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1 JOHDANTO 

1.1 Taustaa 

 

Rahoituksen maailmassa on lähes mahdotonta päästä eroon volatiliteetista. 

Implisiittistä volatiliteettia pidetään yleisesti optiomarkkinoiden ennusteena tulevasta 

volatiliteetista ja täten tulevasta riskistä. (Christensen & Prabhala 1998, 127). 

Kaupankäyntiä optioilla voidaan kuvata vedonlyönniksi tulevasta volatiliteetista. 

Christensen ja Prabhala (1998, 126) toteavat, että optiomarkkinoiden ollessa 

tehokkaat, optiomarkkinoilta johdettu implisiittinen volatiliteetti on tehokas estimaatti 

tulevaisuuden volatiliteetista (Christensen & Prabhala 1998). Onkin tärkeää selvittää, 

kuinka tarkasti optiomarkkinoilta johdettu volatiliteetti osuu oikeaan kun pyritään 

ennustamaan tulevaisuuden volatiliteettia.  

 

Implisiittisen volatiliteetin estimointivoimaa on tutkittu useilla markkinoilla, kohde-

etuuksilla ja aikaperiodeilla. Implisiittisen volatiliteetin tulevaisuuden 

ennustamiskykyä ovat tutkineet esimerkiksi Day ja Lewis (1988) sekä Harvey ja 

Whaley (1992). Day ja Lewis (1992) havaitsivat myöhemmässä tutkimuksessaan 

S&P 100 -indeksioption estimointivoimasta, että historiallinen volatiliteetti ennustaa 

tulevaa volatiliteettia tarkemmin kuin implisiittinen. Myös Lamoureux ja Lastrapes 

(1993) tulivat samaan johtopäätökseen kymmenen eri option aineistolla. 

 

Christensenin ja Prabhalan (1998) mukaan Lamoureux ja Lastrapes saivat oikean 

suuntaisia tuloksia, mutta niissä oli myös merkittäviä vääristymiä (engl. bias). Tähän 

on Christensenin ja Prabhalan mukaan (1998, 125) vaikuttanut mahdollisesti vuoden 

1987 osakemarkkinoiden romahdus, joka on vääristänyt implisiittisen ja historiallisen 

volatiliteetin suhdetta. Myös Scott Mixon (2009) on tutkinut, kuinka optioiden 

hinnoittelukäyttäytyminen on muuttunut (tai ei ole muuttunut) ajassa.  

 

Julkinen kaupankäynti optioilla alkoi jo vuonna 1973, kun Chicago Board Options 

Exchange aloitti onnistuneesti kaupankäynnin 16 osakkeelle määritellyillä osto-

optioilla. Optioilla oli käyty kauppaa jo ennen vuotta 1973, mutta kyseessä eivät olleet 

julkisella kauppapaikalla listatut optiot. Myyntioptiolla kaupankäynti alkoi vuonna 
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1977 (Hull 2005, 2). Mixonin (2009, 172) mukaan optiomarkkinat suorastaan 

räjähtivät julkisen kaupankäynnin aloittamisen aikaan vuonna 1973 (Kuva 1).  

 

 

Kuva 1. Vuotuinen osakemarkkinoiden osake-optioiden kaupankäyntiaktiivisuus 1930–2005 New Yorkin 
pörssissä. Mixon, S. (2009, 172) 

 

 

1.2 Tutkimusongelma 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, löytyykö tulevaisuuden volatiliteetille hyvää 

estimaattia yksinkertaisista estimointimenetelmistä. Yksinkertaisia menetelmiä ovat 

historiallinen ja random walk -volatiliteetti, joita käytän tässä tutkimuksessa. 

Yksinkertaisena menetelmänä tässä tutkimuksessa pidetään myös 

optiomarkkinoiden avulla johdettua implisiittistä volatiliteettia. Tämän tutkimuksen 

tavoitteena on myös selvittää, onko vuonna 2007 Yhdysvalloista alkaneella 

globaalilla finanssikriisillä vaikutusta estimaatteihin. Tutkimuksen aineistona on 

Lontoon pörssin FTSE 100 -indeksi, sillä se on yksi Euroopan suurimmista ja myös 

likvideimmistä pörsseistä. 
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2 KESKEISET KÄSITTEET JA TEORIATAUSTA 

2.1 Optio 

 

Optio antaa haltijalleen oikeuden, mutta ei velvollisuutta, ostaa (osto-optio, engl. call) 

tai myydä (myynti-optio, engl. put option) kohde-etuus sovittuna päivänä sovittuun 

hintaan. Optiokaupassa on aina kaksi osapuolta; haltija ja asettaja. Option ostaja 

(haltija) maksaa myyjälle (asettaja) preemion ja saa vastineeksi oikeuden toteuttaa 

optio. Kohde-etuus on se muuttuja (esim. osake, indeksi tai raaka-aine), jonka 

arvosta option arvo johdetaan. (Bodie et al. 2005, 698) 

 

Optiot ovat yleisimmin joko amerikkalaisia tai eurooppalaisia. Myös muita 

optiotyyppejä, niin sanottuja eksoottisia optioita, esiintyy yleisesti spesifeihin 

tarkoituksiin räätälöityinä. Esimerkkinä eksoottisista optioista voidaan mainita johdon 

palkitsemiseen käytettävät optiot, joihin voi sisältyä esimerkiksi raja-arvoja osakkeen 

hinnalle. Amerikkalaisuus tai eurooppalaisuus ei viittaa option 

kaupankäyntimantereeseen, vaan option ominaisuuteen. Yleisimmin muuttuva 

ominaisuus on option mahdollinen toteutuspäivä (engl. expiration date). 

Eurooppalaisissa optioissa on sovittu tarkka toteutuspäivä, eli päivämäärä jona optio 

voidaan halutessa toteuttaa. Amerikkalaisissa optioissa ei ole määritelty tiettyä 

toteutuspäivää, vaan optio voidaan toteuttaa minä päivänä tahansa option 

voimassaoloaikana. (Hull 2005, 6) 

 

Eurooppalaiset optiot ovat tyypillisesti osakeindeksioptioita ja amerikkalaiset 

osakeoptioita, tosin poikkeuksia esiintyy laajasti. Eurooppalaiset optiot ovat 

kohtuullisen yksinkertaisia hinnoitella esimerkiksi Black & Scholes-mallin avulla. 

Amerikkalaisissa optioissa hinnoittelu on monimutkaisempaa, sillä mahdollisuus 

toteuttaa optio milloin tahansa sen voimassaoloaikana antaa haltijalle myös toisen 

option, eli ajan. Tällöin amerikkalainen optio sisältää valinnan toteuttaako optio, ja 

mahdollisuuden toteuttaa se haltijan haluamana hetkenä. (Bodie et al. 2005, 702) 
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2.2 Indeksioption ominaisuudet 

 

Indeksioptiot muistuttavat muita optiotyyppejä suuresti. Erona muihin on kohde-

etuus, joka indeksioptioissa on jokin markkinaindeksi. Tällainen indeksi voi 

esimerkiksi olla FTSE 100, joka on Lontoon pörssin merkittävimpiä indeksejä. FTSE 

100 sisältää Lontoon pörssin 100 markkina-arvoltaan suurinta yritystä, joiden 

kurssikehitystä indeksi mukailee (FTSE Fact Sheet, 2010). FTSE 100 kaltaisen 

yleisen markkinaindeksin lisäksi kohde-etuus voi olla jonkin toimialan kehitystä 

seuraava indeksi, esimerkiksi Nasdaq OMX Helsingin indeksinä oleva energia-

toimiala. 

 

Merkittävin ero perinteiseen optioon on kaupan toteutuksessa. Normaalissa 

osakeoptiossa kohde-etuus (osake) vaihtaa omistajaa sovittuun hintaan, mikäli 

option haltija niin haluaa. Indeksioptiossa ei kohde-etuus, eli indeksi, vaihda 

omistajaa vaan kaupat toteutetaan netotusperiaatteella. Yhden 

indeksioptiosopimuksen kohteena on usein 100 kertaa indeksi. Tästä käytetään 

termiä koriarvokerroin. Siirtyvä summa, jonka option myyjä maksaa haltijalle, on siis: 

 

           (1) 

 

Kaavassa S (engl. spot price) on indeksin markkina-arvo ja K on 

kaupankäyntihinnaksi sovittu indeksiarvo, toteutushinta, jolla osto-option haltija on 

oikeutettu ostamaan indeksin (engl. exercise price). (Hull 2005, 186)  

 

Koska kyseessä on optio, eikä näin ollen haltijalla ole velvollisuutta toteuttaa optiota, 

voidaan haltijan tappion ajatella rajautuvan optiosta maksettuun preemioon (Kuva 

2a), sillä haltijan ei kannata toteuttaa tappiolla olevaa optiota. Tämä tapahtuu, kun 

indeksin arvo on alempi kuin sovittu toteutushinta. Toisaalta option myyjän voitto 

voidaan ajatella rajatuvan saatuun preemioon, tai option hintaan, sillä indeksin arvon 

ollessa alle toteutushinnan optiota ei ole järkevää toteuttaa. 

 

Indeksioptioita käytetään useimmiten suojaustarkoituksiin. Sijoittaja voi haluta 

suojautua odottamaltaan markkinoiden arvon laskulta tai vaihtoehtoisesti päästä 
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hyötymään tulevaisuuden arvonnoususta ilman välitöntä panosta pörssiin. Tämä 

mahdollistaa sijoittajan odottamasta arvonnoususta hyötymisen, vaikka juuri 

kyseisellä hetkellä hän ei voisi sijoittaa osakemarkkinoille (esimerkiksi myöhemmin 

saapuvan rahasumman takia), vaan vasta lähempänä option erääntymistä. Tällöin 

sijoittaja ostaa itselleen osto-option, josta voitto on kuvan 2 a-kohdan mukainen. 

Suurin mahdollinen tappio rajautuu maksettuun preemioon. 

 

 

Kuva 2. Option nettotuotto osaketta kohden ostetussa osto-optiossa (a)  ja (b) myyntioptiossa. X-akselilla 
osakkeen hinta ja Y-akselilla netotuotto. (Hull 2005, 8) 

 

Sijoittaja voi suojata Lontoon pörssissä vaihdettavia osakkeita sisältävän salkkunsa 

ostamalla FTSE 100 -myynti-indeksioption. Tällöin sijoittajan ei tarvitse myydä koko 

portfoliotaan pelätessään osakemarkkinoiden laskua, vaan hän voi ostaa 

myyntioption, eli oikeuden myydä indeksiä toteutushintaan tiettynä päivänä. Jos 

osakemarkkinat laskevat, sijoittaja voi toteuttaa option ja myydä osakkeet 

korkeampaan hintaan kuin mitä hän olisi markkinoilla ne voinut myydä. Toisaalta jos 

osakemarkkinat eivät laskekaan, sijoittaja säästyy myyntivelvoitteelta ja menettää 

vain optiosta maksamansa preemion. Kun kohde-etuus on indeksi, sijoittaja omistaa 

tämän jälkeen vielä osakkeensa, mutta voi kattaa osakkeiden arvon laskun optiosta 

saamalla voitollaan.  

 

Suojauksen tehokkuus perustuu omistetun portfolion ja markkinaportfolion väliseen 

korrelaatioon. Mikäli omistetun salkun β on 1, eli salkku korreloi täysin 

markkinaindeksin kanssa, salkku on suojattu kun myyntioptioita ostetaan salkun 

arvon verran. Salkun β:n poikkeaminen 1:stä aiheuttaa suojauksen epätäydellisyyden 
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yli- tai alisuojautumisen muodossa. Suojauksesta saadaan täydellinen mukauttamalla 

ostettujen optioiden määrä salkun β:aan. 

 

Samalla tavalla kuin ”tavalliset” optiot, myös indeksioptiot voidaan jakaa kohde-

etuuden arvon ja toteutushinnan erotuksen mukaan. Erotus kuvaa option arvoa, jos 

optio toteutettaisiin tällä hetkellä. Tämän perusteella optiot jaetaan plus-, miinus- ja 

tasaoptioihin. Osto-optio on plusoptio (engl. In-the-money), jos kohde-etuuden hinta 

on option toteutushintaa korkeampi. Tässä tapauksessa option haltijan kannattaa 

toteuttaa optio. Osto-optio on tasaoptio (engl. At-the-money), kun kohde-etuuden 

arvo on yhtä suuri kuin option toteutushinta. Option haltijan kannattaa tällöinkin 

toteuttaa optio, sillä vaikka tästä ei varsinaisesti tule tuottoa, kannattaa haltijan 

hankkia osakkeet option avulla. Miinusoptio (engl. Out-of-the-money) on kyseessä, 

kun kohde-etuuden hinta on option toteutushintaa alempi. Tällöin haltijan ei ole 

kannattavaa hankkia osaketta option kautta, vaan markkinoilta alempaan hintaan.  

 

Myyntioptiolla plus- ja miinusoptiot ovat vastakkaiset verrattuna osto-optioon. 

Implisiittistä volatiliteettia laskettaessa suositellaan käytettäväksi laskentahetkellä 

lähinnä markkinahintaa toteutushinnaltaan olevaa optiota, eli lähintä mahdollista 

tasaoptiota. 

 

 

2.3 Black & Scholes-malli 

2.3.1 Perinteinen malli 

 

Fischer Black ja Myron Scholes (1973) kehittivät matemaattisen mallin 

eurooppalaisten osto-optioiden hinnoitteluun. Robert Merton (1973) muokkasi 

hinnoittelumallia selkeään muotoon muodostamalla osto-optiolle yksinkertaisen ja 

toimivan hinnoittelumallin. Mallin suosio eurooppalaisten optioiden hinnoittelussa 

perustuukin sen selkeyteen ja ymmärrettävyyteen. Black & Scholes-malli on 

saavuttanut optiomarkkinoilla hallitsevan aseman muodostettaessa eurooppalaisten 

optioiden hintoja. Black ja Scholes edellyttivät mallissaan osake- ja optiomarkkinoille 

ideaalit olosuhteet, jotka muodostuvat seitsemästä tekijästä (Black & Scholes 1973, 

640): 
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1) Lyhyen ajan korko on tiedossa sekä vakio yli ajan ja sama kaikille maturiteeteille. 

2) Osakkeen hinta seuraan satunnaisen kulun mallia ja osakkeen hinnan logaritmi on 

normaalijakautunut. 

3) Osakkeelle ei makseta osinkoa tai muuta varojenjakoja. 

4) Optio on eurooppalainen, eli se voidaan toteuttaa vain eräpäivänä. 

5) Osakkeen tai option ostoon tai myyntiin ei liity transaktiokustannuksia tai veroja. 

6) On mahdollista lainata pienin mahdollinen osa arvopaperia ostoa tai myymistä 

varten lyhyen ajan korolla. 

7) Lyhyeksi myyntiä ei ole rajoitettu.  

 

Black ja Scholes esittävät (1973, 641), että näillä olettamuksilla option arvo riippuu 

vain kohde-etuuden arvosta, ajasta erääntymiseen ja vakiomuuttujista. Tosielämässä 

harva näistä ehdoista kuitenkaan toteutuu. Lyhyen aikavälin korko ei pysyne vakiona 

ja vain todella suurilla sijoittajilla on mahdollisuus painaa transaktiokustannukset 

alhaisiksi. Malli onnistuu silti antamaan relevantteja arvoja optioiden hinnoille. 

 

Black & Scholes hinnoittelukaava eurooppalaiselle osto-optiolle on seuraava: 

 

                           (2) 

 

jossa, 

 

 

    
   

 
      

  

       

     
 

(3) 

 

 

 

   
   

 
      

  

       

     
          

(4) 

 

Black & Scholes-mallissa c on osto-option arvo, S on osakkeen hinta hetkellä 0, N(.) 

on normaalijakauman kertymäfunktion arvo, X on option toteutushinta, r on riskitön 

korkokanta, T-t on aika option erääntymiseen ja σ on kohde-etuuden arvon 

keskihajonta. 
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Vaikka MacKenzie ja Millo (2003) totesivat Black & Scholes-mallin legitimoineen 

optiomarkkinat, myös kritiikkiä mallia kohtaan on esitetty ja myös pyritty tarjoamaan 

vaihtoehtoisia malleja. Muista optioiden hinnoittelumalleista voidaan mainita 

stokastiset mallit sekä binomimenetelmät (Hull 2005, 566). Näistä ensin mainitut 

pyrkivät ehkäisemään Black & Scholes-mallin melko raskaita taustaoletuksia, kuten 

vakiota volatiliteettia. Todellisuudessa volatiliteetti muuttuu ajassa. Stokastisia, eli 

ajassa muuttuvan volatiliteetin huomioivia malleja, ovat tutkineet esimerkiksi Hull ja 

White (1987) jotka toteavat, että Black & Scholes-malli ylihinnoittelee optioita, jos 

toteutushinta ja markkinahinta ovat lähellä toisiaan. 

 

2.3.2 Black-76 -malli 

 

Tässä tutkimuksessa on sovellettu Black-76 -mallia indeksifutuurien hinnoitteluun, 

sillä tutkimuksessa käsiteltävä kohde-etuus on markkinaindeksi. Fischer Black (1976) 

laajensi aiemmin luomaansa optioiden hinnoittelumallia soveltumaan 

indeksifutuureille. Kaavaa käytetään yleisesti implisiittisen volatiliteetin laskennan 

pohjana. Malli on matemaattisesti esitettynä seuraava: 

 

 

 
                          (5) 

 

jossa, 

 

 

   
   

 
   

 
        

     
 (6) 

 

 

 

   
   

 
   

 
        

     
          (7) 

 

Black-76 -mallissa C on osto-option arvo, F on futuurin hinta, X on toteutushinta, σ on 

futuurin kohde-etuuden tuottojen keskihajonta, T-t on aika futuurin erääntymiseen ja r 

on riskitön korkokanta.  
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2.4 Volatiliteetti 

 

Bodie et al.  (2005) määrittelee riskin epävarmuudeksi tulevaisuuden tapahtumista. 

Matemaattisessa maailmassa epävarmuutta tulevaisuudesta voidaan arvioida 

todennäköisyyksien avulla, josta historiallisena kuvaajana on muuttujan keskihajonta, 

eli keskimääräinen poikkeama keskiarvosta. Taloustieteellisessä ympäristössä 

pyritään pääsääntöisesti tekemään voittoa, joten on luonnollista, että riskisyytä 

kuvataan juuri tuottojen keskihajonnalla. Keskihajonta on varianssin neliöjuuri ja 

varianssi puolestaan on odotettujen tuottojen hajonta korotettuna toiseen. 

Matemaattisesti varianssi voidaan esittää seuraavalla tavalla: 

 

         

 

             (8) 

 

Kaavassa    on varianssi, p on todennäköisyys tapahtumalle s, r on tapahtuman s 

arvo ja E(r) on tuottojen keskiarvo. 

 

Yllä esitetty kaava perustuu tulevaisuuden volatiliteetin ennustamiseen, sillä yhtenä 

osatekijänä on tapahtuman todennäköisyys p. Historiallisen volatiliteetin 

tapauksessa, joka on yleisin volatiliteetin havaintomuoto, tulee mitata yksittäisten 

tapahtumien keskimääräistä poikkeamaa keskiarvosta jollakin tietyllä menneellä 

aikaperiodilla. Usein tämä aikaperiodi on 10, 20 tai 90 päivää (Fontanils & Gentile 

2003, 38). Toisaalta, päivittäistä vaihtelua kuvataan yksinkertaisesti korottamalla 

päivätuotot toiseen odotusarvon ollessa nollatuotto.   

 

Historiallista volatiliteettia laskettaessa yhtälö on hyvin samanlainen kuin yhtälö 

numero kahdeksan (8), pois lukien todennäköisyyttä kuvaava p. Koska oma ennuste 

on parhaimmillaankin vain arvio mahdollisesti tulevista tapahtumista ja niiden 

todennäköisyyksistä, käytetään usein historiallista aineistoa vain yhtenä estimaattina 

tulevaisuuden volatiliteetista. Tulevaisuudessa voi kuitenkin esiintyä hyvin suuri 

joukko odottamattomia tapahtumia, minkä takia historiallista volatiliteettia tulee 

tarkastella hyvin kriittisesti ennustettaessa tulevaa volatiliteettia. Usein todetaankin, 

että historia ei ole tae tulevasta. 
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Kuva 3. Osakkeiden (Stocks), Valtion yli 10-vuotisten joukkovelkakirjojen (T-bonds) ja Valtion lyhyiden 
velkakirjojen (T-bills) nominaaliset vuosituotot 1925–1999. (Bodie et al. 2005, 145) 

 

Kuvassa kolme on nähtävissä kolmen eri sijoitustuotteen vuosituotot kuvattuna 

Yhdysvaltojen markkinoilta vuosina 1925–1999. Kuvasta on selkeästi nähtävissä, 

että osakkeen (Stocks) tuoton vaihtelu on suurinta. Toiseksi suurin vaihtelu on valtion 

pitkillä joukkovelkakirjoilla (T-bonds) ja pienin vaihtelu on valtion lyhyillä velkakirjoilla 

(T-bills). Vastaavasti voidaan todeta, että osakkeisiin sisältyy suurin riski, sillä vain 

osakkeet ovat selkeästi alittaneet nollatason. Valtion lyhyillä velkakirjoilla on saanut 

pienimmän tuoton, mutta myöskään tappiollisia vuosia ei ole tullut. Vaikka tuotto on 

ollut positiivista, on tätä aina verratta vallitsevaan korkokantaan. Alhainen 

nominaalinen tuotto voi olla reaalituottona mitattuna negatiivista. 

 

 

2.5 Implisiittinen volatiliteetti 

 

Optioidenhinnoittelumalleissa, kuten Black & Scholes-mallissa, option arvo perustuu 

kohde-etuuden hintaan, kohde-etuuden hinnan volatiliteettiin sekä muutamaan 

muuhun tekijään. Useimmat arvoon vaikuttavat tekijät on melko helppo havaita 

markkinoilta ja esimerkiksi osakeoptioiden tapauksessa yrityksen tilinpäätöstiedoista. 
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Koska nämä tekijät on helpohko löytää, jää selvitettäväksi vain kohde-etuuden arvon 

volatiliteetti (osakeoptioissa osakkeen hinnan volatiliteetti). (Mayhew 1995, 8) 

 

Yksi keino on käyttää historiallista osakemarkkina-aineistoa ja laskea käytettävä 

volatiliteetti. Toinen tapa on ottaa option arvo annettuna markkinoilta ja käyttää Black 

& Scholes-mallia käänteisesti markkinoiden odottaman volatiliteetin ratkaisuun. 

Option markkina-arvon avulla johdettua volatiliteettia kutsutaan implisiittiseksi 

volatiliteetiksi. Christensen ja Prabhala (1998, 125) toteavat implisiittisen volatiliteetin 

olevan tehokas estimaatti tulevaisuuden volatiliteetista, mikäli kyseessä ovat 

tehokkaat markkinat. He kuitenkin täsmentävät, että implisiittinen volatiliteetti 

ennustaa tulevaa volatiliteettia vain kohde-etuuden jäljellä olevalle juoksuajalle. Black 

& Scholes-mallin tiukkojen reunaehtojen vallitessa voidaan käyttää myös Cox-Ross-

Rubinsteinin -binomimenetelmää, jossa kustakin arvosta voi seurata vain toinen 

kahdesta arvioidusta vaihtoehdosta. Jälkimmäinen malli mahdollistaa volatiliteetin 

stokastisuuden, sillä Black & Scholes-mallin yksi taustaoletuksista on volatiliteetin 

vakioisuus. Cox-Ross-Rubinstein on kuitenkin hyvin työläs ratkaista volatiliteetin 

suhteen, eikä sen takia ole kovinkaan yleinen. (Mayhew 1995, 8) 

 

Lui, Wang ja Yu (2010, 1) kuvaavat työssään implisiittisen volatiliteetin laskemisen 

yleiseksi ongelmaksi tulevaisuuden periodin oikean määrittelyn. He pitävät 

implisiittistä volatiliteettia relevanttina vain laskun perustana olevan option kohde-

etuuden jäljellä olevalle juoksuajalle. Tästä voidaan käyttää nimeä 

maturiteettiongelma (engl. maturity mismatch). Toinen yleinen ongelma on aineiston 

päällekkäisyys. Chistensen ja Prabhala (1998) esimerkiksi saivat S&P 100 -

indeksioption avulla lasketulla aineistolla implisiittiselle volatiliteetille historiallista 

volatiliteettia paremman estimaatin verrattuna toteutuneeseen volatiliteettiin, kun 

päällekkäisyysongelma korjattiin. 

 

 

2.6 Volatiliteettihymy 

 

Volatiliteettihymy havaitaan, kun piirretään kuvaaja, jossa x-akselilla on option 

toteutushinta ja y-akselilla implisiittinen volatiliteetti. Ennen vuotta 1987 kyseistä 
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ilmiötä ei Ederingtonin ja Guanin (2002) mukaan ollut havaittavissa. Vuoden 1987 

Yhdysvaltojen osakemarkkinaromahduksen jälkeen optiokauppiaat alkoivat havaita 

volatiliteettihymyä ja soveltaa sitä optioiden arvonmääritykseen. Volatiliteettihymyä 

voidaan nykyisin pitää yhtenä pysyvimmistä ja parhaiten dokumentoiduista markkina-

anomalioista (Ederington & Guan 2002, 9). 

 

Rubinstein (1994) pitää yhtenä syynä volatiliteettihymyyn markkinaromahduspelkoa. 

Pelko ohjaa optiokauppiaat hinnoittelemaan optiot siten, että markkinoiden 

romahdusvaara on huomioitu option arvossa. Tämä tukee Ederingtonin ja Guanin 

(2002) havaintoa siitä, että volatiliteettihymyä alkoi esiintyä vasta 1987 

markkinaromahduksen jälkeen.  Tätä ennen implisiittisen volatiliteetin oletettiin 

olevan vakio kaikille maturiteeteille toteutushinnasta riippumatta. Volatiliteettihymy 

siis muodostuu, kun joko toteutushinnaltaan tai maturiteetiltaan eroavista optioista 

johdetaan eri implisiittiset volatiliteetit samalle kohde-etuudelle (toinen tekijä pysyy 

muuttumattomana). Jos markkinoiden odotusta tulevasta volatiliteetista voidaan pitää 

oikeana, ei tällaista ilmiötä pitäisi olla havaittavissa, vaan implisiittisen volatiliteetin 

tulisi olla vakio eri maturiteettisille tai toteutushintaisille optioille. Volatiliteettihymy 

jaetaankin maturiteetti- ja toteutushintahymyyn. Osake- ja osakeindeksioptioiden 

tapauksessa hännän ollessa hieman loivempi käytetään ilmiöstä usein termiä 

volatiliteettivinouma (engl. volatility skew). Implisiittinen volatiliteetti laskee kun 

toteutushinta nousee.  (Hull 2005, 379–381) 

 

Ederington ja Guan (2002) pyrkivät tutkimuksessaan selvittämään matemaattista 

syytä hymylle ja olettivat, että syynä on Black & Scholes-mallin liian vahvat ja täten 

myös virheelliset taustaoletukset. He pyrkivät korjaamaan ilmiötä ottamalla huomioon 

tuottojen normaalijakautumattomuuden. Tutkimuksensa tuloksena Ederington ja 

Guan toteavat volatiliteettihymyn todella esiintyvän, mutta pienempänä kuin mitä 

Black & Scholes-mallin mukaisilla arvoilla laskettuna antaa olettaa (Kuva 4).  
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Kuva 4. Volatiliteettihymy pääomatuotteille. X-akselilla option toteutushinta ja Y-akselilla implisiittinen 
volatiliteetti. (Hull 2005, 380) 

 

Sekä Ederington ja Guan (2002, 11) että Rubinstein (1994, 778) arvelevat, että usein 

jätetään huomioimatta vaihtoehto, jonka mukaan ongelma saattaisi olla 

optiomarkkinoiden epätehokkuudessa, eikä Black & Scholes-mallin toimivuudessa. 

 

Ederington ja Guan kuitenkin jatkavat, että vaikka heidän tutkimuksessaan ei löydetä 

volatiliteettihymyn yhteyttä virheisiin Black & Scholes-mallissa, tämä ei kuitenkaan 

tarkoita, että markkinat olisivat epätehokkaat. 

 

 

2.7 Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi 

2.7.1 Tehokkaiden markkinoiden ehdot 

 

Markkinoiden tehokkuusehdot ovat olleet pitkään suosittu tutkimuskohde. Yleisesti 

voidaan ajatella, että jos markkinoille tulee uutta tietoa, esimerkiksi osakkeen 
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tulevasta kurssikehityksestä, tämä tieto hinnoitellaan osakkeeseen sijoittajien toimien 

kautta. Esimerkiksi yritys X saa joukon suuria tilauksia joiden ansiosta 

osingonmaksukyky paranee. Tällöin sijoittajat haluavat tämän yhtiön osakkeita, 

koska näille on odotettavissa parempaa tuottoa. Sijoittajien halu ostaa osaketta 

nostaa osakkeen kysyntää ja näin ollen myös osakkeen hintaa, eihän osaketta 

aiemmin omistanutkaan halua myydä seuraavana keväänä hyvin osinkoa maksavaa 

osaketta. Markkinoiden tehokkuusehdot jaetaan yleisesti kolmeen eriasteiseen 

tehokkuuteen. Tehokkuusasteet ovat heikko, keskivahva ja vahva. Tehokkuus 

vaihtelee sen mukaan miten termiä informaatio käsitellään. (Fama, 1970) 

 

Fama (1970) kuvailee heikkoa markkinatehokkuutta tilanteeksi, jossa 

markkinahinnat, esimerkiksi osakkeen, heijastavat kaikkea tietoa, joka saadaan 

tutkimalla julkista markkina-aineistoa. Tällaista aineistoa on esimerkiksi historialliset 

hinnat, kaupankäyntivolyymi ja lyhyet korot. Koska historiallinen osakemarkkina-

aineisto on julkista, kohtuullisen vaivatonta saada haltuun ja analysoida, syö tämä 

markkinoiden trendianalyysin hyödyt. Jos tulevaisuus toistaa historiallista trendiä, on 

hyödytöntä käyttää tietoa, joka on kaikkien saatavilla ja siten siis hinnoiteltu 

osakkeen arvoon. Muutoin tulevaisuutta koskeva tieto mahdollistaisi säännöllisten 

ylituottojen ansaitsemisen. 

 

Keskivahvoista markkinaehdoista Eugene Fama (1970) toteaa, että kaikki julkisesti 

saatavilla oleva informaatio, siis myös muu kuin osakemarkkina-aineisto, on jo 

hinnoiteltu osakkeen hintaan. Tämä informaatio sisältää muun muassa tiedon 

yrityksen tuotevalikoiman kilpailukyvystä, taseen rakenteesta, patenteista ja 

tulosennusteista. Jos sijoittajalla on pääsy tämän kaltaiseen informaation, tieto on jo 

osakkeen hinnassa. Esimerkiksi tieto todella merkittävän patentin erääntymisestä 

merkitsee tuloksentekokyvyn heikkenemistä ja täten osingonmaksukyvyn alenemista. 

Tällöin sijoittajat pyrkivät myymään osaketta ja näin hinta alenee. Keskivahvojen 

markkinaehtojen vallitessa jokin yrityksen sisällä oleva, jopa salainen, tieto saattaisi 

johtaa ylituottojen ansaitsemiseen. 

 

Faman (1970) mukaan tehokkailla markkinoilla osakkeiden hinnoissa on kaikki se 

relevantti tieto, joka koskee yritystä tai sen toimintaa. Tehokkaiden markkinoiden 

ehdossa ei ole rajoitusta sen suhteen, onko tieto julkista vai yksinomaan yrityksen 
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sisäpiirin käytössä. Tätä oletusta voidaan pitää ongelmallisena jo sen takia, että 

kyseisen tiedon käyttö on markkinoiden sisäpiirisäännösten vastainen laiton toimi. 

Muuten yrityksen johtohenkilöt, saadessaan tiedon esimerkiksi yrityskaupan 

suunnittelusta, voisivat hyötyä sisäpiiritiedosta hankkimalla suuren määrän osakkeita 

julkisesta pörssistä ja julkaisemalla tiedon yrityskaupan suunnittelusta vasta tämän 

jälkeen. Tehokkaiden markkinoiden ehdon mukaisesti ylituottojen ansaitseminen ei 

ole mahdollista, sillä kaikki se tieto, jolla on vaikutusta osakkeen arvoon, on jo 

hinnoiteltu sijoittajien toimien seurauksena osakkeen arvoon. 

 

2.7.2 Kritiikkiä tehokkaiden markkinoiden ehtoa kohtaan 

 

Tehokkaiden markkinoiden oletuksia pidetään yleisesti problemaattisina, vaikka 

tehokkuusehtoja pidetäänkin mielenkiintoisena teoriana hahmottaan markkinoiden 

toimintaa. Tehokkaiden markkinoiden teoriaa ei kannateta suurista 

sijoitusportfolioista vastaavien henkilöiden parissa eikä sitä ole laajalti hyväksytty 

esimerkiksi Wall Streetillä. (Bodie et al. 2005, 384) 

 

Yhtenä poikkeamana tehokkaiden markkinoiden ehdosta voidaan pitää markkina-

anomalioita. Eri markkina-anomalioita on tutkittu paljon ja niitä on todettu olevan 

useita. Agrawal ja Tandon (1994) toteuttivat laajan tutkimuksen viidestä aikaan 

perustuvasta anomaliasta. Nämä olivat viikonloppu, kuunvaihde, joulukuun loppu, 

kuukausittainen ja perjantai 13. päivä. Aineisto käsitti 18 maan osakemarkkinat.  

Viikonloppuanomalia havaittiin yhdeksässä maassa, kuukauden viimeisenä 

kaupankäyntipäivänä ansaittiin huomattavia tuottoja pienellä varianssilla useissa 

maissa ja suurimmassa osassa maita oli positiivisia tuottoja juuri tammikuussa.  

 

Keskustelu mallin toimivuudesta jatkuu kolmesta syystä (Bodie et al. 2005, 384–385). 

Ensimmäistä ongelmaa voidaan kutsua mittakaavaongelmaksi. Tässä tapauksessa 

suuria portfolioita hoitavat henkilöt voivat tehdä suuria tuottoja, mutta prosentuaaliset 

onnistumiset (tuotot) ovat hyvin pieniä. Toinen ongelma on valintaongelma. Tässä 

tapauksessa tutkija, joka havaitsee mahdollisuuden suuriin tuottoihin, joutuu 

valitsemaan löytönsä julkaisemisen ja ansaitsemisen välillä, sillä julkaistua tietoa 

pääsevät hyödyntämään kaikki ja tutkija menettää oman ansaintamahdollisuutensa 
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markkinoiden tehokkuuden hävittäessä ilmiön. Useimpien voidaan ajatella valitsevan 

ansaitsemisen ja tällöin todella merkittävät löydöt jäävät julkaisematta. Lisäksi 

nimenomaan epäonnistuneet löydökset päätyvät usein tutkittavaksi ja näin 

markkinoiden tehokkuusajatusta vastustavia löytöjä tehdään useammin.  

 

Kolmantena ongelmana Bodie et al. (2005, 385) mainitsee onnen. Merkittäviä 

onnistumisia osakemarkkinoilla tapahtuu usein, mitkä tapahtumina heikentävät 

tehokkaiden markkinoiden ehtoa mielikuvatasolla. Toisaalta markkinoilla on niin 

paljon toimijoita, että voidaan pitää todennäköisenä aina jonkun onnistuvan. 

Kuitenkin vain harvat pystyvät menestymään tasaisesti pitkällä aikavälillä. 
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3 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄ 

3.1 Tutkimusmenetelmä 

3.1.1 Muuttujat 

 

Datastream-tietokannassa implisiittinen volatiliteetti osto-optiosta,    
 , lasketaan 

kaupankäynnin painotettuna keskiarvona Black-76 -mallin mukaan kaikista tasaosto-

optioista (engl. call at-the-money) viimeisen viiden kaupankäyntipäivän painotettuna 

keskiarvona. Matemaattisesti laskutapa voidaan esittää seuraavasti: 

 

 
     

         
 
   

 
 

     
 
   

 
 

  (9) 

 

Kaavassa s on niiden optiosarjojen lukumäärä, joilla on yksi kuukausi erääntymiseen. 

Ndt on kauppojen lukumäärä d päivää sitten sarjassa t.      kuvaa implisiittistä 

volatiliteettia d päivää sitten käyttäen Black-76 -mallia optioiden hinnoitteluun 

nykyisistä markkinahinnoista. Tässä tutkimuksessa implisiittinen volatiliteetti on 

korotettu toiseen ja käytettävä muuttuja on tällöin varianssi. Implisiittinen volatiliteetti 

ilmoitetaan Datastreamissa vuotuisena, joten se on muutettu päivittäiseksi 

seuraavalla kaavalla: 

 

 
  

  
   

 

                            
 (10) 

 

Kaavassa   
  on päivittäinen varianssi ja    

  on vuotuinen varianssi. 

 

Tässä tutkimuksessa on oletettu vuodessa olevan 250 kaupankäyntipäivää. Brooks 

(2008, 7–8) ehdottaa käytettäväksi myös 252 kaupankäyntipäivää per vuosi. Tämä ei 

ole kuitenkaan ehdoton arvo, sillä myös 242 kaupankäyntipäivän vuosi on usein 

käytössä. On kuitenkin tärkeää muistaa muuttaa muuttujien arvot joko päivittäiseksi 

tai annualisoiduiksi, jotta tutkimustulosten vääristymiltä vältyttäisiin.  

 

Implisiittisen volatiliteetin lisäksi tutkimuksessa käytetään historiallista volatiliteettia, 

joka on laskettu 250 edellisen kaupankäyntipäivän keskiarvona. Tätä voidaan pitää 
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hyvänä arviona historiallisesta volatiliteetista. 250 päivää voidaan pitää riittävän 

pitkänä aikaperiodina tasoittamaan päivittäiset vaihtelut aineistossa, mutta riittävän 

lyhyenä, jotta pitkän aikavälin trendien vaihtelut eivät vääristä aineistoa. Myös 

historiallinen volatiliteetti (keskihajonta) on korotettu toiseen potenssiin ja muuttuja on 

tällöin historiallinen varianssi. 

 

Implisiittisen ja historiallisen vaihtelun lisäksi kolmantena selittävänä muuttujana on 

random walk -periaatteen mukaan edellisen päivän varianssi. Maukosen (2002) 

mukaan yksikertaiset mallit, kuten random walk, perustuvat jopa naiiveihin 

taustaoletuksiin, mutta ovat silti hyvin houkuttelevia helppoutensa takia. 

Johtopäätöksenä Maukonen (2002) toteaa näiden yksinkertaisten mallien tarjoavan 

vähintäänkin hyvän vertailukohdan monimutkaisemmille malleille. Maukonen (2002, 

816) kuvaa random walk -mallin matemaattisesti seuraavalla tavalla: 

 

   
           

  (11) 

 

Kaavassa     
  on osakkeen tai indeksin varianssin viivästetty arvo ja   

      on 

muuttujan varianssi hetkellä t. 

 

Tutkimuksessa pyritään selittämään realisoituneen volatiliteetin vaihtelua. 

Yhteneväisyyden vuoksi kullekin ajalle laskettu realisoitunut volatiliteetti on korotettu 

toiseen ja käytettävä muuttuja on varianssi. Realisoitunutta varianssia laskettaessa 

on käytetty FTSE 100 -indeksin hintaindeksiä (engl. price index). Indeksistä on 

laskettu logaritmiset päivätuotot käyttäen kaavaa: 

 

 
      

  

    
 (12) 

 

Kaavassa     on osakkeen logaritminen päivätuotto,    on osakkeen hinta hetkellä t ja 

     osakkeen hinta hetkellä t-1. Tämän jälkeen päivätuotto on korotettu toiseen ja 

näin tutkimuksessa käytettävä selitettävä muuttuja on päivittäinen varianssi. 
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3.1.2 Menetelmien ennustetarkkuus 

 

Tilastollista estimointikykyä testataan pienimmän neliösumman menetelmällä, eli 

OLS-menetelmällä. Tällä menetelmällä pyritään havaitsemaan, miten hyvin kukin 

muuttuja pystyy ennustamaan tulevaisuuden volatiliteettia, ja onko tämä 

estimointivoima tilastollisesti merkitsevää. Malli on kuvattu kaavassa 13, missä   
  on 

toteutunut varianssi,    on vakiotermi,    on volatiliteettiestimaatti ja    on 

jäännöstermi (tai virhetermi). 

 

   
                (13) 

 

Tutkimuksessa on huomioitu Brooksin (2002, 152–153) hyödylliseksi toteama 

Newey-West -menetelmä heteroskedastisuutta ja autokorrelaatiota varten. Newey-

West -menetelmällä saadaan heteroskedastisuudelta ja autokorrelaatiolta korjatut 

keskivirheet. Tutkimuksen aineiston kaltaisissa aikasarjoissa heteroskedastiset ja 

autokorreloivat virhetermit ovat todennäköiset.  

 

Eri estimaattien ennustetarkkuus tai -kyky asetettiin paremmuusjärjestykseen R2-

selityasteen avulla. Se malli, jonka selitysaste on suurin, on paras ennustaja. Sillä R2-

selityaste ei huomioi vääristymiä, käytetään tutkimuksessa myös Wald:n 

yhteensopivuustestiä mittaamaan mallin sopivuutta täydellisesti selittävään malliin, 

jossa    saa arvon nolla ja    arvon yksi (Maukonen 2002, 819). Nollahypoteesi on 

siis:   =0,   =1. Jos nollahypoteesi hylätään, testin mukaan malli saa oletuksesta 

poikkeavia arvoja.  

 

Tutkimusaineisto tarjoaa luonteensa puolesta mahdollisuuden verrata ennustettuja ja 

toteutuneita arvoja. Tätä mahdollisuutta on hyödynnetty mittaamalla ennustevirhettä, 

eli eroa ennustetun ja toteutuneen arvon välillä. Maukonen (2002, 819) mainitsee 

muun muassa seuraavat mallit käyttökelpoisina mittareina virheiden suuruuteen. 

 

 

             
      

    
 

   

 (14) 
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 (15) 

 

Kaavoissa   
  on toteutunut varianssi hetkellä t ja     

   on muuttujan i estimoima 

varianssi hetkelle t.     on otoskoon käänteisluku. 

 

 

3.2 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineisto muodostuu FTSE 100 -indeksin (price index) arvoista ja FTSE 100 

-indeksioption avulla lasketusta implisiittisestä volatiliteetista. Indeksioptiolla käydään 

kauppaa NYSE Euronextin listalla. Indeksioptio on tyypiltään eurooppalainen, mikä 

oletettavasti vähentää aineiston virheellisyyttä laskettaessa implisiittistä volatiliteettia, 

sillä Black-76 -malli on juuri eurooppalaisille optioille. Sekä indeksin arvot että 

implisiittinen volatiliteetti osto-optiolle on saatavilla Datastream-tietokannassa. 

Aineisto käsittää yhteensä 1044 päiväkohtaista havaintoa. 

 

 

Kuva 5. FTSE 100 -indeksioptiosta johdettu implisiittinen volatiliteetti (keskihajonta,  ) 7.7.2005  – 
7.7.2009. 
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Tässä tutkimuksessa finanssikriisin alkamisajankohdaksi on määritetty 7.7.2007. 

Aineistoa on kerätty siten, että se käsittää ajan kaksi vuotta ennen finanssikriisin 

alkua niin sanottuna normaaliperiodina ja kaksi vuotta finanssikriisin aikaa niin 

sanottuna kriisiperiodina. Näiden alaperiodien tavoitteena on luoda vertailukohta 

finanssikriisin vaikutuksesta eri tavoin laskettujen volatiliteettien estimointivoimaan.  

 

Finanssikriisin alkamisajankohdasta on useita mielipiteitä, eikä varsinaista 

alkuhetkeä voidakaan määrittää, sillä tapahtumaketju on ollut hyvin monivaiheinen. 

Esimerkiksi Ito (2010) määrittelee alkamisajankohdaksi 8. helmikuuta 2007. 

Artikkelissaan Ito (2010, 39) määrittää alkupäivän sillä perusteella, että 

markkinaosapuolet alkoivat tuona päivänä huomata sub-prime -lainojen ongelman 

suuruusluokan. Erityisenä markkinatapahtumana Ito pitää HSBC-pankin ilmoitusta 

suurista luottotappioista. Tässä tutkimuksessa määrittävänä tekijänä kuitenkin 

pidetään Lontoon pörssin volatiliteetin huomattavaa kasvua, mikä viestii 

markkinoiden hermostuneisuudesta. Volatiliteetti nousi korkeammalle tasolle 

7.7.2007 (Kuva 5). Molemmat alaperiodit käsittävät 522 havaintoa. Vaikka 

päivämäärää ei voida pitää eksaktina, se ei kuitenkaan vääristä aineistoa siinä 

määrin, että siitä olisi haittaa.  

 

3.2.1 Koko periodi 

 

Taulukosta yksi voi nähdä keskeisiä tietoja tutkimuksen muuttujista koko 

tarkasteluperiodilta, eli 7.7.2005–7.7.2009. Taulukosta voidaan havaita, että koko 

aineistolla mitattuna varianssien keskiarvot eri muuttujille ovat melko pieniä. 

Realisoituneen ja random walk -volatiliteetin yhteydestä johtuen näiden kahden 

muuttujan arvot ovat hyvin samankaltaisia. Realisoituneen ja random walk -

volatiliteettien keskiarvot ovat alhaisimmat periodilla. Tämä tarkoittaa, että toteutunut 

volatiliteetti on vaihdellut vähemmän, kuin mitä markkinoiden odotus volatiliteetista 

on ollut. Koko periodilla myös historiallinen volatiliteetti on keskiarvoltaan korkeampi. 

 

Aineiston normaalijakautuneisuuden yleisin mittari on Bera-Jarque-testi. Testi mittaa 

havaintojen vinoutta ja huipukkuutta ja vertaa testisuuretta X2-jakaumaan. Bera-

Jarque arvot tukevat samaa johtopäätöstä mitä vinouden ja huipukkuuden arvojenkin 
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perusteella voidaan tehdä. Aineisto ei ole normaalijakautunutta koko periodilla. 

Kaikilla muuttujien vinouden arvo on positiivinen, eli niillä on häntä oikealle. Aineisto 

on siis keskittynyt enemmän keskiarvon vasemmalle puolelle. Huipukkuuden arvon 

ollessa nolla muuttuja on normaalijakautunut. Vain historiallinen volatiliteetti on 

lähellä tätä, mutta sekin on, muiden muuttujien ohella, selkeästi huipukas. Aineisto 

on siis keskittynyt vahvasti keskiarvon ympärille. 

 

Taulukko 1. Aineistoa kuvailevia tunnuslukuja koko aikaperiodilta. ** tilastollisesti merkitsevä vähintään 5 
% riskitasolla. 

 

 

Muuttujien vaihtelu keskiarvon ympärillä, eli varianssin vaihtelu, on ollut suurinta 

implisiittisellä volatiliteetilla (varianssilla). Muuttujalla Historiallinen volatiliteetti 

vaihtelu on ollut vähäisintä. Implisiittisen volatiliteetin vaihtelu voi selittyä sillä, että 

optiomarkkinoilta johdettuna se hakee aktiivisesti ”oikeaa” tasoa, ja siten vaihtelee 

suuremmalla skaalalla. 

 

3.2.2 Normaaliperiodi 

 

Normaalilla periodilla (taulukko 2), eli jaksolla jolla ei ole merkittävää 

markkinaheilahtelua aiheuttavaa tekijää taustalla, keskiarvot ovat kaikilla muuttujilla 

hieman pienemmät. Samanlainen johtopäätös voidaan tehdä varianssien vaihtelua 

kuvaavasta keskihajonnasta. Arvot ovat implisiittisen volatiliteetin muuttujaa lukuun 

ottamatta pienentyneet huomattavasti. Tosin varianssien vaihtelu on tässäkin 

tapauksessa pientä. Yhdeksi syyksi voidaan ajatella finanssikriisin aiheuttaman 

vaihtelun poistuminen aineistosta. 

Kuvailevat tiedot Koko periodi  -  7.7.2005-7.7.2009

Realisoitunut 

volatiliteetti

Implisiittinen 

volatiliteetti

Historiallinen 

volatiliteetti

Random walk -

volatiliteetti

Keskiarvo 0,0002 0,0036 0,0003 0,0002

Keskihajonta 0,0007 0,0046 0,0002 0,0007

Vinous 7,5227 2,9909 0,2269 7,5229

Huipukkuus 72,9732 14,4484 1,2840 72,9786

Bera-Jarque 222406,9** 7243,9** 136,8** 222440,0**
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Taulukko 2. Aineistoa kuvailevia tunnuslukuja normaalilta periodilta. ** tilastollisesti merkitsevä vähintään 
5 % riskitasolla. 

 

 

Bera-Jarque -mittarin arvot ovat normaalin markkinavaihtelun käsittävällä 

osaperiodilla edelleen suuria. Yhdenkään muuttujan kohdalla ei voida puhua 

normaalijakautuneista arvoista. Vinouden ja huipukkuuden tunnuslukujen valossa 

aikaperiodin rajaaminen ei paranna aineiston normaalijakautuneisuutta riittävästi. 

Molempien mittareiden perusteella aineisto on kuitenkin lähempänä 

normaalijakautunutta, eli sekä vinouden että huipukkuuden arvot ovat 

pääsääntöisesti lähentyneet kohti nollaa. 

 

3.2.3 Finanssikriisin periodi 

 

Finanssikriisin vaikutus on nähtävissä taulukossa kolme muuttujien keskiarvojen 

kasvuna. Vaihtelun määrä on siis keskimäärin ollut suurempaa. Jo pelkästään 

yhdensuuntainen muutos, eli finanssikriisin tapauksessa kohde-etuuksien arvojen 

lasku, on riittänyt kasvattamaan muutosta, keskihajontaa. Implisiittisen volatiliteetin 

keskiarvo on joukon suurin, mikä kuvastaa markkinoiden odotusta suuremmasta 

vaihtelusta kuin mitä todellisuudessa tapahtuu realisoituneen volatiliteetin 

perusteella. 

 

Kuvailevat tiedot Normaali periodi  -  7.7.2005-7.7.2007

Realisoitunut 

volatiliteetti

Implisiittinen 

volatiliteetti

Historiallinen 

volatiliteetti

Random walk -

volatiliteetti

Keskiarvo 0,0001 0,0010 0,0003 0,0001

Keskihajonta 0,0001 0,0005 0,0002 0,0001

Vinous 4,2049 2,1181 0,4457 4,1909

Huipukkuus 24,8121 9,1080 1,4777 24,6798

Bera-Jarque 11886,2** 1201,8** 67,7** 11750,8**
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Taulukko 3. Aineistoa kuvailevia tunnuslukuja finanssikriisin periodilta. ** tilastollisesti merkitsevä 
vähintään 5 % riskitasolla. 

 

 

Bera-Jarque -testin arvot ovat myös jälkimmäisellä osaperiodilla hyvin suuria. Tämä 

tarkoittaa sitä, että aineisto ei ole edelleenkään normaalijakautunutta. Implisiittisen 

volatiliteetin vinous ja huipukkuus saavat lähellä nollaa olevia arvoja (arvolla nolla 

aineisto on normaalijakautunutta), mutta tämä ei kuitenkaan riitä 

normaalijakautuneisuuteen. Muiden muuttujien osalta kehitys on ollut vastakkaista 

edelliseen osaperiodiin verrattuna. Aineisto on normaaliperiodia vahvemmin 

keskittynyt keskiarvon ympärille, eli osakemarkkinoiden arvon muutos on ollut 

vahvemmin keskiarvon suuruista. 

 

 

 

 

Kuvailevat tiedot Kriisiperiodi  -  7.7.2007-7.7.2009

Realisoitunut 

volatiliteetti

Implisiittinen 

volatiliteetti

Historiallinen 

volatiliteetti

Random walk -

volatiliteetti

Keskiarvo 0,0004 0,0062 0,0004 0,0004

Keskihajonta 0,0010 0,0054 0,0002 0,0010

Vinous 5,3850 2,3290 0,0204 5,3858

Huipukkuus 38,0111 9,5828 1,1941 38,0195

Bera-Jarque 29071,6** 1409,0** 70,7** 29085,1**
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Empiirisen analyysin tulokset on esitetty taulukoissa 4–6. Taulukoissa on kuvattu 

kunkin muuttujan saamat    ja   -kertoimen arvot. Ennustekykyä kuvaavina lukuina 

on käytetty R2-selitysastetta sekä RMSE- ja MAE-keskivirheitä. Taulukoissa on myös 

kuvattuna Waldin yhteensopivuustestin tulokset kun nollahypoteesina on      ja 

    . 

 

 

4.1 Koko periodi 

 

Kaikkien muuttujien    saa arvon, joka on lähellä nollaa, mikä viittaa siihen, että 

mallin ulkopuolelta tulevilla selittävillä muuttujilla ei olisi suurta merkitystä mallin 

selitysvoimaan. Implisiittisellä volatiliteetilla    ei ole tilastollisesti merkitsevä viiden 

prosentin riskitasolla. Historiallisen ja random walk -volatiliteettien kohdalla 

tilastollisen merkitsevyyden raja alitetaan yhden prosentin riskitasolla. Kaikkien 

muuttujien   -kertoimet ovat kuitenkin hyvin alhaiset, eli ne eivät kykene 

ennustamaan kovin suurelta osin tulevaisuuden volatiliteettia  

 

Taulukko 4. Koko periodin empiirisen analyysin keskeiset tulokset. Estimoitava malli   
               . 

** tilastollisesti merkitsevä vähintään 5 % riskitasolla, *** tilastollisesti merkitsevä vähintään 1 % 
riskitasolla. 

 

 

Koko aineiston perusteella implisiittinen volatiliteetti ennustaa parhaiten tulevaa 

volatiliteettia R2-selitysasteen perusteella. Toiseksi parhaiten ennustaa random walk -

Empiiriset tulokset Koko periodi  -  7.7.2005-7.7.2009

α β-kerroin R-square RMSE MAE Wald X2 df(2)

(t-arvo) (t-arvo) (p-arvo)

Implisiittinen 

volatiliteetti

-0,0001      

(-1,600)

0,0813*** 

(4,929)
0,2855 0,0054 0,0034

41281,93   

(<0,001)

Historiallinen 

volatiliteetti

0,0002***   

(3,211)

0,1219     

(0,982)
0,0012 0,0007 0,0004

64,01   

(<0,001)

Random walk -

volatiliteetti

0,0002***  

(5,964)

0,2316**  

(2,544)
0,0536 0,0009 0,0003

79,62   

(<0,001)
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volatiliteetti ja historiallinen volatiliteetti huonoiten. Kuitenkin RMSE- ja MAE-luvut 

antavat aihetta toisenlaiseen tulkintaan. Implisiittisellä volatiliteetilla nämä arvot ovat 

suurimmat. Tämän perusteella estimoidut arvot kuitenkin eroavat eniten toteutuneista 

arvoista. Waldin yhteensopivuustestin arvojen perusteella kaikki kolme muuttujaa 

ennustavat huonosti tulevaa volatiliteettia, sillä mikään muuttujista ei täytä regression 

odotusarvoa. 

 

 

4.2 Normaaliperiodi 

 

Ensimmäisellä osaperiodilla selittävien muuttujien    ovat vieläkin lähempänä nollaa 

kuin koko periodilla. Kaikkien kolmen muuttujan kohdalla vakio saa tilastollisesti 

merkitseviä arvoja yhden prosentin riskitasolla, eli mallin ulkopuolelta tulee hyvin 

vähän tulevaa volatiliteettia ennustavaa tietoa. Implisiittisen ja random walk -

volatiliteetin   -kertoimet ovat tilastollisesti merkitseviä kun taas historiallisen 

volatiliteetin kohdalla näin ei ole. Kuitenkin kertoimet ovat niin alhaisia, että näillä ei 

ole kovin suurta kykyä ennustaa tulevaa volatiliteettia. 

 

Taulukko 5. Normaalin osaperiodin empiirisen analyysin keskeiset tulokset. Estimoitava malli   
   

            . ** tilastollisesti merkitsevä vähintään 5 % riskitasolla, *** tilastollisesti merkitsevä 

vähintään 1 % riskitasolla. 

 

 

R2-selitysasteen perusteella parhaiten tulevaa toteutunutta volatiliteettia ennustaa, 

samoin kuin koko aineistollakin, implisiittinen volatiliteetti. Selitysasteen arvo on 

kuitenkin laskenut ja normaalilla periodilla implisiittinen volatiliteetti onnistuu 

Empiiriset tulokset Normaali periodi  -  7.7.2005-7.7.2007

α β-kerroin R-square RMSE MAE Wald X2 df(2)

(t-arvo) (t-arvo) (p-arvo)

Implisiittinen 

volailiteetti

-0,0001***  

(-2,699)

0,0961*** 

(4,908)
0,2088 0,0010 0,0308

86631,42   

(<0,001)

Historiallinen 

volatiliteetti

0,0001***   

(5,038)

-0,0036      

(-0,147)
0,0001 0,0003 0,0163

4066,88   

(<0,001)

Random walk -

volatiliteetti

0,0000***  

(7,482)

0,2066***  

(2,801)
0,0428 0,0001 0,0081

123,51   

(<0,001)
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selittämään noin 20 % toteutuneen volatiliteetin keskiarvon ympärillä tapahtuvasta 

vaihtelusta. Historiallisen ja random walk -volatiliteettien selitysasteet ovat myös 

ensimmäisellä osaperiodilla hyvin alhaisella tasolla. RMSE ja MAE asettavat 

estimaatit hieman erilaiseen paremmuusjärjestykseen. Sekä RMSE ja MAE ovat 

suurimmat implisiittisellä volatiliteetilla ja pienimmät random walk -muuttujalla. Vaikka 

Waldin testin oletushypoteesi täyttyykin   :n osalta,   -kertoimien alhaisten arvojen 

takia mikään muuttuja ei täytä Waldin yhteensopivuustestin nollahypoteesia. 

 

 

4.3 Finanssikriisin periodi 

 

Finanssikriisin käsittävällä periodilla   :n arvot ovat kauempana nollasta kuin 

normaaliperiodilla. Markkinoille on ilmaantunut enemmän tietoa, joka ei välity 

selittävistä muuttujista. Kuitenkin arvot ovat niin lähellä nollaa, että tämä tiedon 

määrä ei ole sellaista, mikä ei jollakin tasolla olisi ennustettavissa esimerkiksi 

implisiittisellä volatiliteetilla. Historiallisen ja random walk -volatiliteetin    ovat 

tilastollisesti merkitseviä yhden prosentin riskitasolla.   -kertoimissa ei ole tapahtunut 

suuria muutoksia. Vain implisiittisen volatiliteetin kerroin on tilastollisesti merkitsevä.  

Koska kertoimet ovat näinkin alhaiset, ei niillä voida kovin hyvin ennustaa tulevaa 

volatiliteettia. Waldin testin perusteella nollahypoteesi ei toteudu tälläkään kertaa. 

 

Taulukko 6. Finanssikriisin osaperiodin empiirisen analyysin keskeiset tulokset. Estimoitava malli   
   

            . ** tilastollisesti merkitsevä vähintään 5 % riskitasolla, *** tilastollisesti merkitsevä 

vähintään 1 % riskitasolla. 

 

 

Empiiriset tulokset Kriisiperiodi  -  7.7.2007-7.7.2009

α β-kerroin R-square RMSE MAE Wald X2 df(2)

(t-arvo) (t-arvo) (p-arvo)

Implisiittinen 

volailiteetti

-0,0002    

(-1,562)

0,0882***  

(4,386)
0,2456 0,0076 0,0758

29304,13   

(<0,001)

Historiallinen 

volatiliteetti

0,0004***  

(3,319)

0,0190     

(0,084)
0,0000 0,0010 0,0214

19,35   

(<0,001)

Random walk -

volatiliteetti

0,0003***  

(6,094)

0,1827    

(1,880)
0,0334 0,0012 0,0231

79,83   

(<0,001)
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Korkein R2-selitysaste on edelleen implisiittisellä volatiliteetilla. Normaaliperiodiin 

verrattuna implisiittinen volatiliteetti selittää nyt noin 24 % toteutuneen volatiliteetin 

ympärillä tapahtuvasta vaihtelusta. Sen sijaan historiallisen ja random walk -

volatiliteettien selitysasteet ovat huonontuneet. Historiallisen volatiliteetin 

tapauksessa selitysaste on jopa nolla. Tämä on kuitenkin odotettavissa, sillä 

historiallinen volatiliteetti seuraa toteutunutta volatiliteettia trendinä ja on näin ollen 

”myöhässä” markkinoiden nopean laskun takia. 

 

Finanssikriisin aikana vallinnut epätietoisuus näkyy hieman myös RMSE- ja MAE-

luvuissa. Keskivirheitä mittaavat luvut ovat kasvaneet normaaliperiodiin verrattuna. 

Keskivirheiden kasvu osoittaa, että estimoitu volatiliteetti on ollut kauempana 

toteutuneesta kuin mitä se on ollut normaaliperiodilla. Markkinoiden odottamattoman 

jyrkkä romahdus on osaltaan syyllinen tähän. 
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5 YHTEENVETO 

 

Tutkimuksessa selvitettiin miten hyvin erilaiset yksinkertaiset volatiliteettiestimaatit 

ennustavat tulevaisuuden volatiliteettia. Tutkimuksen aineistona käytettiin FTSE 100 

-indeksin päivittäisiä päätösarvoja ja saman indeksin perusteella laskettua 

implisiittistä volatiliteettia, joka oli myös päiväaineistoa. Tutkitut volatiliteetin 

estimointimenetelmät olivat implisiittinen, historiallinen ja random walk -volatiliteetti. 

Työn tavoitteena on ollut tutkia, voiko yksinkertaisilla malleilla ennustaa hyvin tulevaa 

volatiliteettia ja voidaanko edellä mainituille estimointimenetelmille löytää 

paremmuusjärjestys. 

 

Tutkimuksen toisena tavoitteena oli pyrkiä havaitsemaan, onko finanssikriisillä ollut 

vaikutusta volatiliteettiestimaattien tarkkuuteen, kun käytössä on yksinkertaisia 

estimointimentelmiä. Aineisto muodostui nelivuotisesta jaksosta välillä 7.7.2005–

7.7.2009. Tämä jakso oli jaettu kahteen osaperiodiin finanssikriisille määritellyn 

alkupäivän (7.7.2007) mukaan siten, että molemmat osaperiodit muodostuivat 522 

havainnosta. Ensimmäinen osaperiodi oli niin sanotun normaalin markkinan aikaa 

(7.7.2005–7.7.2007). Toinen osaperiodi käsitti finanssikriisin (7.7.2007–7.7.2009) ja 

sen mukanaan tuoman korkeamman volatiliteetin vaihtelun. 

 

Mallien tulevaisuuden ennustuskykyä pyrittiin mittaamaan R2-selitysasteella. Tämän 

perusteella implisiittinen volatiliteetti on paras tulevaisuuden volatiliteetin 

ennustamisessa. Historialliselle ja random walk -volatiliteeteille ei tullut koko 

aineiston tutkimuksessa, eikä kummallakaan osaperiodilla, sellaista selitysastetta, 

että niillä voitaisiin ajatella olevan ennustuskykyä. RMSE- ja MAE-luvuilla tutkittiin 

jälkitestauksena kuinka lähellä ennustettu volatiliteetti on toteutunutta volatiliteettia. 

Kaikille muuttujille saatiin tutkimuksessa hyviä keskivirheitä. 

 

Tutkimuksen toisena tavoitteena oli finanssikriisin vaikutuksen havaitseminen. 

Parhaiten tulevaisuuden volatiliteettia ennustaneen implisiittisen volatiliteetin 

selitysaste oli koko aineiston tapauksessa 0,2855. Normaaliperiodilla selitysaste laski 

lähes 0,2:een ja nousi finanssikriisin kohdalla noin 0,24:ään. Osaperiodien 

vertailussa voidaan havaita, että finanssikriisi ei ainakaan huonontanut implisiittisen 
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volatiliteetin selitysastetta. RMSE- ja MAE-keskivirheiden perusteella finanssikriisi 

kuitenkin heikensi implisiittisen volatiliteetin ennustustarkkuutta. Finanssikriisin 

aikana implisiittinen volatiliteetti selitti tulevaa volatiliteettia paremmin, mutta hieman 

huonommalla tarkkuudella. 

 

Yksinkertaisista malleista parhaiten suoriutui implisiittinen volatiliteetti. Sijoittajan 

kannalta voidaan siis todeta, että pyrittäessä ennustamaan tulevaisuuden 

volatiliteettia on hänen käytettävä vähintäänkin implisiittistä volatiliteettia tai tätä 

monimutkaisempia malleja. Finanssikriisin ei voida todeta parantaneen tai 

huonontaneen volatiliteettiestimaattien tarkkuutta. Muutokset estimointitarkkuudessa 

olivat hyvin vähäisiä. Sijoittajalla ei siis ole oikotietä kun tehtävänä on arvioida 

tulevaisuuden volatiliteetin liikkeitä, mutta finanssikriisi ei heikennä hänen 

mahdollisuuksiaan onnistua. 

 

Tutkimuksen tulokset nostavat esiin suuren joukon mielenkiintoisia 

jatkotutkimusaiheita. Olisi mielenkiintoista tutkia onko tämän tutkimuksen tulokset 

yleistettävissä muille markkinoille ja kohde-etuuksille. Esimerkiksi laajempi Euroopan 

markkinoita tai kehittyviä markkinoita käsittelevä tutkimus olisi luonteva 

jatkotutkimuksen aihe. Toinen paljon lisäinformaatiota antava tutkimuskohde voisi 

olla kehittyneempien volatiliteetin ennustamismenetelmien vertaaminen 

yksinkertaisiin malleihin. Olisiko esimerkiksi GARCH-mallilla pystynyt saamaan 

suurempia selitysasteita pienemmillä keskivirheillä? 
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