaan päinvastaiseen tulokseen. Implisiittinen volatiliteetti pystyi antamaan 

tarkemman estimaatin tulevasta volatiliteetista kuin liukuva keskiarvo tai GARCH-

ennustukset. Hän perustelee eroa aikaisempiin tutkimuksiin implisiittisen volatiliteetin 

mittausvirheillä. 

 

Fleming (1998) tutki S&P 100 -indeksioptioiden implisiittisen volatiliteetin 

ennustetarkkuutta. Fleming tutki, antaako S&P 100 -indeksin optioiden implisiittinen 

volatiliteetti ei-vinoutuneita estimaatteja keskimääräisestä volatiliteetista option 

juoksuaikana. Hän myös vertasi tätä ennustusta 28 päivän historialliseen volatiliteettiin. 

Flemingin sai tulokseksi regressiostaan implisiittiselle volatiliteetille negatiivisen 

vakiotermin, mikä viittaisi siihen, että implisiittinen volatiliteetti liioittelee toteutunutta 

volatiliteettia. Ei-vinoutuneisuuden osalta hänen tuloksensa osoittivat, että sekä osto- 

että myyntioptioiden estimaatit ovat vinoutuneita. Tämä viittaisi optiomarkkinoiden 

tehottomuuteen. Flemingin mukaan se voi kuitenkin johtua myös volatiliteettiprosessin 

spesifioinnista tai aikaisten toteutusten mahdollisuudesta. Tästä huolimatta implisiittinen 

volatiliteetti näyttäisi olevan Flemingin mukaan tehokas volatiliteetin estimaatti, joka 

sisältää oleellista tietoa liittyen tulevaisuuden volatiliteettiin.  

 

Flemingin lisäksi implisiittisen volatiliteetin estimaatin ovat todenneet vinoutuneeksi 

Franks ja Schwartz (1991) sekä Lyons (1988) Näissä tutkimuksissa tultiin lisäksi 

johtopäätökseen, ettei implisiittinen volatiliteetti ole pystynyt ennakoimaan tehokkaasti 

tulevaa volatiliteettia. 

 

Day ja Lewis (1992) tutkivat S&P 100 -indeksin implisiittistä volatiliteettia ja tulivat 

tulokseen, että implisiittinen volatiliteetti sisältää hyödyllistä informaatiota volatiliteetin 

ennustamisen kannalta. He kuitenkin päättelivät, että aikasarjamalleilla kyetään 

saamaan lisäinformaatiota implisiittisiin volatiliteetteihin. 
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Taylor, Yadav ja Zhang (2010) tutkivat S&P 100 -indeksin ja 149 yrityksen tasaoptioiden 

implisiittisten volatiliteettien, historiallisten tuottojen ja mallista vapaata olevien 

ennustuksien (model-free volatility expectations) estimaattia tulevasta volatiliteetista. He 

totesivat, että kaikki menetelmät sisälsivät jonkin verran tietoa tulevasta volatiliteetista, 

mutta ei kaikkea. He totesivat myös, että optioiden hinnat sisälsivät enemmän 

informaatiota tulevasta volatiliteetista kuin historialliset päivätuotot. Yritysten osalta 

tasaoptioiden implisiittinen volatiliteetti on sisältänyt enemmän tietoa, kuin 

yksinkertainen ARCH-ennuste. Implisiittisen volatiliteetin ennusteteho oli myös 

tehokkaampi silloin, kun yrityksen optiot olivat tiheämmin vaihdettuja. 

 

Koopman, Jungbacker ja Hol (2004) tutkivat S&P 100 -indeksin päivittäisen volatiliteetin 

estimointikykyä eri menetelmin. GARCH-mallin osalta, heidän tutkimuksensa osoitti, että 

ennuste oli selvästi vinoutunut volatiliteetin ollessa matalalla tasolla. GARCH-ennuste oli 

myös liian korkea niinä päivinä, jolloin volatiliteetti oli suhteellisen korkealla. Koopman, 

Jungbacker ja Hol pitävät mahdollisena selittäjänä tälle sitä, että GARCH-ennustukset 

oli eristetty päivittäisistä tuotoista, jotka olisivat olleet altistuneena mittausvirheille. 

Volatiliteettiestimaatit eivät ole tarkkoja tälle mittausvarianssille ja tämän takia ennustus 

oli vinoutunut, joten hyppyjen sattuessa ennuste meni pieleen. 

 

Hansen ja Lunde (2005) tutkivat eri aikasarjamallien ennustekykyä sekä sitä, voidaanko 

monimutkaisemmilla GARCH- ja ARCH-malleilla kuin GARCH (1,1) saavuttaa parempi 

ennustarkkuus. He eivät kuitenkaan löytäneet todisteita siitä, että mikään malli 

suoriutuisi tehtävästä paremmin kuin GARCH (1,1), kun arvioitavana oli valuuttakurssien 

volatiliteetti. IBM:n osakkeen volatiliteetin ennustamisessa GARCH (1,1) -mallin 

ennusteteho oli kuitenkin matalampi kuin joidenkin muiden aikasarjamallien. 
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3. Teoreettinen tausta 
 

Volatiliteetilla tarkoitetaan vaihtelua. Osakemarkkinoiden tapauksessa volatiliteetista 

puhuttaessa tarkoitetaan tuottojen vaihtelua, toisin sanoen sitä, kuinka epävarmat tuotot 

ovat. Volatiliteetti onkin osakkeen riskin mittari ja mitä suurempia ovat tuottojen 

vaihtelevuudet, sitä suurempi riski ko. osakkeeseen liittyy. Volatiliteetti on varianssin 

neliöjuuri, eli siis volatiliteetista puhuttaessa tarkoitetaan keskihajontaa. Osakkeen 

volatiliteetti voidaan määrittää ottamalla keskihajonta sen tuotoista. Tyypillisesti 

osakemarkkinoilla tuottojen volatiliteetit vaihtelevat 15 % ja 60 %:n välillä. Volatiliteetti 

on myös parametrina erilaisten johdannaisten, varsinkin optioiden hinnoittelumalleissa. 

(Hull 2005, 286) 

 

Volatiliteetin ennustaminen on helpottunut ja tullut tarkemmaksi viime vuosikymmeninä. 

Tämän on mahdollistanut lyhyen aikavälin datan saanti. Lyhyen aikavälin horisontti on 

mahdollistanut keskittymisen vuosineljännes- ja kuukausitasolta viikko- ja päivätasolle. 

Ennustamisen tarkkuus on parantunut tilastollisen tiedon lisääntyessä, eikä ainoastaan 

siksi, että lyhyen aikavälin volatiliteetti on näyttänyt olevan erittäin ennakoitavissa, mutta 

myös siksi, että tiheästi mitattu informaatio on todettu käyttökelpoiseksi myös 

ennustettaessa vuosineljännes- ja kuukausitasoa. (Andersen & al. 2003, 580) 

 

Viime aikoina kehitys volatiliteetin mallintamisessa on kuitenkin taantunut. Todella tiheän 

datan saatavuus on saanut aikaan vain pienen vaikutuksen volatiliteetin mallinnuksessa. 

Standardivolatiliteettimalleja ei ole kyetty valjastamaan todella tiheän datan 

mallintamiseen. Toisaalta mallit, jotka on spesifioitu päivän sisällä tapahtuvien 

muutosten mallintamiseen, eivät yleisesti onnistu ennustamaan pitempiaikaisia 

volatiliteetin liikkeitä. Tämän seurauksena tuotetaan ennustuksia, päivittäisestä 

volatiliteetista ja päivittäisistä tuottojen vaihteluista, vaikka tiheämpää dataa olisikin 

saatavilla. (Andersen & al. 2003, 580) 

 

3.1 Historiallinen volatiliteetti 
 

Volatiliteetin määrittämiseen historiallisesta aineistosta empiirisesti tarvitaan aineisto, 

jossa osakkeen tuottokehitystä on tarkkailtu tiettynä ajanjaksona, esimerkiksi päivä-, 

viikko- tai kuukausitasolla. Historiallinen volatiliteetti on helppo laskea esimerkiksi 
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Excelin avulla. Aineistosta lasketaan luonnollisen logaritmin avulla tuotot, josta saadaan 

Excelin STDEV-funktiota käyttäen laskettua kohde-etuuden volatiliteetti tietylle 

ajanjaksolle. Tuottojen laskennassa käytetään luonnollista logaritmia, jolla saadaan 

päivittäiset logaritmiset tuotot. 

 

Keskihajonta: 
 

   (1) 
 

 

 

Estimaatti volatiliteetille: 
(2) 

 

 

Kaavoissa 1 ja 2  on keskihajonta,  on havaintojen lukumäärä,  on tuotto,  on 

 ja  on volatiliteetti. Kuinka monta havaintoa sitten 

pitäisi aineistoon ottaa? Pitäisikö käyttää päivä- vai viikkotasoista aineistoa? Yleisesti 

voidaan todeta, että mitä enemmän dataa on, sitä tarkempia ovat tulokset. Ongelmaksi 

nousee kuitenkin se, että volatiliteetit vaihtelevat ajan saatossa ja mikäli data on vanhaa, 

on estimointi epätarkempaa eikä enää niin relevanttia, kun ollaan estimoimassa 

tulevaisuuden volatiliteettia. Näin ollen voimme päätellä, että datan valinnassa 

kannattaa olla paljon havaintoja, jotka ovat kohtuullisen uusia, toisin sanoen 

päiväkohtaista dataa, esimerkiksi viimeisen puolen vuoden ajalta. Hull tarjoaa datan 

valinnan helpotukseksi sääntöä, jossa havaintoja otetaan laskentaan mukaan saman 

verran, kuin mitä laskettavan instrumentin erääntymiseen on aikaa. Esimerkiksi option, 

jonka erääntymiseen on vuosi, volatiliteetin määrittämisessä käytetään päiväkohtaista 

dataa vuoden ajalta. Myöhemmin esiteltävät ennustevolatiliteettimallit pyrkivät 

ratkaisemaan näitä ongelmia ottamalla huomioon volatiliteetin vaihtelun ajan saatossa. 

(Hull 2005, 286) 

 

3.2 Implisiittinen volatiliteetti 

 

Implisiittisestä volatiliteetista puhuttaessa tarkoitetaan volatiliteetin estimointia 

vallitsevista markkinahinnoista. Se on siis markkinoiden oletus kohde-etuuden tulevasta 
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volatiliteetista tämän hetken markkinahintojen avulla laskien. Tällä tarkoitetaan siis 

volatiliteettia, joka Black-Scholes -hinnoittelumalliin sijoitettuna antaa vallitsevan 

markkinahinnan. (Hull 2005, 295) 

Black & Scholes: 

 

 

(3) 

 

 

Kaavassa  on osto-option hinta,  on kohde-etuuden markkinahinta,  on kohde-

etuuden toteutushinta,  on aika vuosissa,  on jatkuva-aikainen riskitön korko. 

Implisiittistä volatiliteettia käytetään usein määrittämään markkinoiden näkemystä tietyn 

osakkeen tuottojen vaihtelusta option erääntymiseen asti. Usein aktiivisesti vaihdetun 

option implisiittistä volatiliteettia käytetään määritettäessä sopivaa volatiliteettia 

vähemmän vaihdetulle optiolle, jonka kohde-etuutena on sama osake. Tässä 

menetelmässä on kuitenkin ongelma, sillä usein eri optioiden volatiliteetit samalle 

kohde-etuudelle poikkeavat, kun optio on rankasti miinus- tai plusoptio. Tähän 

pureudutaan seuraavassa kappaleessa puhuttaessa volatiliteettihymyistä.  (Hull 2005, 

301) 

 

3.2.1 Volatiliteettihymyt 

 
Black-Scholes -kaava olettaa, että kohde-etuuden tuottojen todennäköisyysjakauma on 

kaikkina ajanhetkinä tulevaisuudessa log-normaali. Mikäli näin ei kuitenkaan ole, tulee 

optioiden hinnoitteluun Black-Scholesilla ongelmia, emmekä pysty määrittämään eri 

optioiden hinnoitteluun käytettävää volatiliteettia laskemalla sitä toisesta optiosta 

samalle kohde-etuudelle. 

 

Osakeoptioilla volatiliteettihymy on kuvassa 1 esitetyn näköinen. Kuten kuvasta 

huomataan, implisiittinen volatiliteetti pienenee option toteutushinnan noustessa. 

Volatiliteetti, jolla hinnoitellaan toteutushinnaltaan matalia optioita, kuten plus-osto-

optioita, on merkittävästi korkeampi kuin volatiliteetti, jolla välittäjät hinnoittelevat osto-

optioita, joilla on korkea toteutushinta. (Esim. miinus-osto-optio). Välittäjät siis käyttävät 
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optioiden hinnoittelussaan kuvan 1 kaltaista volatiliteettihymyä, tai paremminkin 

sanottuna, irvistystä. 

 
Kuva 1. Osakeoption volatiliteettihymy (Hull 2005, 380) 

 
Osakeoptioiden kohdalla volatiliteettihymy vastaa siihen haasteeseen, etteivät optioiden 

todennäköisyysjakaumat ole log-normaaleja. Osakeoptioiden implisiittisen jakauman ja 

log-normaalin jakauman vertailu on esitetty kuvassa 2. Kuvasta näemme, että 

implisiittisellä jakaumalla on paksumpi vasen häntä, kuin log-normaalilla jakaumalla 

mutta sen oikea häntä on ohuempi. Implisiittinen jakauma on myös huipukas. 
 

 
Kuva 2. Implisiittinen ja log-normaali jakauma osakeoptiolle. (Hull 2005, 380) 

 

K1 ja K2 edustavat kuvassa toteutushintoja. Toteutushinnaltaan K2-tasoa oleva miinus-

osto-optio, on halvempi käytettäessä implisiittistä todennäköisyysjakaumaa, koska 

todennäköisyys, että osake nousee yli K2-tason, on pienempi, kuin käytettäessä log-

normaalia jakaumaa. Täten voimme olettaa, että implisiittinen jakauma antaa optiolle 

alhaisemman hinnan kuin log-normaali jakauma. Pienempi option hinta taas merkitsee 

alhaisempaa implisiittistä volatiliteettia miinus-osto-optiolle. Implisiittinen 
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todennäköisyysjakauma taas antaa suuremman todennäköisyyden sille, että hinta 

laskee alle K1-tason. Näin ollen voimme olettaa, että miinus-myyntioptio, jonka 

toteutushinta on K1 ja joka on hinnoiteltu käyttäen implisiittistä jakaumaa, on hinnaltaan 

kalliimpi, kuin mitä se olisi käytettäessä log-normaalia todennäköisyysjakaumaa. 

Korkeampi option hinta taas johtaa suurempaan implisiittiseen volatiliteettiin ja näin ollen 

implisiittinen volatiliteetti saa kuvassa 1 esitellyn muodon. Mitä suurempi toteutushinta 

optiolla on, sitä pienempi implisiittinen volatiliteetti sillä on. Tämä johtuu siitä, että 

todennäköisyys sille, että toteutushinta nousee yli K2-tason, on pienempi käyttäen 

implisiittistä todennäköisyysjakaumaa kuin log-normaalia todennäköisyysjakaumaa. 

Todennäköisyys sille, että hinta laskee alle K1-tason, on taas implisiittisellä suurempi.  

(Hull 2005, 379-380) 

 

3.2.2 Syitä volatiliteettihymyihin 

 
Hymyt siis johtuvat siitä, etteivät optioiden implisiittiset todennäköisyysjakaumat ole log-

normaaleja. Osakeoptioiden kohdalla yksi mahdollinen tekijä, joka voi selittää 

volatiliteetin iloista ilmettä, koskee vipua. Yhtiön omanpääoman menettäessä arvoaan, 

sen vipu kasvaa. Tämä tarkoittaa pääoman tulemista riskisemmäksi, jolloin sen 

volatiliteetti kasvaa. Yhtiön omanpääoman arvon lisääntyessä tämä menee luonnollisesti 

toisinpäin ja pääoman volatiliteetti pienenee. Voimme siis olettaa, että kohde-etuuden 

markkinahinnan ja toteutushinnan suhde vaikuttaa implisiittisiin volatiliteetteihin 

osakeoptioiden kohdalla, kuten näemme kuvasta 1. (Hull 2005, 381) 

 

Monet implisiittisen volatiliteetin estimaatit sisältävät häiriöitä ja ovat vinoutuneita. 

Implisiittinen volatiliteetti voi myös muodostaa volatiliteettihymyn, vaikka kaikki Black – 

Scholesin oletukset pitäisivätkin, mutta hinnat on mitattu virheellisesti. Vinouma syntyy, 

koska alemman arbitraasirajan puuttuminen option hinnasta systemaattisesti eliminoi 

matalia implisiittisiä volatiliteetteja. Mikäli johdannaisdiileri laskee liikkeelle hintoja, jotka 

noudattavat arbitraasimahdollisuuden puuttumista, ei tämä lyhennys ole suoraan 

tarkkailtavissa, mutta kuitenkin vinouttaa implisiittisiä volatiliteetteja. Koska rajoitteen 

aiheuttama vinouma on kaikkein suurin optioilla, jotka ovat kaukana tasaoptiotasosta, 

tarkkaillut implisiittiset volatiliteetit muodostavat hymyn. (Hentschel 2003, 779-780) 
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3.2.3 Implisiittisen volatiliteetin estimoinnin virheet 

 

Black-Scholes -malli mahdollistaa implisiittisen volatiliteetin laskemisen vallitsevista 

markkinahinnoista. Kaikki muut parametrit, paitsi volatiliteetti ovat, saatavilla 

markkinoilta, joten mikäli optiomarkkinat toimivat tehokkaasti ja hinnoittelumalli on oikein 

spesifioitu, pitäisi implisiittisen volatiliteetin olla täydellinen estimaatti tulevasta 

volatiliteetista. Implisiittisen volatiliteetin pitäisi edustaa ei-vinoutunutta ennustusta 

keskimääräisestä volatiliteetista option juoksuaikana. Näin siis, mikäli optiomarkkinat 

toimivat tehokkaasti ja implisiittinen volatiliteetti voidaan laskea optioiden hinnoista 

virheettä. (Fleming 1998, 318) 

 

Optioiden markkinahintojen tarjoama informaatio markkinoiden oletuksesta kohde-

etuuden tulevaisuuden volatiliteetiksi pitää kyetä valjastamaan markkinatoimijoiden 

käyttöön. Volatiliteetin estimoiminen markkinahinnoista ei kuitenkaan ole käytännössä 

niin helppoa kuin mitä se teoriassa on. Implisiittisen volatiliteetin estimointi vallitsevista 

markkinahinnoista Black-Scholes -kaavalla on altis virheille. Varsinkin miinusoptioilla 

suuretkaan volatiliteetin vaihtelut eivät tuo kuin pienen muutoksen option hintaan. Tämä 

tarkoittaa sitä, että pienet virheet optioiden hinnoittelussa aiheuttavat suuren virheen 

implisiittisessä volatiliteetissa. Toisin sanoen implisiittisen volatiliteetin estimointi on 

epätarkkaa silloin, kun suuri volatiliteetin muutos tuottaa vain pienen muutoksen option 

hinnassa ja näin ollen pienet virheet option ominaisuuksissa tuottavat suuren virheen 

implisiittisen volatiliteetin estimaattiin. Tämä pätee varsinkin optioilla, jotka ovat kaukana 

tasaoptio (ATM)-tasosta. (Hentschel 2003, 779) 

 

Mittausvirheitä aiheuttavat ainakin seuraavat seikat. Ensinnäkin pörssissä annettava 

optioiden noteeraustarkkuus on rajallinen. Kuten Black-Scholesin ideaali markkinoilla, 

reaalimarkkinoilla ei ole rajattomia pieniä hintalisäyksiä. Sopimukset ovat räätälöityjä 

tiettyyn kokoon useimmilla optioilla ja muilla arvopaperilla. Sopimuskoko on syynä 

mittausvirheisiin, sillä todellinen hinta ei ole rakennettu liikkumaan portaittain. (Hentschel 

2003, 785-786) 

 
Toiseksi, markkinoilla hinnat annetaan osto- ja myyntinoteerauksina. Osto-myynti -

spredi on näiden hintojen erotus. Virhettä indeksioptioiden implisiittiseen volatiliteettiin 
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aiheuttaa myös se, että tyypillisesti sulkemishintatasot optioille ja indekseille on mitattu 

15 minuuttia eri aikaan. Tämä lisää osto- ja myyntitasojen aiheuttamaa virhettä 

implisiittisessä volatiliteetissa. (Hentschel 2003, 786-788) 

 

3.3 Ennustevolatiliteetti 
 

Ennustevolatiliteettimalleissa estimaatin määrittämiseen käytetään historiallisia 

volatiliteetin tasoja. Toisin kuin historiallisessa volatiliteetissa, näissä malleissa pyritään 

kuitenkin huomioimaan volatiliteetin vaihtelu ajan myötä ja näin tekemään tarkempia 

estimaatteja tulevasta volatiliteetista. Ennustevolatiliteettimalleissa tuoreemmille 

havainnoille annetaan suurempi painoarvo ja näin pyritään saamaan mukaan trendien 

vaikutus estimaattiin. Tässä tutkielmassa käsittelemme ennustevolatiliteetin osalta 

EWMA- ja GARCH-malleja, joiden teoreettinen tausta esitellään seuraavaksi. 

  

 3.3.1 EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) 

 
EWMA-mallissa estimaatti volatiliteetille lasketaan historiallisesta aineistosta, mutta 

toisin kuin historiallisessa volatiliteetissa, eri havainnoille annetaan eri painoja. Näin 

ollen kysymys siitä, mitkä havainnot ovat oleellisia tulevaisuuden kannalta, ratkaistaan 

antamalla tuoreemmille havainnoille isompi painoarvo kuin vanhemmille. Havaintoja 

estimaattiin voidaan ottaa mukaan periaatteessa äärettömästi. Havaintojen painoarvo 

vähenee eksponentiaalisesti käytettäessä vanhempia havaintoja. Tämä tarkoittaa sitä, 

että tuoreemmilla havainnoilla on suurempi vaikutus estimaattiin kuin vanhemmilla. Näin 

saadaan estimaattiin mukaan periaatteessa kaikki saatavilla oleva historiallinen tieto, 

painottaen kuitenkin viimeisintä tietoa enemmän. Matemaattisesti EWMA-mallin antama 

estimaatti volatiliteetille voidaan esittää esimerkiksi kuten kaavassa 4. 

 

(4) 
 

 

Missä  on estimaatti varianssista periodille  ja samalla ennuste tulevaisuuden 

volatiliteetista kaikille periodeille.  on estimoitu keskimääräinen tuotto ja λ on 

vähennyselementti, mikä määrittää kuinka paljon painoa annetaan tuoreille havainnoille 

suhteessa vanhoihin havaintoihin. EWMA-mallissa on kuitenkin rajoituksensa. 
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Ensinnäkin, kun kaavassa 4 oleva ääretön summa korvataan rajoitetulla summalla 

havaintodataa, painot eivät summaudu 1:een asti. Tapauksissa, joissa dataa on vähän, 

tämä voi merkitä suurtakin virhettä estimaatissa. Toiseksi, kuten GARCH-mallien 

yhteydessä todetaan myöhemmin, volatiliteetin tiedetään pitkillä mittausjaksoilla 

hakeutuvan kohti pitkän ajan keskiarvoaan. Tämä ominaisuus on hyvä ottaa huomioon 

estimointimallissa, mutta EWMA-mallissa sitä ei oteta huomioon. (Brooks 2008, 385) 

 

3.3.2 GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) 

 
Tavallinen regressioyhtälö voi antaa mallin, jolla voidaan kuvata tuottojen ehdollista 

keskiarvoa. Regressioanalyysissa jäännöstermien, eli odottamattomien tuottojen, 

oletetaan olevan homoskedastisia. Toisin sanoen, prosessissa oletetaan olevan vakio 

varianssi. Jäännöstermien ollessa heteroskedastisia ei niiden varianssi ole enää vakio. 

Mikäli jäännöstermien odotetaan olevan homoskedastisia, mutta ne eivät sitä ole, 

varianssin estimaatit ovat harhaisia. Osaketuottojen kohdalla on erittäin 

epätodennäköistä, että jäännöstermien varianssi olisi vakio, joten volatiliteetin 

mallintamiseen tarvitaan malli, joka ei oleta jäännöstermien olevan homoskedastisia ja 

kuvaa sitä, miten jäännöstermien varianssi kehittyy.  (Brooks 2008, 386; Alexander 

2001, 69) 

 

GARCH-mallien perusajatuksena on lisätä toinen yhtälö tavalliseen regressiomalliin, jota 

kutsutaan ehdollisen varianssin yhtälöksi. Ehdollisen varianssin yhtälön tarkoituksena on 

mallintaa ehdollista varianssia jäännöstermien, eli odottamattomien tuottojen ollessa 

heteroskedastisia. GARCH-malleissa tuottojen oletetaan generoituvan stokastisen 

prosessin seurauksena, joka sisältää volatiliteetin vaihtelun ajan myötä. Osakkeen 

stokastisella hintaprosessilla tarkoitetaan sitä, että osakkeiden hinnat kehittyvät 

sattumanvaraisesti, eikä niiden kehittymisen ennustaminen tarkasti ole mahdollista. 

Osakkeen hinnan kehittymiseen vaikuttaa ainoastaan nykyhetken tilanne eikä se, miten 

siihen ollaan tultu.  (Alexander 2001, 65;69) 

 

GARCH-mallit perustuvat siihen lähtökohtaan, että volatiliteetti ilmenee markkinoilla ns. 

klustereissa. Käytettäessä erittäin tiheää dataa (ns. intra-day-dataa), markkinoilta 

voidaan löytää tuottoja mallinnettaessa tuottojenvälistä autokorrelaatiota. 
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Pitempiaikaista mittausväliä käytettäessä ei autokorrelaatiota tuotoissa välttämättä 

ilmene, mutta usein autokorrelaatiota on havaittavissa tuottojen neliöissä ja tämä viittaisi 

siihen, että tuotot eivät ole toisistaan riippumattomia. Tämä tuottojen autokorrelaatio 

indikoi, että markkinoiden volatiliteetti noudattaa klusteroitumistendenssiä. Näissä 

klustereissa volatiliteetiltaan maltillisten ajanjaksojen pienet tuotot ovat siroteltuina 

suurten tuottojen ajanjaksoihin, missä myös volatiliteetti on suuri. Tästä ilmiöstä käy-

tetään nimeä: autoregressive conditional heteroscedasticity. (Alexander, 63-65) 

 

3.3.3 ARCH (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) 

 

ARCH-malleissa huomioidaan tuottojen ehdollinen heteroskedastisuus olettamalla, että 

tämän päivän ehdollinen varianssi on painotettu keskiarvo historiallisten 

odottamattomien tuottojen neliöistä.  Matemaattisesti tämä on esitetty kaavassa 5. 

 

(5) 
 

 

Mikäli eilen, toissapäivänä tai vaikkapa mittausperiodin alussa on markkinoilla ollut 

korkea volatiliteetti, kasvaa tämän päivän ehdollinen varianssi. ARCH-mallin esitteli 

ensimmäisenä Engle (1982). ARCH-malleja ei usein käytetä rahoitusmarkkinoiden 

volatiliteetin mallintamiseen, koska yksinkertainen GARCH-malli onnistuu tässä paljon 

paremmin. Mikäli ARCH-malliin lisätään eksponentiaalisesti vähenevä viivästyskerroin 

se antaa saman tuloksen kuin GARCH (1,1) -malli, joka esitellään seuraavaksi. 

(Alexander 2001, 71; Hull 2005, 463)  

 

3.3.4 GARCH (1,1)  

 

GARCH-malli on yleistys ARCH-malleista. Täysi GARCH-malli, GARCH (p, q), lisää q-

määrän autoregressio termejä ARCH (q)-malliin. On kuitenkin harvinaista, että tarvitsisi 

lisätä, enempää kuin yksi viivästetty jäännöstermi ja yksi autoregressiotermi, jolloin 

saamme GARCH (1,1) -mallin. Yleistetyn ARCH-mallin esitteli ensimmäisenä Bollerslev 

(1986). Mallissa ehdollinen varianssi on riippuvainen sen omasta edellisestä 

viivästyksestään, jolloin ehdollisen varianssin yhtälö on yksinkertaisimmillaan: 
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(6) 
missä,  
 

(7) 
 
Tämä tunnetaan GARCH (1,1) -mallina. GARCH-malleissa otetaan huomioon 

volatiliteettisarjan ominaisuus, jota kutsutaan keskiarvoon hakeutumiseksi (mean-

reversion). Tämä tarkoittaa sitä, että volatiliteetin ollessa korkea suhteessa pitkän ajan 

keskiarvoon nähden ( ), se alkaa alentua kohti pitkän ajan keskiarvoa ja mikäli se on 

matalalla tasolla, niin se nousee kohti pitkän ajan keskiarvoa. Pitkillä mittausjaksoilla, 

ennustehorisontin kasvaessa ennusteet hakeutuvat kohti sarjan ehdollistamatonta 

varianssia. GARCH-mallien estimointitarkkuus heikkeneekin aikahorisontin kasvaessa. 

(Brooks 2008, 385; 392; Alexander 2001, 72) 

 

-tekijä on ehdollinen varianssi, sillä se on periodin edellä sitä varianssia, joka 

lasketaan historiallisesta aineistosta. Niin kuin EWMA-malli, myös GARCH-malli 

painottaa eri havaintoja estimaatissaan. Yhtälössä on yhteensä kolme painoa, joiden 

summan tulee olla yksi, joten saadaan: 

(8) 

 
EWMA-mallin voidaan ajatella olevan yksi GARCH (1,1):n erikoistapaus, jossa , 

 ja . Tässä tapauksessa volatiliteetin pitkän ajan keskiarvo saa painoksi 

0. Kuten jo aiemmin mainittiin, EWMA ei siis ota huomioon volatiliteettisarjan pitkän ajan 

keskiarvoon hakeutumista. (Hull 2005, 465) 

 
GARCH (1,1) viittaa siihen, että  perustuu tuoreimpiin havaintoihin :sta ja uusimpiin 

estimaatteihin varianssin tasosta. GARCH (1,1) on kaikkein suosituin GARCH-malleista, 

joten tulemme käyttämään sitä empiria osuudessa. Kertoimet  mittaavat 

päivittäisen volatiliteetin pysyvyyttä. parametreihin  voidaan lisätä viivettä, 

mutta Andersenin ja Bollerslevin (1998) sekä Hansenin ja Lundenin (2005) tutkimusten 

mukaan GARCH (1,1):n mukaisen kaavan on todistettu toimivan tehokkaasti 

volatiliteetin ennustajana. (Koopman & al. 459; Hull 2005, 465) 
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GARCH-malleja voidaan käyttää volatiliteetin estimointiin, sillä mallissa kuvataan 

ehdollisen varianssin liikkeitä jäännöstermien kautta. Voidaan osoittaa että: 

 

 (9) 

 
joten ehdollinen varianssi tuotoista ( ), annettuna sen aiemmat arvot, on sama kuin 

ehdollinen varianssi jäännöstermistä ( ), annettuna sen aiemmat arvot. Näin ollen 

mallintaessa jäännöstermien heteroskedastisuutta voidaan estimoida varianssi tuotoille. 

(Brooks 2008, 412) 

 
3.3.5 GARCH:n parametrien määrittäminen 
 

GARCH-malli ei ole lineaarisessa muodossa, joten mallin parametrien estimointiin ei 

voida käyttää pienimmän neliösumman menetelmää (OLS). Tähän on useita syitä, mutta 

tärkein niistä on, että OLS minimoi jäännöstermien neliösumman. RSS (Residual Sum of 

Squares) eli jäännöstermien neliöiden summa ei riipu ehdollisesta varianssista, joten 

RSS:n minimointi ei ole enää sopiva päämäärä. Näin ollen GARCH-mallien parametrien 

estimointiin tulee käyttää jotain muuta menetelmää. Tämä ongelma on taklattu käyttäen 

maximum likelihood -menetelmää, eli suurimman todennäköisyyden menetelmää. Kuten 

nimi kertoo, menetelmässä etsitään todennäköisimmät arvot parametreille. 

Muodostetaan niin sanottu log-likelihood -funktio ja parametreille etsitään arvot, jotka 

maksimoivat sen. Chris Brooks antaa GARCH-mallille parametrien estimoinnin kolme eri 

vaihetta: 

 
1. Määrittele sopiva yhtälö keskiarvolle ja varianssille. GARCH:in tapauksessa, 

siis kaavan 5 yhtälö. 

2.  Määrittele log-likelihood -funktio (LLF) jolloin maksimoit 

normaalihäiriöoletuksen alla, esim. 

 
(10) 

 

 
3. Tietokone maksimoi funktion ja luo parametreille arvot, jotka maksimoivat 

LFF:n ja rakentaa niille keskivirheet. 
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Emme puutu tässä tutkielmassa kuitenkaan itse LFF-funktion määrittämiseen sen 

tarkemmin. Empiriaosassa käytämme GARCH:n estimoimiseen EViews-ohjelmaa, joka 

siis määrittää myös parametrit. (Brooks 2008, 395) 
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4. Tarkemman estimoinnin taloudelliset hyödyt 

 
Mikäli markkinat hinnoittelevat option väärin, aiheuttaa se mahdollisuuden sijoittajalle 

hyötyä taloudellisesti. Historiasta löytyy esimerkki implisiittisen todennäköisyysjakauman 

hyödyntämisestä, kun markkinat hinnoittelivat valuuttaoptiot vielä Black-Scholes 

oletuksen mukaisesti käyttäen normaalijakauman mukaista todennäköisyysjakaumaa. 

Näin ollen markkinat hinnoittelivat kaikki optiot käyttäen samaa volatiliteetin tasoa 

kaikille toteutushinnoille. Volatiliteetti on valuuttaoptioiden kohdalla suurempi, kun optiot 

ovat kaukana tasaoptiotasosta. Näin ollen voimakkaat miinusoptiot olivat alihinnoiteltuja 

ja suurempi osa niistä päätyi plus-optioiksi, kuin mitä markkinat olettivat. 80-luvun 

puolivälissä muutamat välittäjät tiesivät, että valuuttakurssien jakauma ei ole log-

normaali, jolloin he hyödynsivät yllä kuvatun skenaarion ja tekivät sillä paljon rahaa. 80-

luvun lopussa valuuttaoptiot hinnoiteltiin volatiliteettihymyn mukaisesti ja ikkuna poistui 

markkinoilta. (Hull 2005, 379) 

 

Kuten jo johdantokappaleessa todettiin, koko optiomarkkinoita voidaan pitää 

vedonlyöntinä kohde-etuuden tulevasta volatiliteetista. Markkinat hinnoittelevat optiot 

olettaen tulevaksi volatiliteetiksi tietyn tason. Mikäli estimaatti on pielessä, on optio liian 

kallis tai liian halpa verrattuna siihen, mikä sen tulisi olla ajatellen kohde-etuuden tulevaa 

volatiliteettia. Kukaan ei tietenkään voi ennustaa tarkasti kohde-etuuden hinnan liikkeitä 

ja tuottojen vaihtelua, mutta mikäli voimme estimoida tarkemmin volatiliteetin kuin 

markkinat sen tekevät, voimme saavuttaa sillä tuottoja. Havainnollistetaan tätä 

esimerkin kautta. 

 

Markkinat olettavat osake X:n tulevaksi vuositasolle muutetuksi volatiliteetiksi 

seuraavaksi 30 päiväksi 20 %. Näin ollen ne hinnoittelevat option sen mukaan. 

 

Option lähtötiedot: 

Osakkeen markkinahinta, hetkellä 0T  (S) = 250 € 

Toteutushinta (X) = 250 € (kyseessä siis tasaoptio) 

Maturiteetti = 30 päivää 

volatiliteetti = 20 % (vuositasolla ilmaistuna)  
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Riskitön tuotto = 2 % 

Efektiivinen osinkotuotto = 0 % 

 

Näillä tiedoilla tasaosto-option hinnaksi saadaan 6,0200 €. Mikäli toteutunut volatiliteetti 

kohde-etuudelle on kuitenkin esimerkiksi 25 %, olisi ”oikea” hinta optiolle 7,4708 €. 

Tasamyyntioption tapauksessa vastaavasti hinnat olisivat 5,5998 € ja 7,0507 € Näin 

ollen markkinat, alittaessaan oletuksen volatiliteetista, hinnoittelisivat kummatkin optiot 

melkein 1,5 € liian halvaksi. Tarkemmalla volatiliteettiestimaatilla, voidaan tämä tilanne 

ennakoida ja saavuttaa näin tieto siitä, että optio on alihinnoiteltu markkinoilla. 

Vastaavasti, mikäli markkinat olettavat volatiliteetin 5 % liian suureksi, todellisen ollessa 

siis 15 %, saadaan tasaosto-option hinnaksi Black-Scholes mallilla 4,5692 € ja 

myyntioption hinnaksi 4,1490 €, tässä tapauksessa markkinat siis ylihinnoittelisivat optiot 

jälleen melkein 1,5 eurolla. 

 

Miten tätä sitten voitaisiin hyödyntää? Mikäli optio on hinnoiteltu liian kalliiksi, kannattaa 

sijoittajan olla ostamatta kyseistä optiota, mikäli taas sijoittajalla on ko. optioita jo 

hallussaan, kannattaa hänen myydä optiot, sillä ne ovat markkinoilla ylihinnoiteltuja ja 

hän saa niistä korkeamman hinnan kuin mitä niiden teoreettinen hinta olisi. 

Markkinoiden alittaessa oletuksen volatiliteetista ne alihinnoittelevat optiot. Näin ollen 

kannattaisi rationaalisesti toimivan sijoittajan ostaa halpoja optioita markkinoilta, sillä 

niiden teoreettinen hinta on korkeampi kuin mitä markkinat hinnoittelevat. Tämän lisäksi 

optioilla, joilla on pitkä maturiteetti, voidaan ajatella markkinoiden korjaavan 

hinnoitteluvirheensä, jolloin optioiden hinta korjaantuu teoreettiselle tasolle ja näin 

voidaan tehdä rahaa. Tässä tulee kuitenkin huomioida option aika-arvo, toisin sanoen 

riskinä tässä on se, kuinka nopeasti markkinat reagoivat väärinhinnoitteluun. 
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5. Data ja metodologia 
 

5.1 Data 

 
Datana oli S&P 500 Total Return -indeksi vuosilta 1998-2009, sekä S&P 500 - 

indeksioptioiden implisiittiset volatiliteetit vuosilta 2000-2009.  Havaintofrekvenssinä oli 

yksi päivä, eli data oli päiväkohtaista dataa viimeisen 10 vuoden ajalta. Historiallisen 

volatiliteetin osalta dataa tarvittiin myös viime vuosituhannen puolelta, koska haluamme 

selvittää, minkä estimaatin se antaa vuoden 2000 alussa 30 päivän volatiliteetiksi. Näin 

ollen jouduimme käyttämään vuosituhannen ensimmäisille 30 päivän 

volatiliteettiestimaateille viime vuosituhannen viimeisimpiä 30 päivää. Näin saaduista 

Total Return -indeksin arvoista laskettiin luonnollista logaritmia hyväksikäyttäen 

päivätuotot. Päivätuotoista laskettiin 30 päivän keskihajonnat ja se muutettiin 

vuositasolla ilmaistuksi käyttäen kaavaa 12.  Toisaalta datan tuli ylettyä myös uuden 

vuosikymmenen puolelle, jotta voimme todentaa, kuinka tarkasti eri menetelmät ovat 

pystyneet estimoimaan volatiliteettia tulevaisuuteen. Vuoden 2009 viimeisenä päivänä 

tehdylle estimaatille tarvitsimme dataa 30 päivää tämän vuoden puolelta, toisin sanoen 

päivään 29.1.2010. Ennustevolatiliteetin osalta dataa tarvittiin vielä kauempaa 

historiasta. Määritimme GARCH-yhtälön eri periodeille käyttäen periodin päivätuottoja ja 

2 vuoden päivätuottoja ennen periodia. Näin ollen ensimmäisen periodin GARCH-

yhtälöön käytettävä data alkoi vuodesta 1998. Datan ominaisuudet on esitelty 

taulukossa 1. 

 
Taulukko 1. Datan kuvailu 

 

Keskiarvo 0,00010 Vinous -0,13659

Keskivirhe 0,00024 Vaihteluväli 0,20418

Mediaani 0,00019 Minimi -0,09460

Moodi 0,00000 Maksimi 0,10958

Keskihajonta 0,01344 Summa 0,31031

Otos varianssi 0,00018 Huipukkuus 7,63847

ADF -43,83645 ARCH-LM 0,00000

Datan kuvailu
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5.1.1 Vinous ja huipukkuus 

 

Kuten jo implisiittisen volatiliteetin yhteydessä mainittiin, osaketuottojen 

todennäköisyysjakauma on huipukas ja vasemmalle vino. S&P 500 -indeksin tuotot 

näyttäisivät noudattavan tätä oletusta. Data on normaalijakautunutta huipukkuuden 

osalta arvon ollessa alle 3. Huipukkuutta kuvaava arvo datalla oli yli 7, joten data on 

huipukasta. Vinoutta kuvaava arvo on -0,13659, joten se on oletuksen mukaisesti 

vasemmalle vino, kuitenkin verrattain vähän. Vinous- ja huipukkuusarvoja tarkasteltiin 

myös periodikohtaisesti. Periodikohtaiset tulokset datan ominaisuuksista vinouden ja 

huipukkuuden osalta on kuvailtu taulukossa 2. (Vaihekoski 2004, 197) 

 
Taulukko 2. datan vinous & huipukkuus periodikohtaisesti. 

 

Periodi Vinous Huipukkuus

1 0,192136455 1,315257174

2 -0,127718926 1,938235082

3 -0,118267397 4,616217242  

 
Kuten taulukosta 2 voidaan todeta, data on huipukasta ainoastaan periodilla 3. 

Vasemmalle vino se on periodeilla 2 ja 3. Koko aineisto on enemmän huipukas ja 

hieman enemmän vasemmalle vino kuin periodit 2 ja 3. 

 

5.1.2 ARCH-efekti ja datan stationaarisuus 

 
ARCH-LM -arvolla kuvataan tuottojen regressioyhtälön jäännöstermien 

heteroskedastisuutta, toisin sanoen löytyykö aineistosta ARCH-efekti. Tämä voidaan 

testata ns. Englen testillä. Nollahypoteesina testissä on homoskedastisuus. Englen testi 

toteutettiin Eviews-ohjelmalla. Ohjelmalla tehtiin Least Squares (NLA and ARMA) ajo, 

jonka jälkeen tuloksista tehtiin jäännöstermien testi heteroskedastisuudelle. 

Viivästyksenä käytettiin 5 havaintoa. Kuten taulukosta 1 huomataan, on ARCH-LM arvo 

alle riskitason (0,05), jolloin nollahypoteesi hylätään ja data voidaan todeta 

heteroskedastiseksi ja voidaan todeta, että datasta löytyy ARCH-efekti. ARCH-efektin 

todentamisen tulokset on esitetty kokonaisuudessaan taulukossa, joka löytyy liitteestä 1. 
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ARCH-efektin löytyminen datasta on tärkeää, jotta GARCH-mallin käyttö on perusteltua. 

(Brooks 2008, 389-391) 

 

Datan stationaarisuus testattiin yksikköjuuritestillä ADF (Augmented Dicky-Fuller). Tästä 

saimme arvoiksi -43,83645. Raja-arvona 5 %:n riskitasolle on -2,86 ja 1 %:n riskitasolle -

3,43 joten voimme todeta datan olevan stationaarinen. Yksikköjuuritestin tulokset 

löytyvät kokonaisuudessaan liitteestä 2. (Brooks 2008, 331-335) 

 

5.2 Metodologia 
 

5.2.1 Historiallinen volatiliteetti 

 

Historiallista volatiliteettia laskettaessa on käytetty SP 500 -indeksin Total Return -

indeksiä. Indeksistä on laskettu logaritmiset päivätuotot käyttäen kaavaa 

 
(11) 

 
Päivätuotoista on laskettu keskihajonta tarkastelujakson ajalta. Tämän jälkeen on 

keskihajonnasta laskettu historiallinen volatiliteetti. Saatu keskihajonta saadaan 

vuositasolla ilmaistuksi volatiliteetiksi sijoittamalla se kaavaan:  

 
 (12) 

 
Tästä saadaan tulokseksi 30 päivän annualisoitu volatiliteetti. Kaupankäyntipäivinä 

käytetään oletuksena 252 kaupankäyntipäivää / vuosi.  (Brooks 2008, 7-8)  

 

5.2.2 Implisiittinen volatiliteetti 

 
S&P 500 -indeksioptioiden implisiittiset volatiliteetit on saatu suoraan käyttäen Thomson 

Datastream -ohjelmaa. Datastream antaa implisiittiset volatiliteetit jatkuville ostosarjoille. 

Kaikki sarjat ovat tasaoptioita. Tasaoptioiden hinnat on laskettu interpoloimalla kahdesta 

lähimmän toteutushinnan optiosta. Optioiden maturiteettina on ollut 30 päivää. On siis 

luonnollista käyttää myös historiallisen ja ennustevolatiliteetin kohdalla tätä samaa 

maturiteettia, jotta tuloksia voidaan vertailla. 
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5.2.3 EWMA 
 
Painotekijä, joka kaavassa 4 on merkitty :lla, voidaan estimoida, mutta monissa 

tutkimuksissa se on asetettu arvoon , johon myös tämän tutkimuksen osalta 

päädyttiin. Tämä juontaa riskiohjelmistoja tuottavan RiskMetrics:in suosituksesta. Tämä 

tarkoittaa sitä, että uusimmalle havainnolle painoksi tulee , seuraavalle havainnolle 

 ja niin edespäin. Tämä on siis eksponentiaalinen vähennyskerroin, 

joka painottaa enemmän uudempia havaintoja.  Keskiarvoiseksi tuotoksi ( ) samainen 

lähde suosittelee nollaa. Päiväkohtaisella datalla tämä on hyväksyttävä oletus, eikä sen 

pitäisi johtaa huomattavaan virheeseen tarkkuudessa, sillä keskimääräinen tuotto on 

tyypillisesti päiväkohtaisella datalla erittäin pieni. (Brooks 2008, 385) 

 

Tietenkään emme voi käyttää ääretöntä määrää havaintoja, joten summa pitää typistää 

rajoitettuun viivästykseen. Tässä tutkimuksessa päädyimme kahden vuoden 

historialliseen dataan. Tällä määrällä painot summautuvat erittäin lähelle 1:tä. Estimaatit 

tehtiin rullaavasti joka päivälle. Näistä päiväkohtaisista estimaateista otettiin 22 

havainnon keskiarvo jokaiselle kaupankäyntipäivälle 2000-luvun ensimmäiselle 

vuosikymmenelle, toisin sanoen 2 609 estimaattia seuraavan kuukauden (noin 22 

kaupankäyntipäivän) keskimääräisestä volatiliteetista. 

 

5.2.4 GARCH 

 
GARCH-mallin yhtälön määrittämiseen käytettiin Eviews-ohjelmaa. Käytettävä data 

ladataan ohjelmaan ja riippuvana yhtälönä käytetään Total Return -indeksin logaritmisia 

tuottoja. Tämän lisäksi yhtälöstä tehdään vakio syöttämällä riippuvan yhtälön kaavaan 

kirjain ”C”, viivästyksenä oli 1. GARCH-yhtälö on merkitsevä ja kuten jo datan 

yhteydessä todettiin, sen käyttö on perusteltua, sillä datasta löytyy ARCH-efekti. 

GARCH-taulukot periodeille on esitetty liitteessä 3. Taulukossa ei kuitenkaan ole vielä 

varsinaista estimaattia volatiliteetista tietylle päivälle. Ohjelmalla voidaan tehdä ennuste 

tietyn ajan päähän olevalle volatiliteetille. Tätä ei voida kuitenkaan tämäntyyppisessä 

tutkimuksessa tehokkaasti käyttää, vaan tarvitsemme ennustuksen tuottojen vaihtelusta 

tutkimusvälin jokaiselle kaupankäyntipäivälle kuukaudeksi eteenpäin, yhteensä siis 2 

609 estimaattia seuraavan kuukauden volatiliteetista. Tämä aiheuttikin rajoituksen 
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tutkimuksen toteuttamisessa käytännössä, sillä menetelmää ei pystytty 

automatisoimaan, eli emme kyenneet saamaan aikaan rullaavaa GARCH-estimaattia, 

joka poistaisi viimeisen havainnon ja ottaisi seuraavan mukaan automaattisesti. 

 

Näin ollen päädyimme kompromissiin. Laskimme GARCH (1,1) -yhtälön joka periodille, 

käyttäen aineistona periodilla olevia päivätuottoja sekä 2 vuoden historiallisia 

päivätuottoja ennen periodia. GARCH-menetelmässä, niin kuin teoriaosiossa mainittiin, 

pyritään mallintamaan ehdollisen varianssin liikkeitä jäännöstermien ja pitkän ajan 

varianssin kautta. Nämä jäännöstermit ovat odottamattomia tuottoja pitkän ajan 

keskiarvosta. GARCH-menetelmä käyttää ennustamiseen juurikin näitä virhetermejä. 

Rajoituksena näin toteutettuna, on kuitenkin se että GARCH-yhtälö ja ehdollinen 

varianssi lasketaan aineistosta, jota ei todellisuudessa olisi ennustetta tehdessä 

saatavilla. Tästä aiheutuu ns. look ahead -vinouma ehdolliseen varianssiin.  Estimaatti 

tehdään ehdollisen varianssin virhetermeistä. Vinouma ei kuitenkaan tulosten ja 

ehdollisten volatiliteettien kuvaajien (Liite 3) perusteella, olisi dramaattisen suuri. 

Valitettavasti vinouman vaikutuksesta volatiliteettiestimaatteihin on mahdotonta antaa 

tarkkaa arviota. Tulokset näyttävät kuitenkin järkeviltä ja tässä viitekehyksessä tämä on 

ainoa tapa, miten jälkitestaus voidaan kutakuinkin järkevästi toteuttaa. Vinouma 

kuitenkin vaikuttaa jälkitestauksen reabiliteettiin.  

 

Jäännöstermien, eli residuaalien, taulukosta teimme estimaatit volatiliteeteille. 

Informaatiota tulevaisuuden varianssista sisältyy usein historiallisten residuaalien 

neliöihin. Näin ollen, mikäli varianssi kehittyy maltillisesti, pitäisi tulevaisuuden varianssi 

pystyä ennustamaan historiallisista virhetermeistä (Engle & Kroner 1995, 126). 

Residuaaleista laskettiin ennuste seuraavan kuukauden volatiliteetiksi laskemalla 

edeltävien 22 havainnon residuaalien keskihajonta ja annualisoimalla se kaavan 12 

mukaisesti. 

 
5.3 Menetelmien ennustetarkkuus ja merkitsevyys 
 

Eri menetelmien ennustetarkkuus selvitettiin jälkitestauksella. Mittarina käytettiin MSE -

lukua (Mean Squared Error) ja MAE-lukua (Mean Absolute Error), jonka laskentakaavat 

on esitelty yhtälöissä 13 ja 14. Toteutunut volatiliteetti laskettiin samoin kuin 
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historiallinen volatiliteetti, havaintoina käytettiin luonnollisesti tulevia 30 päivää. Näistä 

laskettiin keskihajonta ja se annualisoitiin käyttäen kaavaa 12. 

 

(13) 
 

 

 

 
(14) 

 
 
 
Kaavoissa  on toteutunut volatiliteetti hetkellä  ja   on estimoitu volatiliteetti 

hetkellä  hetkelle . MSE kertoo todellisen ja ennustetun arvon välisen arvon neliön 

keskiarvon. MAE taas kertoo absoluuttisen eron keskiarvon toteutuneen ja estimoidun 

arvon välillä. Luvut kertovat kuinka tehokkaasti kukin estimointimenetelmä on onnistunut 

ennustamaan tulevaa volatiliteettia. (Brooks 2008, 253)  

 

Tilastollista merkitsevyyttä testattiin OLS-menetelmällä (pienimmän neliösumman 

menetelmä), eli selvittämällä, pystyykö käytetty estimaatti selittämään toteutunutta 

volatiliteettia ja onko se tilastollisesti merkitsevä. 

 
(15) 

 
Missä  on toteutunut volatiliteetti,  on vakiotermi,  on estimaatti volatiliteetille ja  

on jäännöstermi Tämän lisäksi OLS antaa meille selitysasteen (R-square). Voimme 

vertailla eri mallien sisältämää informaatiota tulevaisuuden volatiliteetista tällä luvulla. 

(Brooks 2008, 38-39). 
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6. Empiiriset tulokset 

 
Empiiriset tulokset ovat kunkin aikaperiodin ja estimointimallien kohdalta kerätty 

taulukoihin 3-5. MSE-, MAE-, sekä R-Square arvoja voidaan käyttää arvioidessa kunkin 

mallin ennustetehoa. Tarkasteltaessa mallien tilastollista merkitsevyyttä katsotaan t- ja 

p-arvoja. Regressioanalyysit kustakin periodista on kokonaisuudessaan esitelty 

liitteessä 4. 

 

6.1 Periodi 1 (2000-2002) 

 

Periodille 1 osui IT-kuplan puhkeaminen. Tämä luonnollisesti näkyy tuottojen 

volatiliteetissa ja ne ovat korkeampia, kuin esimerkiksi periodilla 2. Periodilla oli 

volatiliteettihyppyjä ja ne heikentävät menetelmien ennustekykyä. Indeksin kehittymistä 

voidaan tarkastella kuvasta 3, josta nähdään myös silmämääräisesti suurimmat 

volatiliteetin tasot. 

 

 

Kuva 3. S&P 500 -indeksin kehittyminen 2000-2002. 

 

Kuten kuvasta 3 voidaan nähdä, indeksin kehittyminen on ollut sijoittajan kannalta 

epäsuotuisaa ja hypyt tuotoissa ovat olleet miinusmerkkisiä. 

 

Ensimmäisellä periodilla implisiittinen volatiliteetti on pystynyt tarjoamaan tarkimman 

ennustuksen kuukauden volatiliteetille, kun mittarina käytetään MSE- ja MAE-lukuja. 

Implisiittinen volatiliteetti on ollut keskiarvoisesti lähimpänä todellista volatiliteettia, MSE-

luvun ollessa 0,003583 ja MAE-luvun ollessa 0,047857. Implisiittisen volatiliteetin 
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selitysaste toteutuneeseen volatiliteettiin on myös korkein (36,2 %). Tilastollisesti 

implisiittinen volatiliteetti on merkitsevä t – arvon ollessa itseisarvoltaan yli 2 ja p-arvon 

ollessa alle 0,05. Periodilla 1 se on siis ollut tarkin estimaatti tulevalle volatiliteetille ja 

muilla menetelmillä ei ole pystytty saavuttamaan tarkempaa ennustusta. Periodi 1 osalta 

tulokset on esitelty taulukossa 3. Myös muut menetelmät ovat tuottaneet tilastollisesti 

merkitseviä tuloksia.  

 
Taulukko 3. Periodi 1:n empiiriset tulokset. 

 
Periodi MSE MAE R- square t-arvo p-arvo

1

Historiallinen 0,006759 0,064832 0,134 11,0 0,0000

Implisiittinen 0,003583 0,047857 0,362 21,0 0,0000

EWMA 0,006686 0,067699 0,065 7,3 0,0000

GARCH (1.1) 0,007120 0,068465 0,116 10,1 0,0000

 
 
Periodilla 1 pörssikursseissa oli nähtävissä reagointi kuplan puhkeamiseen ja tämän 

ennakoiminen historiallisesta datasta on vaikeaa. Huolimatta siitä, että käytimme 

historiallisen volatiliteetin määrittämiseen ns. tuoretta dataa, on se silti auttamatta 

jäljessä estimoidessaan tulevaa volatiliteettia periodilla 1. EWMA-malli pystyy antamaan 

hieman tarkemman estimaatin MSE-luvun valossa, mutta sekin jää 

ennustetarkkuudessa reilusti implisiittiselle volatiliteetille. Tämä voi selittyä sillä, että 

markkinat reagoivat volatiliteetin muutoksiin nopeammin kuin estimointimallit. Näin ollen 

markkinoiden reagoiduttua kuplan puhkeamiseen myös optioiden hinnat nousivat ja 

tämä näkyi luonnollisesti implisiittisen volatiliteetin nopeampana nousuna muihin 

estimaatteihin verrattuna. 

 

6.2 Periodi 2 (2003-2007) 

 

Periodia 2 luonnehtii tasainen kasvu. Tuottojen volatiliteetti on ollut maltillista ja 

markkinat ovat olleet rauhallisia. Volatiliteettihyppyjä periodilla ei ole ollut, kuten voidaan 

havaita kuvasta 4. Hieman suurempia volatiliteetin tasoja on havaittavissa vuoden 2007 

loppupuolella, kun Yhdysvalloissa markkinat alkoivat jo reagoida 

asuntoluottomarkkinoilta alkaneeseen finanssikriisiin. Mitään paniikkia ei kuitenkaan 

vielä ollut havaittavissa. 
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Kuva 4. S&P 500 -indeksi 2003-2007. 
 

 

Tarkimman ennusteen periodilla 2 on tarjonnut EWMA-malli, sekä MSE-arvolla 

(0,001504) että MAE-arvolla (0,029337) mitattuna. Selitysasteen osalta korkeimman 

arvon saa implisiittinen volatiliteetti, mutta muillakin menetelmillä ne ovat korkeita ja 

huomattavasti korkeampia, kuin mitä periodilla 1. GARCH (1,1) -malli häviää 

ennustetarkkuudessa historialliselle volatiliteetille, sekä selitysasteena, että MSE- ja 

MAE-luvuilla.  Tarkastelussa implisiittinen volatiliteetti tarjoaa suurimman selitysasteen, 

mutta ennustetarkkuudessa se on periodilla 2 heikoin. T-arvo on kaikilla menetelmillä 

korkea ja p-arvo on kaikilla alle 0,05, ne siis ovat tilastollisesti merkitseviä. 

 
Taulukko 4. Periodi 2:n empiiriset tulokset. 

 
Periodi MSE MAE R- square t-arvo p-arvo

2

Historiallinen 0,001612 0,029689 0,394 29,1 0,0000

Implisiittinen 0,001660 0,033341 0,580 42,4 0,0000

EWMA 0,001504 0,029337 0,381 28,3 0,0000

GARCH (1.1) 0,001628 0,029983 0,380 28,2 0,0000

 

 

Implisiittinen volatiliteetti on ollut periodilla 2 epätarkin ennustaja MSE- ja MAE-lukujen 

valossa. Tasaisella jaksolla näyttäisi tulosten valossa siltä, että estimointimalleilla 

kyetään saavuttamaan tarkempia estimaatteja tulevasta volatiliteetista kuin mitä 

markkinat olettavat. 
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6.3 Periodi 3 (2008-2009) 

 
Periodille 3 osuu yksi historian suurimmista taloustaantumista ja ensimmäinen nopeasti 

globaaliksi kriisiksi levinnyt talouden laskusuhdanne. Yleisesti tätä kutsutaan nimellä 

finanssikriisi. S&P 500 -indeksin toteutunut volatiliteetti on periodilla ollut todella suuri ja 

voimmekin olettaa, että volatiliteetin estimaatit ovat pahasti jäljessä. Periodilla on 

hyppyjä, mikä heikentää merkittävästi estimaattien ennustetehoa. Kuva 5 esittää S&P 

500 -indeksin kehittymistä finanssikriisin ajalta. Kuten kuvasta nähdään, on pudotus 

indeksissä ollut todella rajua syksyllä 2008 ja luonnollisesti volatiliteetti aikavälillä on 

ollut korkea. Volatiliteetti on kuitenkin tasaantunut periodin loppupuolella. 

 

 

Kuva 5. S&P -indeksin kehittyminen 2008-2009. 

 

Tarkimman estimoinnin kolmannella periodilla on tarjonnut implisiittinen volatiliteetti, 

MSE-arvolla 0,0154001 ja MAE-arvolla 0,0810053. Myös selitysasteen osalta 

implisiittinen volatiliteetti on tarjonnut korkeimman arvon. Menetelmät ovat olleet 

tilastollisesti merkitseviä t-arvon ollessa itseisarvoltaan yli 2 ja p-arvon ollessa alle 

riskitason (0,05). 

Taulukko 5. Periodi 3:n empiiriset tulokset. 

 
Periodi MSE MAE R- square t-arvo p-arvo

3

Historiallinen 0,018015 0,0872479 0,516 23,6 0,0000

Implisiittinen 0,0154001 0,0810053 0,527 24,1 0,0000

EWMA 0,0259487 0,1043554 0,314 15,4 0,0000

GARCH (1.1) 0,0189107 0,088445 0,488 22,28 0,0000  
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Huomioitavaa tuloksissa on se, että aikaisemmilla periodeilla kärkipäässä ollut EWMA-

malli on kolmannella periodilla ollut epätarkin estimaatti. Tähän selityksenä on 

oletettavasti se, että EWMA painottaa tuoretta dataa. Tästä johtuen, finanssikriisin 

aikana olleet erittäin suuret hintavaihtelut, saivat turhan ison painoarvon estimaatissa 

vielä siinä vaiheessa, kun markkinat olivat jo hieman rauhoittuneet. Näin ollen periodin 

loppupään estimaatit olivat erittäin virheellisiä. Implisiittisen volatiliteetin paremmuutta 

voidaan selittää jälleen nopeammalla reagointikyvyllä. Volatiliteetin noustessa taivaisiin, 

markkinat pystyivät kiristämään implisiittistä volatiliteettiruuvia ja näin saamaan 

optioiden hinnat ylös. 
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7. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 
Halusimme selvittää, kuinka hyvin implisiittinen volatiliteetti kykenee estimoimaan 

tulevaa S&P 500 -indeksin volatiliteettia ja voidaanko muilla menetelmillä päästä 

parempiin tuloksiin. Aikavälinä oli 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen ja se jaettiin 

kolmeen aikaperiodiin: IT-kuplan puhkeaminen (2000-2002), Tasainen kasvu (2003-

2007) ja finanssikriisi (2008-2009). Tarkoituksena oli vertailla menetelmien antamaa 

ennustetta kaikilla periodeilla keskenään, sekä sitä miten menetelmien ennusteteho 

erosi eri markkinatilanteissa. Metodologiana historiallisella volatiliteetilla oli menneiden 

tuottojen keskihajonnan laskeminen ja sen muuntaminen vuositasolle. Toteutunut 

volatiliteetti laskettiin samalla tavalla käyttäen luonnollisesti tulevan kuukauden 

päivätuottoja. Implisiittiset volatiliteetit saatiin suoraan käyttäen Datastream-ohjelmaa, 

eikä niitä tarvinnut estimoida erikseen. EWMA-mallissa käytettiin kahden vuoden 

historiallisia päivätuottoja, eksponentiaalisen vähennyskertoimen ollessa 0,94. GARCH-

mallin osalta törmäsimme toteutuksen osalta rajoitteeseen, sillä estimointia ei kyetty 

toteuttamaan tutkimuksen kannalta järkevällä tavalla muutoin kuin hyväksymällä ns. look 

ahead -vinouma. Jouduimme käyttämään GARCH-yhtälöiden määrittämiseen periodeille 

aineistoa, jota ei todellisuudessa olisi käytettävissä ja ehdollisen varianssin arvo ei näin 

ollen ollut riippuvainen ainoastaan historiallisesta aineistosta. 

 

Ennusteet tehtiin jatkuvina 30 päivän päähän. Tähän aikaikkunaan päädyttiin, koska 

Datastream antaa tasaoptioiden implisiittiset volatiliteetit suoraan, joten oli luontevaa 

vertailla markkinoiden antamaa oletusta ja vaihtoehtoisia estimaatteja keskenään. 

Ensimmäiselle periodille osui IT-kuplan puhkeaminen, joten tuottojen volatiliteetissa oli 

nähtävissä hyppyjä. Tämä on luonnollisesti vaikuttanut estimointimenetelmien 

tarkkuuteen. Toisella periodilla markkinat kehittyivät tasaisesti. ja kolmannelle periodille 

osui finanssikriisi ja markkinoiden volatiliteetti on ollut erittäin korkealla tasolla. EWMA-

malli on maltillisella jaksolla ollut tarkin ennustaja MSE- ja MAE-lukujen valossa. 

Optioiden hinnat ovat kuitenkin pystyneet ennakoimaan tarkemmin volatiliteettia silloin, 

kun markkinat ovat käyttäytyneet kuin kiukutteleva pikkulapsi. Selitysaste on ollut kaikilla 

periodeilla korkein implisiittisellä volatiliteetilla. 
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Havaintona tutkimuksesta voidaan sanoa, että markkinoiden oletus volatiliteetista on 

tasaisilla periodeilla epätarkempi, kuin historiallinen tai ennustevolatiliteettimallit.  Mikäli 

taas markkinat käyttäytyvät rauhattomasti, on implisiittinen volatiliteetti ollut selkeästi 

tarkempi ennustaja kuin mitä historiallisella tiedolla on pystytty eri menetelmin 

mallintamaan. GARCH (1,1):n huonoon menestymiseen jälkitestauksessa vaikuttaa 

varmasti jonkin verran metodologinen vinouma. Tässä tutkimuksessa GARCH (1,1) ei 

kuitenkaan ollut millään periodilla tarkin ennusteen antaja, vaikka sillä saatiinkin parempi 

tarkkuus 2. periodilla kuin implisiittisellä volatiliteetilla. Huomioitavaa periodikohtaisissa 

eroissa on myös se, että periodilla kolme EWMA päätyy epätarkimpaan ennusteeseen, 

vaikka se oli 2. periodilla tarkin ja 1. periodillakin MSE-luvun valossa tarkempi kuin 

historiallinen keskihajonta. Tämä johtuu oletettavasti menetelmien ominaisuuksista. 

EWMA painottaa tuoretta dataa ja finanssikriisin aikana esiintyneet korkeat 

volatiliteettitasot saivat turhan ison painoarvon vielä siinä vaiheessa, kun markkinat 

olivat jo rauhoittuneet. Mielenkiintoista olisi tutkia, miten eri menetelmien suhteelliset 

ennustetarkkuudet vaihtelevat periodeittain. Tähän ei kuitenkaan saada vastausta 

pelkästään MSE- ja MAE-arvoja tarkastelemalla. 

 

Estimoitaessa volatiliteettia ja ennustettaessa markkinoiden liikkeitä on tärkeää muistaa, 

että loppujen lopuksi ollaan edelleenkin vain lyömässä vetoa siitä, kuinka suuri 

osakkeen tai osakeindeksin volatiliteetti todellisuudessa on. Ei pidä unohtaa Nicholas 

Leesonin kohtaloa lyhyen optioposition kanssa. Koskaan ei voi ennakoida, milloin tulee 

luonnonmullistus tai vastaava kriisin aiheuttaja, joka saa osakemarkkinoiden 

volatiliteetin hyppäämään taivaisiin. Kuka olisi esimerkiksi vuoden 2008 kesällä osannut 

ennakoida Lehman Brothersin konkurssin muutaman kuukauden päästä, vaikka 

finanssikriisi oli jo ns. päällä? (Toteutunut seuraavan kuukauden annualisoitu 

volatiliteetti oli melkein 80 prosenttia.) 
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LIITE 1: ARCH-LM 
 
Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 170,282863     Prob, F(5,3118) 1,60E-160

Obs*R-squared 670,07828     Prob, Chi-Square(5) 0

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 03/25/10   Time: 19:59

Sample (adjusted): 7 3130

Included observations: 3124 after adjustments

Variable Coefficient Std, Error t-Statistic Prob,  

C 5,83E-05 9,81E-06 5,93751676 3,21E-09

RESID^2(-1) 0,05897971 0,017434258 3,38297792 0,00072589

RESID^2(-2) 0,26824677 0,017366479 15,4462378 6,39E-52

RESID^2(-3) 0,01661129 0,018016258 0,92201644 0,356591335

RESID^2(-4) 0,10408822 0,017366614 5,99358156 2,29E-09

RESID^2(-5) 0,2286526 0,01743436 13,1150556 2,73E-38

R-squared 0,21449369     Mean dependent var 0,000180276

Adjusted R-squared 0,21323406     S,D, dependent var 0,00054919

S,E, of regression 0,00048713     Akaike info criterion -12,4141601

Sum squared resid 0,00073989     Schwarz criterion -12,4025464

Log likelihood 19396,918     Hannan-Quinn criter, -12,4099912

F-statistic 170,282863     Durbin-Watson stat 2,071801719

Prob(F-statistic) 1,60E-160
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LIITE 2: ADF 
 
Null Hypothesis: SERIES03 has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=28)

t-Statistic   Prob,*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -43,83644844 4,86E-06

Test critical values: 1% level -3,432251409

5% level -2,862265581

10% level -2,567200384

*MacKinnon (1996) one-sided p-values,

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(SERIES03)

Method: Least Squares

Date: 03/25/10   Time: 19:58

Sample (adjusted): 4 3131

Included observations: 3128 after adjustments

Variable Coefficient Std, Error t-Statistic Prob,  

SERIES03(-1) -1,149668001 0,026226303 -43,83644844 0

D(SERIES03(-1)) 0,065322012 0,017851558 3,659177042 0,000257208

C 0,000125669 0,00023961 0,524470793 0,599988328

R-squared 0,541508002     Mean dependent var -3,90E-06

Adjusted R-squared 0,541214568     S,D, dependent var 0,019783376

S,E, of regression 0,013400013     Akaike info criterion -5,786163575

Sum squared resid 0,561126057     Schwarz criterion -5,780362921

Log likelihood 9052,559832     Hannan-Quinn criter, -5,784081525

F-statistic 1845,41117     Durbin-Watson stat 1,997900714

Prob(F-statistic) 0
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LIITE 3: GARCH 
 
GARH-yhtälö periodi 1 

 
Dependent Variable: SERIES03

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution

Date: 03/31/10   Time: 13:49

Sample (adjusted): 2 1303

Included observations: 1302 after adjustments

Convergence achieved after 13 iterations

Presample variance: backcast (parameter = 0,7)

GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1)

Variable Coefficient Std, Error z-Statistic Prob,  

C 0,00027475 0,000349501 0,786120459 0,431797

SERIES03(1) -0,04653225 0,022122608 -2,103379943 0,035433

Variance Equation

C 6,28E-06 1,82E-06 3,459502354 0,000541

RESID(-1)^2 0,084355556 0,014544131 5,799972029 6,63E-09

GARCH(-1) 0,88156672 0,020479672 43,0459389 0

R-squared -0,002134909     Mean dependent var -2,31E-05

Adjusted R-squared -0,002905782     S,D, dependent var 0,013478

S,E, of regression 0,013497484     Akaike info criterion -5,87761

Sum squared resid 0,236836712     Schwarz criterion -5,85775

Log likelihood 3831,321999     Hannan-Quinn criter, -5,87016

Durbin-Watson stat 1,919533381

 

Ehdollisen volatiliteetin kuvaaja:   Residuaalien kuvaaja: 

 

.008

.012

.016

.020

.024

.028

250 500 750 1000 1250

Conditional standard deviation

-.08

-.04

.00

.04

.08

-.08

-.04

.00

.04

.08

250 500 750 1000 1250

Residual Actual Fitted
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GARCH-yhtälö periodi 2 

 
Dependent Variable: SERIES03

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution

Date: 03/31/10   Time: 13:59

Sample (adjusted): 1 1825

Included observations: 1825 after adjustments

Convergence achieved after 12 iterations

Presample variance: backcast (parameter = 0,7)

GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1)

Variable Coefficient Std, Error z-Statistic Prob,  

C 0,000456457 0,000194435 2,347610146 0,018894286

SERIES03(1) -0,069710962 0,021407454 -3,25638727 0,001128397

Variance Equation

C 1,00E-06 1,98E-07 5,072369869 3,93E-07

RESID(-1)^2 0,060249259 0,008541423 7,053773234 1,74E-12

GARCH(-1) 0,92866412 0,009165967 101,3165516 0

R-squared 0,001568155     Mean dependent var 0,000128299

Adjusted R-squared 0,001020468     S,D, dependent var 0,010485444

S,E, of regression 0,010480093     Akaike info criterion -6,564452126

Sum squared resid 0,200224363     Schwarz criterion -6,549358057

Log likelihood 5995,062565     Hannan-Quinn criter, -6,558884198

F-statistic 0,715808968     Durbin-Watson stat 1,967536156

Prob(F-statistic) 0,581083  
 

 

 

 

Ehdollisen volatiliteetin kuvaaja:   Residuaalien kuvaaja: 
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GARCH-yhtälö periodi 3 

 
Dependent Variable: SERIES03

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution

Date: 03/31/10   Time: 14:01

Sample (adjusted): 1/02/2006 12/30/2009

Included observations: 1043 after adjustments

Convergence achieved after 22 iterations

Presample variance: backcast (parameter = 0,7)

GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1)

Variable Coefficient Std, Error z-Statistic Prob,  

C 0,000662554 0,000293203 2,259711093 0,023839187

SERIES03(1) -0,128687908 0,027646198 -4,654813984 3,24E-06

Variance Equation

C 1,11E-06 2,71E-07 4,076454704 4,57E-05

RESID(-1)^2 0,079488416 0,012407587 6,406436607 1,49E-10

GARCH(-1) 0,915404553 0,01219667 75,05364357 0

R-squared 0,017126459     Mean dependent var -1,63E-05

Adjusted R-squared 0,016182296     S,D, dependent var 0,016353536

S,E, of regression 0,016220678     Akaike info criterion -6,108948234

Sum squared resid 0,273897911     Schwarz criterion -6,085219296

Log likelihood 3190,816504     Hannan-Quinn criter, -6,099948032

F-statistic 4,534826395     Durbin-Watson stat 2,044734628

Prob(F-statistic) 0,001233919

 

 

 

 

Ehdollisen volatiliteetin kuvaaja:   Residuaalien kuvaaja 
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LIITE 4: REGRESSIOANALYYSIT 
 

Periodi 1 

 
Historiallinen

Regression Statistics

Multiple R 0,36668298

R Square 0,134456408

Adjusted R Square 0,133346737

Standard Error 0,067933183

Observations 782

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 0,559179305 0,559179305 121,1677833 2,69555E-26

Residual 780 3,599635532 0,004614917

Total 781 4,158814837

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 0,13824065 0,00761089 18,16353278 9,37482E-62 0,123300397 0,153180903 0,123300397 0,153180903

X Variable 1 0,365440778 0,033198879 11,00762387 2,69555E-26 0,300271047 0,430610509 0,300271047 0,430610509

Implisiittinen

Regression Statistics

Multiple R 0,601497893

R Square 0,361799716

Adjusted R Square 0,36098151

Standard Error 0,058333225

Observations 782

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 1,504658025 1,504658025 442,1868575 4,06231E-78

Residual 780 2,654156812 0,003402765

Total 781 4,158814837

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 0,021987809 0,009535055 2,305997097 0,021372195 0,003270401 0,040705217 0,003270401 0,040705217

X Variable 1 0,853819797 0,040603484 21,02823952 4,06231E-78 0,774114753 0,933524842 0,774114753 0,933524842
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GARCH

Regression Statistics

Multiple R 0,341082393

R Square 0,116337199

Adjusted R Square 0,115204298

Standard Error 0,068640554

Observations 782

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 0,483824869 0,483824869 102,6896402 9,34409E-23

Residual 780 3,674989968 0,004711526

Total 781 4,158814837

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 0,144216042 0,007649728 18,85244092 1,29841E-65 0,12919955 0,159232534 0,12919955 0,159232534

X Variable 1 0,338428767 0,033396731 10,1335897 9,34409E-23 0,272870652 0,403986882 0,272870652 0,403986882

EWMA

Regression Statistics

Multiple R 0,254234906

R Square 0,064635387

Adjusted R Square 0,063436202

Standard Error 0,07062004

Observations 782

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 0,268806608 0,268806608 53,89941146 5,31358E-13

Residual 780 3,890008229 0,00498719

Total 781 4,158814837

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 0,150381883 0,00950241 15,82565647 3,95692E-49 0,131728556 0,169035209 0,131728556 0,169035209

X Variable 1 0,30947191 0,042153071 7,341621855 5,31358E-13 0,226725011 0,392218809 0,226725011 0,392218809  
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Periodi 2 

 
Historiallinen

Regression Statistics

Multiple R 0,627415579

R Square 0,393650309

Adjusted R Square 0,393184603

Standard Error 0,036102748

Observations 1304

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 1,10173958 1,10173958 845,2757708 1,2568E-143

Residual 1302 1,697037798 0,001303408

Total 1303 2,798777377

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 0,045986624 0,00280774 16,37852108 5,77629E-55 0,040478435 0,051494813 0,040478435 0,051494813

X Variable 1 0,622747054 0,021419655 29,07362672 1,2568E-143 0,58072624 0,664767869 0,58072624 0,664767869

Implisiittinen

Regression Statistics

Multiple R 0,761680138

R Square 0,580156633

Adjusted R Square 0,579834172

Standard Error 0,03004155

Observations 1304

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 1,623729259 1,623729259 1799,15653 1,237E-247

Residual 1302 1,175048118 0,000902495

Total 1303 2,798777377

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 0,016243955 0,00263439 6,166117011 9,32078E-10 0,011075842 0,021412067 0,011075842 0,021412067

X Variable 1 0,724514332 0,017080969 42,41646531 1,237E-247 0,691005098 0,758023566 0,691005098 0,758023566  
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GARCH

Regression Statistics

Multiple R 0,61607899

R Square 0,379553322

Adjusted R Square 0,379076788

Standard Error 0,036520012

Observations 1304

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 1,06228525 1,06228525 796,4881461 4,027E-137

Residual 1302 1,736492127 0,001333711

Total 1303 2,798777377

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 0,04646903 0,002869876 16,19199664 7,27293E-54 0,040838942 0,052099119 0,040838942 0,052099119

X Variable 1 0,622576502 0,022059876 28,22212157 4,027E-137 0,57929971 0,665853294 0,57929971 0,665853294

EWMA

Regression Statistics

Multiple R 0,617347739

R Square 0,381118231

Adjusted R Square 0,3806429

Standard Error 0,036473927

Observations 1304

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 1,066665084 1,066665084 801,794401 7,764E-138

Residual 1302 1,732112294 0,001330347

Total 1303 2,798777377

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 0,038092985 0,003139594 12,13309375 3,57376E-32 0,031933769 0,044252201 0,031933769 0,044252201

X Variable 1 0,683643492 0,024143386 28,31597431 7,764E-138 0,636279296 0,731007687 0,636279296 0,731007687  
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Periodi 3 

 
Historiallinen

Regression Statistics

Multiple R 0,718551576

R Square 0,516316367

Adjusted R Square 0,515387991

Standard Error 0,12548685

Observations 523

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 8,757671601 8,757671601 556,150361 3,26831E-84

Residual 521 8,204160645 0,015746949

Total 522 16,96183225

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 0,077226049 0,01068034 7,230673058 1,7241E-12 0,056244226 0,098207873 0,056244226 0,098207873

X Variable 1 0,728808176 0,030904173 23,58284039 3,26831E-84 0,668096075 0,789520277 0,668096075 0,789520277

 
Implisiittinen

Regression Statistics

Multiple R 0,72608008

R Square 0,527192282

Adjusted R Square 0,526284782

Standard Error 0,124068005

Observations 523

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 8,942147049 8,942147049 580,9278667 8,64796E-87

Residual 521 8,019685197 0,01539287

Total 522 16,96183225

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept -0,021157787 0,014130319 -1,497332646 0,134912291 -0,048917189 0,006601614 -0,048917189 0,006601614

X Variable 1 1,059615003 0,043962967 24,10244524 8,64796E-87 0,97324854 1,145981466 0,97324854 1,145981466
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GARCH

Regression Statistics

Multiple R 0,698427259

R Square 0,487800636

Adjusted R Square 0,486817527

Standard Error 0,12913294

Observations 523

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 8,27399255 8,27399255 496,1820509 1,0167E-77

Residual 521 8,687839696 0,016675316

Total 522 16,96183225

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 0,082197683 0,011032302 7,450637807 3,88778E-13 0,060524422 0,103870944 0,060524422 0,103870944

X Variable 1 0,721229559 0,032378222 22,27514424 1,0167E-77 0,657621648 0,78483747 0,657621648 0,78483747

EWMA

Regression Statistics

Multiple R 0,56016722

R Square 0,313787315

Adjusted R Square 0,312470208

Standard Error 0,149467542

Observations 523

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 5,32240779 5,32240779 238,2398261 1,55132E-44

Residual 521 11,63942446 0,022340546

Total 522 16,96183225

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 0,104286132 0,013881661 7,512511046 2,54121E-13 0,077015225 0,131557038 0,077015225 0,131557038

X Variable 1 0,626349534 0,04057977 15,43501947 1,55132E-44 0,546629456 0,706069613 0,546629456 0,706069613
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LIITE 5: AINEISTON KUVAAJA 

 

 
S&P 500 -indeksin kehittyminen 2000-2009. 


