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1. JOHDANTO 

 

Rahoitusmarkkinoilla kaupankäynti tarkoittaa rahoitusinstrumenttien myymistä ja osta-

mista tarkoituksena tehdä voittoa sijoittajalle. Usein sijoittajat saavuttavat voittoa, kun he 

suorittavat kaupankäyntistrategiaansa nopeammin ja tehokkaammin kuin kilpailijansa. 

Sijoittajat etsivät jatkuvasti uusia keinoja nopeuttaa kauppaa, vähentää transaktiokus-

tannuksia, parantaa tehokkuutta, tehostaa riskienhallintaa sekä hyödyntää informaatiota 

ja teknologiaa päätöksenteossaan ollakseen askeleen edellä kilpailijoitaan. Automaatti-

nen kaupankäynti luo mahdollisuuden tähän ja siksi sen käyttö on yleistynyt 1970-luvulta 

lähtien ja jatkaa kasvuaan. (Wang, Dong & Deng, 2009, 235; Weber, 2008, 181) 

 

Algoritminen kaupankäynti (engl. Algorithmic Trading, AT) on algoritmien suorittamaa 

taloudellista päätöksentekoa ja toimeksiantojen toteuttamista. Tietokoneet analysoivat 

markkinadataa sekä muuta tietoa erittäin nopeasti ja voivat tehdä päätöksensä jopa mil-

lisekunneissa. Algoritmit noudattavat etukäteen määriteltyjä kaupankäyntistrategioita tai 

mukautuvia strategioita, jotka kehitetään tekoälyä hyödyntäen. Algoritmit kommunikoivat 

suoraan kaupankäyntialustojen kanssa ja ne voivat jättää toimeksiantonsa ihmisten 

puuttumatta päätöksentekoprosessiin. (Wang et al., 2009, 235; Chaboud, Chiquoine, 

Hjalmarsson & Vega, 2009, 1) 

 

Vaikka algoritmisia kaupankäyntijärjestelmiä on hyödynnetty jo 1970-luvulta lähtien, 

myöhemmin tehdyt muutokset pörssien rakenteissa ja säännöissä ovat lisänneet järjes-

telmien käyttöä huomattavasti. Hyvä esimerkki on vuonna 2000 New York Stock Ex-

changessa (NYSE) kumottu sääntö numero 390, joka kielsi kaupankäynnin pörssin ul-

kopuolelta. Muutoksen ansiosta HFT:n (High Frequency Trading) määrä alkoi kasvaa 

nopeasti. HFT on investointisuunnitelma, jossa osakkeita ostetaan ja myydään nopeasti 

ja ne omistetaan vain lyhyen aikaa. Käytetystä strategiasta riippuen omistusaika vaihte-

lee alle vuorokaudesta millisekunteihin. Pörssien sisäisiä rajoituksia on edelleen ole-

massa. Esimerkiksi Suomessa välittäjä voi hyödyntää algoritmista kaupankäyntiä vain, 

jos se on saanut NASDAQ OMX Helsingiltä kirjallisen suostumuksen ja täyttää tietyt 

vaatimukset muun muassa teknisten laitteiden ja riskien kohtuullisuuden osalta. (Aldrid-
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ge, 2010, 4; Brogaard, 2010, 1; Smith, 2010, 4; NASDAQ OMX Helsinki Oy, 2011, 45–

46) 

 

Osa analyytikoista on huomannut algoritmisen kaupankäynnin potentiaalin likviditeetin 

parantamisen ja hinnanmuodostuksen tehostamisen apuvälineenä. Osa on ilmaissut 

huolensa, että algoritminen kaupankäynti lisäisi volatiliteettia ja vähentäisi likviditeettiä, 

etenkin markkinastressin aikana. Tämän vuoksi viime aikoina on herännyt kiinnostus 

selvittää algoritmisen kaupankäynnin markkinadynamiikkaan kohdistuvia vaikutuksia. 

Lehdistössä on esiintynyt useita artikkeleita koskien joidenkin algoritmisten sijoittajien 

menettelytapoja, minkä lisäksi heistä on tehty tutkintapyyntöjä Yhdysvaltojen ja Euroo-

pan valvoville tahoille. Tästä huolimatta aiheesta on tehty verrattain vähän akateemista, 

empiiristä tutkimusta. Yksi syy tähän on puute aineistosta, josta algoritmien tekemät 

kaupat olisivat selvästi tunnistettavissa. (Chaboud et al., 2009, 1) 

 

Suurin osa tutkimuksista on 2000-luvulta ja ne ovat keskittyneet Yhdysvaltojen markki-

noihin (katso Storkenmaier & Riordan, 2009; Brogaard, 2010; Hendershott, Jones & 

Menkveld, 2011). Tutkimuksia on tehty myös Eurooppaan ja kansainvälisiin valuutta-

markkinoihin liittyen (katso Chaboud, Chiquoine, Hjalmarsson & Vega, 2009; Groth, 

2009; Hendershott & Riordan, 2011). 

 

Yleisimmin tutkimuksissa on selvitetty automaattisen kaupankäynnin vaikutuksia likvidi-

teettiin, volatiliteettiin ja hinnanmuodostukseen. Algoritmisen kaupankäynnin vaikutuksia 

on tutkittu hyvin erilaisin mittarein ja eri kanteilta. Hendershott, Jones & Menkveld (2011) 

ovat sitä mieltä, että markkinat ovat muuttuneet likvideimmäksi ja samalla automaattinen 

kaupankäynti on lisääntynyt. Groth (2009) on huomannut, että algoritmit käyttäytyvät 

huomattavan erilaisesti kuin ihmissijoittajat, eikä todellisia vaikutuksia likviditeettiin ole 

helppo tutkia perinteisin mittarein. Pääsääntöisesti tutkimuksissa on huomattu automaat-

tisen kaupankäynnin parantaneen markkinatehokkuutta ainakin jollakin mittarilla huomi-

oituna. 
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Tutkielman tavoite on selvittää, kuinka automatisoitu kaupankäynti on vaikuttanut tehok-

kuuteen eri markkinoilla. Se toteutetaan yhdistelemällä tuloksia aiemmista tutkimuksista 

ja kokoamalla kattava kokonaisuus. 

 

Tutkielman pääongelma on: 

- Onko algoritmisen kaupankäynnin yleistyminen vaikuttanut markkinatehokkuu-

teen? 

Alaongelma on: 

- Onko algoritmisella kaupankäynnillä ollut haitallisia vaikutuksia markkinoiden toi-

mintaan? 

 

Tutkielma käsittelee sijoittajien harjoittaman automaattisen kaupankäynnin vaikutuksia 

markkinatehokkuuteen.  Pois on rajattu pörssien markkinarakenteissa automatisoinnin 

vuoksi tapahtuneet muutokset ja niiden vaikutukset (katso Maghyereh, 2005; Lepone & 

Yang, 2011). Poikkeuksen tekevät tapaukset, joissa muutokset ovat selvästi lisänneet 

algoritmisten kaupankäyntijärjestelmien käyttöä, jolloin näkökannat kulkevat käsi kädes-

sä. Yksittäisiä, mahdollisesti algoritmisen kaupankäynnin aiheuttamia, negatiivisia, lyhy-

en aikavälin episodeja on käytetty esimerkkeinä, mutta niiden syihin ei paneuduta tar-

kemmin monimutkaisten syy-seuraussuhteiden vuoksi. 

 

Tutkielman rakenne on seuraavanlainen: Toinen luku käsittelee algoritmien rakennetta 

ja niiden tapaa analysoida markkinoilta saatavaa dataa ja toimia. Kolmas luku esittelee 

tuoreimmissa tutkimuksissa käytettyjä mittareita, aineistoa, tutkimusmenetelmiä ja tulok-

sia. Neljäs luku tiivistää tutkielman sisällön ja esittää ehdotuksia tulevien tutkimusten 

painopisteiksi. 
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2. ALGORITMISET KAUPANKÄYNTIJÄRJESTELMÄT 

 

Yksinkertaistettuna algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät jäljittelevät meklarien ydin-

osaamista matemaattisten mallien sekä historiallisen ja reaaliaikaisen markkinadatan 

perusteella. Algoritmeja on erilaisia markkinoilla oleville eri toimijoille. Osa hedge-

rahastoista ja meklareista esimerkiksi käyttää likviditeettiä hyödyntäviä algoritmeja ja 

kilpailee markkinatakaajia ja muita likviditeetin tarjoajia vastaan. Tilastollisen arbitraasin 

rahastot käyttävät tietokoneita analysoidakseen nopeasti suuria määriä tietoja. Eri insti-

tuutiot, kuten vakuutusyhtiöt ja eläkerahastot, hyödyntävät algoritmeja vaihtaakseen 

suuria määriä arvopapereita, jolloin algoritmi muuntaa suuren toimeksiannon osiin ja 

optimoi seuraavan toimeksiannon koon ja jättöhetken. (Hendershott, Jones & Menkveld, 

2011, 1–2; Gsell, 2006, 1) 

 

2.1 Algoritmien rakenne 

 

Algoritmit toimivat siten, että tietokoneelle määritellään järjestyksessä toimintamalleja, 

jotka se suorittaa. Näitä ovat esimerkiksi investointimahdollisuuksien tunnistaminen sekä 

toimeksiannot eri varallisuuserille. Algoritminen järjestelmä tekee itsenäisesti, ilman 

käyttäjän puuttumista toimintaan, kaikki toimeksiantoon liittyvät päätökset. Näitä ovat 

esimerkiksi ajoitus, hinta sekä määrä. Kuviosta yksi selviävät algoritmisen kaupankäyn-

tiprosessin päävaiheet. (Wang et al., 2009, 235; Montana, Triantafyllopoulos & Tsagaris, 

2008, 966) 
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Kuvio 1. Algoritmisen kaupankäyntiprosessin päävaiheet (Wang et al. 2009, 235) 

 

Algoritmisessa kaupankäynnissä on neljä päävaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa ana-

lysoidaan markkinadataa ja ulkopuolisia uutisia. Analyysissä hyödynnetään usein ko-

neellisia apuvälineitä, kuten taulukkolaskentaa ja kaavioita, joiden pohjalta saadaan sig-

naali kaupankäynnin suunnasta. Tämän pohjalta tehdään kaupankäyntistrategia. Kau-

pankäyntimalli ja päätöksenteko ovat algoritmisen kaupankäynnin ydin. Kaupan toteut-

taminen onnistuu muiden vaiheiden jälkeen automaattisesti. (Wang et al. 2009, 235) 

 

2.2 Päätöksentekostrategiat 

 

Päätös siitä, mitä algoritmia käytetään, riippuu käyttäjän sijoitustavoitteista sekä tyylistä 

toimia markkinoilla. Esimerkiksi millainen paino annetaan transaktiokustannusten mini-

moimiselle, rajoituksille, riskienhallinnalle ja tietovuodoille? Tehdäänkö mieluummin no-

Tiedon analysointi (tiedonhaku, tiedon integrointi) 

Kaupankäyntimalli (esim. VWAP, TWAP, tilastollinen arbitraasi) 

Päätöksenteko (kaavantunnistus, koneellinen oppiminen) 

Kaupan toteuttaminen (toimeksiantojen hallinta) 

Otoksen ulkopuolinen data (IR, 

FX, osakkeet, hyödykkeet) Reaaliaikainen uutistieto 
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pea transaktio huomioimatta vaikutuksia hintatasoon vai päinvastoin? (Wang et al. 2009, 

236) 

 

AMD:n raportin mukaan algoritmeille on esitelty viisi kaupankäyntimallia, jotka ovat hin-

ta-, aika- sekä täytäntöönpanon vajaus (implementation shortfall) –algoritmit, tietyllä vo-

lyymilla osallistuva algoritmi (volume participation) sekä SOR-algoritmi (smart order rou-

ting). Viime aikoina algoritmeja on pyritty kehittämään tehokkaammiksi simuloimalla 

markkinakäyttäytymistä meklaripohjaisilla laskennallisilla malleilla, jotka ovat hyvin ylei-

siä. Yleisimmät algoritmiset strategiat ovat VWAP (volume-weighted average price), 

TWAP (time-weighted average price), osakemarkkinaindeksifutuurien arbitraasi sekä 

tilastollinen arbitraasi. Seuraavaksi esitellään neljä yleisimmin käytettyä algoritmista stra-

tegiaa. (Wang et al. 2009, 236–237) 

 

Yleisesti algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät voidaan luokitella kahteen osaan: omiin 

(proprietary algorithm, PA) tai ulkoistettuihin algoritmeihin (agency algorithm, AA). Jäl-

kimmäisiä algoritmeja käyttävät ostajapuolella toimivat meklarit, jotka hoitavat tietyn ins-

tituution sijoituksia. Tarkoitus on minimoida transaktiokustannukset suhteessa vertai-

luindeksiin, esimerkiksi VWAP:n. Sijoittajien omia algoritmeja on erilaisia ja niitä on vai-

keampi luonnehtia. Yleisesti näitä käyttävät markkinatakaajat ja arbitraasisijoittajat. 

(Hasbrouck & Saar, 2010, 14) 

 

2.2.1 VWAP 

 

Volume-weighted average price eli määräpainotettu keskihinta mittaa tietyn arvopaperin 

keskihinnan tiettynä ajanjaksona. Se on helppokäyttöinen vertailuindeksi ja on aina ollut 

hyvin yleinen sijoittajien keskuudessa. Hinnan vertailuindeksi luodaan yhdistämällä päi-

vänsisäiset hinnat kerrottuna niiden volyymilla, jotka tuodaan takaisin yksikköhintaan 

jakamalla ne päivän volyymilla. Saatu tilastollinen yhteenveto päivän kaikista kaupoista 

tarjoaa houkuttavan indikaattorin, joka kertoo sijoittajille kävivätkö he kauppaa matalam-

paan vai korkeampaan hintaan kuin keskimääräinen meklari tuona päivänä. Mittausajan-
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jakso voi olla myös pidempi (multi-day VWAP) tai lyhyempi kuin yksi päivä (interval tai 

available VWAP). (Coulstock, 2007, 2; D‟Hondt & Giraud, 2006, 226) 

 

Tavassa on useita heikkouksia: transaktiokustannuksia ei oteta huomioon ja mittaria 

voidaan huijata, jolloin portfolion valinnan tai täytäntöönpanon erittelyt hämärtyvät. 

Useimmat sijoittajat odottavat positiivisia kustannuksia, kun taas valtavirrasta poikkeavat 

sijoittajat odottavat negatiivisia kustannuksia. Coulstockin (2007) mukaan terveen järjen 

pitäisi kertoa kaikille, että VWAP:ia ei tulisi käyttää, koska kenenkään tarkoitus varojen-

hoidossa ei tulisi olla suoriutua keskinkertaisesti. (D‟Hondt & Giraud, 2006, 226) 

 

VWAP:ia pidetään hyvänä hinnan arviona passiiviselle sijoittajalle. Laskennallinen help-

pous on tavan vahvuus, etenkin markkinoilla, joilla on vaikeaa tai kallista saada yksityis-

kohtaista tietoa kaupan tasosta. (Wang et al. 2009, 236) 

 

2.2.2 TWAP 

 

Time-weighted average price tarkoittaa sopimusten tai osakkeiden keskihintaa sovittuna 

aikana. Algoritmi pyrkii toteuttamaan toimeksiannon keskihintaan tai paremmin. Suuren 

määrän kauppiaat käyttävät TWAP:ia toimeksiantojensa toteuttamiseen tiettynä aikana, 

jotta hinta pysyisi lähellä ja heijastaisi todellista markkinahintaa. TWAP:ssa kauppoja 

toteutetaan tasaisesti tietyn ajanjakson sisällä, toisin kuin VWAP:ssa. (Wang et al. 2009, 

236) 

 

2.2.3 Osakeindeksifutuurien arbitraasi 

 

Arbitraasi on yksi tärkeimmistä toiminnoista algoritmisessa kaupankäynnissä. Tässä ta-

pauksessa algoritmit etsivät väärinhinnoittelua futuuri- ja spot-markkinoiden väliltä ja 

tekevät strategioita, kuten lyhyeksimyyntiä, saavuttaakseen riskitöntä voittoa. (Wang et 

al. 2009, 236) 
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2.2.4 Tilastollinen arbitraasi 

 

Tilastollinen arbitraasi on yritys saavuttaa voittoa väliaikaisilla hintojen ristiriidoilla, joita 

esiintyy arvopaperijoukon odotetun ja todellisen hinnan välillä. Väärinhinnoittelun huo-

maaminen perustuu arvopaperien lineaarisen yhdistelmän tai synteettisen arvopaperin, 

joiden aikasarjat hakeutuvat keskiarvoa kohti, löytämiseen. Tyypillisesti tilastollista arbit-

raasia hyödyntävät suuret finanssialan yhtiöt, hedge-rahastot ja itsenäiset, erikoisalan 

yritykset. Analyysi halutulle arvopaperille tai arvopaperijoukolle suoritetaan tutkimalla 

historiallista aineistoa ja etsimällä kaupankäynnistä tunnistettavia kaavoja. (Thomaidis, 

Kondakis & Dounias, 2006, 1; Hasbrouck & Saar, 2010, 14–15) 

 

Mahdollisuuksia voiton tekemiseen ilmaantuu esimerkiksi, kun jo tunnistetuista kaavois-

ta havaitaan poikkeamia tai kun markkinoilta tunnistetaan selvä tarve tietynlaiselle kau-

pankäynnille. Poikkeamia voidaan havaita esimerkiksi parikaupankäynnin (pairs trading) 

vuoksi. Parikaupankäynnillä tarkoitetaan investointistrategiaa, joka perustuu sellaisten 

osakeparien tunnistamiseen, jotka yleensä käyttäytyvät markkinoilla ennustettavasti toi-

siinsa nähden. Yksi esimerkki vahvasti korreloivista osakkeista on Coca-Cola sekä Pep-

si, jotka ovat samalta toimialalta. Tarve tietynlaiselle kaupalle voidaan havaita esimer-

kiksi, kun suursijoittaja pyrkii toteuttamaan toimeksiantoa ja hintojen aikasarjoissa esiin-

tyy tilapäinen muutos. (Hasbrouck & Saar, 2010, 14–15; Mudchanatongsuk, Primbs & 

Wong, 2008, 1) 

 

Parikaupankäynti on sellaisenaan tilastollisen arbitraasin muoto, jota myös algoritmiset 

sijoittajat hyödyntävät. Osa algoritmisista sijoittajista pyrkii hyötymään muiden algoritmi-

en kustannuksella tunnistamalla niiden toiminnan ja käymällä kauppaa niitä vastaan. 

Tähän pyritään kehittämällä parempia algoritmeja kuin muilla, tyypillisesti ostajapuolen 

instituutioilla, on käytössään. (Hasbrouck & Saar, 2010, 15) 
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2.3 Tiedonlähteet 

 

Vahva tiedonlähde on olennainen osa algoritmista kaupankäyntiä. Analysoitava data 

koostuu normaalisti kaupankäyntitiedoista ja uutisista. Historiallista dataa käytetään 

kaupankäyntimallien harjoittamiseen ja nykyistä tietoa kaupankäyntistrategioiden analy-

soimiseen etukäteen. (Wang et al. 2009, 236) 

 

Uutistiedon käyttö algoritmisessa kaupankäynnissä on ollut haasteellista. Aluksi interne-

tistä saatava uutisvirta täytyy analysoida lyhyessä ajassa. Siihen sovelletaan monia me-

todologioita luonnollisesta kielten prosessoinnista kaavojen tunnistamiseen ja koneelli-

seen oppimiseen. Bloomberg ja Reuters tarjoavat siivottua taloudellista dataa ja talous-

uutisia taloudellista päätöksentekoa varten, jotka ovat yhä tärkeämpiä automaattista 

kaupankäyntiä silmälläpitäen. (Wang et al. 2009, 236–237) 

 

2.4 Toimeksiantojen hallinta 

 

Yleisesti on olemassa kahden tyyppisiä toimeksiantoja: rajahintaisia ja markkinahintai-

sia. Rajahintatoimeksianto määrittelee transaktion puolen, eli ostetaanko vai myydään-

kö, ja kuinka suuri määrä ja mihin hintaan. Sijoittaja sitoutuu toteuttamaan oman osuu-

tensa kaupasta. Rajahintatoimeksiannon voi peruuttaa milloin tahansa, jos vastakkaista 

puolta ei ole täytetty. Markkinahintaiset toimeksiannot eivät määritä hintaa vaan pelkäs-

tään määrän sekä ostetaanko vai myydäänkö. Ne täytetään heti toimeksiannon tehneen 

puolen kannalta sopivimmalla hinnalla. Kilpailu likviditeetistä on kovaa eri pörssien välil-

lä, joten uusia toimeksiantotyyppejä kehitetään jatkuvasti. Esimerkiksi Deutsche Börse 

esitteli iceberg-toimeksiannon, joka on rajahintatoimeksianto, joka jaetaan automaatti-

sesti pienempiin osiin, jotta koko toimeksiannon määrä ei näkyisi julkisessa tarjouskir-

jassa.  Yhä useammat sijoittajat käyttävät kaupankäynnissään toimeksiantojen hallinta-

järjestelmiä. Tähän tarkoitukseen suunnitellut automaattiset järjestelmät suorittavat halu-

tut toimenpiteet aikatehokkaasti. (Kunzelmann & Mäkiö, 2006, 168; Wang et al. 2009, 

237) 
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2.5 Riskienhallinta 

 

Automaattisen kaupankäynnin välineillä sijoittajat voivat tehostaa riskienhallintaansa 

seuraamalla muutoksia markkinoilla ja tehdä nopeita transaktioita osuuksillaan. Samaan 

aikaan voidaan vähentää markkinoille altistumista ja sijoituspäätösten ajallista viivettä. 

Automatisoidut strategiat johtavat parempaan täytäntöönpanon vajauden hallintaan lik-

vidimmillä ja helpommin toteutettavilla toimeksiannoilla. Automaattiset järjestelmät salli-

vat riskianalyysimetodologioiden hyödyntämisen tutkiakseen markkinatrendejä ja uu-

tishälytyksiä. Nopealla vastauksella voidaan automaattisesti suorittaa transaktioita ja 

vähentää riskiä sekä estää sijoittajan altistuminen muutoksille. (Wang et al. 2009, 237) 

 

2.6 Järjestelmien suunnittelun haasteet 

 

Monet tutkijat ovat huolissaan informaation puutteista joissakin pörsseissä. Vaikka histo-

riallista dataa olisi saatavilla ja se olisi tarpeeksi luotettavaa, ei välttämättä kannata ra-

kentaa monipuolisia algoritmeja. Luodakseen sivistyneitä algoritmeja, tarvitaan tarkem-

paa tietoa päivän kaikista transaktioista määrineen ja hintoineen. Uskottavat järjestelmät 

käyttävät yleisesti dataa vähintään neljän vuoden ajalta. Tämä luo haasteita järjestelmi-

en suunnittelijoille, koska datan runsaus vaatii uusia työkaluja ja metodologioita. Kaup-

papaikan tarjoaman tiedon puutteen vuoksi pankit ja ulkopuoliset algoritmista kaupan-

käyntiä hyödyntävät sijoittajat joutuvat investoimaan saadakseen kattavaa tietoa ja op-

pimaan kokemuksesta luodakseen uusia malleja todellisille markkinoille aikaisessa vai-

heessa. (Wang et al. 2009, 239; Aldridge, 2010, 4) 

 

Suuri haaste liittyy markkinasignaalien tarkkuuteen. Niiden täytyy olla tarpeeksi herkkiä, 

jotta ne laukaisevat toimeksiannon osasekunneissa. Jos signaalit kohdistetaan väärin, 

voitot muuttuvat nopeasti tappioiksi. Ongelmia tuottaa myös järjestelmien kapasiteetin 

kohdistaminen. Tutkimukset osoittavat, että esimerkiksi jopa 70 prosenttia kaupoista 

Yhdysvaltain pörssissä kohdistuu kolmeen vaihdetuimpaan osakkeeseen. Järjestelmien 
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kapasiteetti kannattaa keskittää vaihdetuimpien instrumenttien analysointiin. (Aldridge, 

2010, 4; Wang et al. 2009, 239) 

 

Joidenkin toimeksiantotyyppien, esim. stop-toimeksiannon, kohdalla esiintyy ongelmia, 

kun hinnat ehtivät vaihdella jättö- ja toteutushetken välillä. Tästä aiheutuvia kuluja on 

vaikea mitata ja ne ovat tapauskohtaisia. Tällaisissa tapauksissa saadaan harvoin selvil-

le kuinka tavoitetoteutushinta on todellisuudessa suhteutettu toteutushintaan. (Wang et 

al. 2009, 239)  
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3. KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

Tässä luvussa esitellään neljä aiempaa tutkimusta, jotka käsittelevät algoritmisen kau-

pankäynnin vaikutuksia markkinatehokkuuteen erilaisilla markkinoilla. Kaksi niistä keskit-

tyy New York Stock Exchangeen: Hendershottin, Jonesin ja Menkveldin ”Does Algorith-

mic Trading Improve Liquidity?” (2011) sekä Storkenmaierin ja Riordanin ”The Effect of 

Automated Trading on Market Quality: Evidence from the New York Stock Exchange” 

(2009). Vaikutuksia Deutsche Börseen tutkii Groth artikkelissaan “Algorithmic Trading 

Engines and Liquidity Contribution: The Blurring of „Traditional‟ Definitions” (2009). Li-

säksi esitellään Chaboudin, Chiquoinen ja Vegan artikkeli ”Rise of the Machines: Algo-

rithmic Trading in the Foreign Exchange Market” (2009), joka keskittyy kansainvälisiin 

valuuttamarkkinoihin. Ensimmäisenä esitellään kyseisissä tutkimuksissa käytetty aineis-

to, seuraavaksi kuinka markkinatehokkuutta on mitattu ja viimeisenä tutkimusten tulok-

set. 

 

3.1 Tutkimuksissa käytetty aineisto 

 

Hendershott, Jones ja Menkveld keräsivät aineistonsa otoksena New York Stock Ex-

changen osakkeista viiden vuoden ajalta helmikuusta 2001 vuoden 2005 joulukuuhun. 

Kyseiseen aikaväliin päädyttiin, koska kaupankäynnin desimalisointi (murtolukuhinnoitte-

lusta senttihinnoitteluun) vuonna 2001 muutti koko kaupankäyntiä ja likviditeettimittareita 

sekä toimeksiantojen jättöstrategioita. Aineisto päättyy vuoteen 2005, koska hieman sen 

jälkeen NYSE:n markkinarakenne muuttui jälleen. Aineistossa olivat mukana kaikki NY-

SE:n osakkeet, joista löytyi sekä toteutuneiden kauppojen että tarjousten arvot (Trades 

and Quotes, TAQ) Center for Research in Security Prices –tietokannasta. Lisäksi kyseis-

ten osakkeiden tuli olla vaihdettavissa koko seuranta-ajanjakson ajan. Aineistosta pois-

tettiin osakkeet, joiden hinta oli alle viisi tai yli tuhat dollaria. Otokseen jäi jäljelle 943 

osaketta. Osakkeet luokiteltiin vielä viidenneksiin, joista ensimmäinen sisälsi suuren 
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markkina-arvon yritykset (arvo yli kymmenen miljardia) ja viides pienet yritykset (arvo 

300 miljoonasta kahteen miljardiin). (Hendershott et al., 2011, 5–6) 

 

Storkenmaierin ja Riordanin käyttämä TAQ-aineisto on peräisin SIRCA:sta (Securities 

Industry Research Centre of Asia-Pasific), jonka tarjoama data on alun perin Reutersilta. 

Aineistoa siivottiin tutkimusta varten siten, että pörssipäivän ensimmäiset ja viimeiset 

viisi minuuttia on karsittu pois ennakkoasenteiden välttämiseksi. Lisäksi tutkijat käyttivät 

Chicago Board Options Exchange Volatility Indexistä (VIX) laskettuja päiväkohtaisia ar-

voja markkinavolatiliteetin mittarina. Aineisto perustuu sataan sattumanvaraisesti valit-

tuun osakkeeseen NYSE:n Hybrid Market –listalta. Analyysissä huomioidaan jokaiselle 

arvopaperille 125 kaupankäyntipäivää ennen ja jälkeen siirtymistä Hybrid Market –

listalle. Lisäksi jokaista instrumenttia tuli vaihtaa jatkuvasti koko havainnointiaikana vä-

hintään kolme kertaa päivässä eikä sen arvo saanut alittaa yhtä tai ylittää viittäsataa dol-

laria. Osakkeet jaettiin kvartaaleihin niiden markkina-arvon perusteella. Lopullisessa 

otoksessa on mukana 67 osaketta. (Storkenmaier & Riordan, 2009, 14–15) 

 

Aineisto Grothin tutkimukseen on peräisin Deutsche Börse AG:sta, joka tarjosi tutkijan 

käyttöön high frequency –toimeksiantojen datan yrityksiltä, jotka kuuluivat German blue-

chip –indeksiin (DAX30) ajanjaksolla 10.8.2007 – 10.12.2007. Blue-chipillä tarkoitetaan 

sellaisen yrityksen osaketta, jolla on luotettava ja laadukas maine ja joka toimii tuotta-

vasti markkinoiden tilasta riippumatta. Aineisto sisältää kaikki elektronisen Xetra-

tarjouskirjan tapahtumat jatkuvan kaupankäynnin ajalta. Kaupankäyntijärjestelmä on 

antanut jokaiselle toimeksiannolle uniikin tilausnumeron ja jokaisen toimeksiannon tulisi 

laukaista vähintään kaksi tapahtumaa: sen lähetyksen ja joko täyden toteutuksen tai 

toimeksiannon peruutuksen. Jokainen toimeksianto on voitu toteuttaa osittain tai sitä on 

voitu muuttaa useammin kuin kerran. (Groth, 2009, 214) 

 

Chaboudin, Chiquoinen, Hjalmarssonin ja Vegan käyttämä aineisto koostuu EBS:ltä 

(Electronic Broking Services) hankitusta vuosien 2006 ja 2007 kolmen valuuttaparin mi-

nuuttidatasta (euro-dollari, dollari-jeni, euro-jeni). Data kattaa suurimman osan maail-

manlaajuisesta inter-dealereiden spot-transaktioista näillä valuuttakursseilla. Tärkeä 
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ominaisuus on, että datasta löytyvät ihmisten ja algoritmien tekemien kauppojen volyy-

mit sekä suunnat, joka mahdollistaa molempien vaikutusten mittaamisen. (Chaboud et 

al., 2009, 2) 

 

3.2 Markkinatehokkuuden mittaaminen 
 

Yleisesti markkinatehokkuus merkitsee sitä, että hinnat heijastavat täydellisesti saatavil-

la olevaa informaatiota. Tehokkailla markkinoilla reaktio tapahtuu välittömästi ja oikein 

tiedon julkistamisen jälkeen. Rahoitusteoria kuitenkin huomioi, että markkinoilla on kus-

tannuksia, informaation käsitteleminen vie aikaa ja arvopaperin markkina-arvo voi poike-

ta todellisesta arvosta. Markkinat eivät siis ole täydelliset. Tämä luo algoritmeille mah-

dollisuuden hyötyä nopeammasta informaation käsittelystä ja arbitraasimahdollisuuksien 

huomaamisesta. Algoritmit vaikuttavat kaupankäynnin osapuolina markkinatehokkuu-

teen myös itse. (Lewellen & Shanken, 2002, 1113–1114; Knüpfer & Puttonen, 2004, 

139–143) 

 

Kirjallisuuskatsauksessa analysoiduissa artikkeleissa algoritmisten kaupankäyntijärjes-

telmien vaikutusta markkinatehokkuuteen on mitattu pääsääntöisesti likviditeetin, volatili-

teetin ja hinnanmuodostuksen kautta. Eri tavat niiden analysointiin esitetään seuraavak-

si tutkimuskohtaisesti. 

 

Hendershott, Jones ja Menkveld käyttävät tutkimuksessaan ”Does Algorithmic Trading 

Improve Liquidity?” (2011) tarjousten puolivälin sprediä (quoted half-spread), efektiivistä 

puolivälin sprediä (effective half-spread), viiden ja 30 minuutin realisoituneita spredejä 

sekä viiden ja 30 minuutin hintavaikutuksia mitatakseen algoritmisen kaupankäynnin 

vaikutuksia likviditeettiin. Kaikki mitattiin osakepainotettuina keskiarvoina ja ilmoitettiin 

peruspisteinä vallitsevan puolivälin osana. Efektiivinen spredi tarkoittaa eroa osto- ja 

myyntitarjousten puolivälin ja todellisen transaktiohinnan välillä. Mitä leveämpi väli on, 

sitä vähemmän likvidi osake on. Vaikutusta hinnanmuodostukseen he mittasivat Has-

brouckin (1991a,b) esittelemällä viitekehyksellä, joka perustuu VAR-malliin (vector auto-

regression). Viitekehys ei tee rakenteellisia oletuksia informaation laadusta tai toimek-
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siannoista vaan sen sijaan viittaa informaation laatuun ja kaupankäyntiin tarjousten ja 

kauppojen havaitun järjestyksen perusteella. Mallissa kaikki osakkeiden hintojen vaihte-

lut luokitellaan kahteen kategoriaan: ne joko liittyvät tai eivät liity äskettäiseen kauppaan. 

(Hendershott et al. 2011, 7–25) 

 

Storkeinmaierin ja Riordanin artikkelissa ”The Effect of Automated Trading on Market 

Quality: Evidence from the New York Stock Exchange” (2009) on käytetty puolivälin 

spredin sijasta täysiä spredejä. Kaikki spredit on laskettu suhteellisina. Tarjousten spre-

diä käytetään vain pienten toimeksiantojen analysointiin, koska ne eivät huomioi markki-

noiden syvyyttä. Syvyydellä tarkoitetaan markkinoiden kykyä täyttää suuriakin toimek-

siantoja ilman, että sillä on vaikutusta arvopaperin hintaan. Efektiivinen spredi mittaa 

paremmin todellisia kaupankäyntikustannuksia ja siitä voi tehdä huomioita myös markki-

noiden vakiintuneista ominaisuuksista, kuten piilotetusta likviditeetistä. Realisoitunut 

spredi mittaa markkinatakaajien tuloja, joista on vähennetty tappiot paremman infor-

moiduille sijoittajille. Tappio paremman informaation omaaville sijoittajille on niin sanottu 

haitallisen valinnan osa (adverse selection component). Hintavaikutus on heuristinen 

arvio, jolla haitallisen valinnan osa tuodaan sprediin. Hintavaikutus on yhtälönä todelli-

nen spredi, josta vähennetään realisoitunut spredi, ja se mittaa kaupan informaatiopitoi-

suutta. (Storkenmaier & Riordan, 2009, 15–16) 

 

Groth käyttää tutkimuksessaan ”Algorithmic Trading Engines and Liquidity Contribution: 

The Blurring of ‟Traditional‟ Definitions” (2009) likviditeetin mittaamiseen rajahintatoi-

meksiantojen määrää, optioiden arvoa sekä kaupankäyntiaktiivisuutta. Kaksi ensimmäis-

tä perustuvat tarjouskirjaan. Rajahintatoimeksiantojen määrässä algoritmien tekemien 

toimeksiantojen määrää on verrattu muihin toimeksiantoihin ja optioiden arvoon perus-

tuvassa mallissa tutkija on laskenut kaikille rajahintatoimeksiannoille option arvon Black 

& Scholes –mallia hyödyntäen, jotta saisi huomioitua toimeksiantojen aggressiivisuuden 

sekä osuuden likviditeettiin. Kaupankäyntiaktiivisuutta tutkimuksessa mitataan vertaa-

malla toteutuneiden toimeksiantojen määrää passiiviin, algoritmien tekemien rajahinta-

toimeksiantojen määrään. (Groth, 2009, 216–220) 
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Chaboud, Chiquoine, Hjalmarsson ja Vega selvittävät tutkimuksessaan ”Rise of the 

Machines: Algorithmic Trading in the Foreign Exchange Market” (2009) algoritmisen 

kaupankäynnin vaikutuksia kansainvälisiin inter-dealer –valuuttamarkkinoihin. Inter-

dealer –markkinat ovat julkisista markkinoista erilliset ja niillä kauppaa käyvät markkina-

takaajat (Vogler, 1996, 1615).  Merkitystä volatiliteettiin testataan algoritmisen kaupan-

käynnin kausaalisuhteella päivittäiseen kokonaisvolyymiin ja päivittäiseen realisoitunee-

seen volatiliteettiin. Vaikutusta likviditeettiin tutkitaan markkinastressin aikana selvittä-

mällä lisääkö vai vähentääkö algoritminen kaupankäynti sitä Yhdysvaltojen Nonfarm 

Payrollin julkistamisen aikana, jolloin volatiliteetti on huomattavasti normaalia päivää 

korkeampi. Nonfarm Payroll on yksi tarkimmin seuratuista taloudellisista indikaattoreista 

Yhdysvalloissa, joka sisältää kansalliset ja osavaltioiden tuloestimaatit, teollisen tuotan-

non indeksin sekä tuottavuusmittareita, ja se julkaistaan joka kuun ensimmäisenä per-

jantaina (Gregg, 1996, 57). Selvittääkseen onko ihmissijoittajilla vai algoritmeilla suu-

rempi vaikutus hinnanmuodostuksessa, tutkimuksessa käytetään Hasbrouckin (1991a) 

esittelemää VAR-viitekehystä. (Chaboud et al. 2009, 8–22) 

 

3.3 Algoritmisen kaupankäynnin vaikutukset 

 

Seuraavaksi kerrotaan kuinka algoritminen kaupankäynti on vaikuttanut markkinatehok-

kuuteen aiemmin mainittujen mittareiden perusteella. Selvyyden vuoksi vaikutukset esi-

tetään markkinoittain. 

 

3.3.1 New York Stock Exchange 

 

New York Stock Exchangen dataan perustuvissa Hendershottin, Jonesin ja Menkveldin 

sekä Storkenmaierin ja Riordanin tutkimuksissa mielenkiinto kohdistuu algoritmisen 

kaupankäynnin vaikutusten lisäksi markkinarakenteessa tapahtuneisiin muutoksiin. 

Hendershott et al. tutkimuksessa käyttämä aineisto alkaa vuodesta 2001, jolloin NYSE 

siirtyi desimaaliaikaan, eli pienin mahdollinen muutos arvopaperin hinnassa oli yksi sent-

ti. Muutoksen myötä markkinatakaajien osto- ja myyntitoimeksiantojen välinen spredi 
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supistui merkittävästi. Tämän myötä parhaan osto- ja myyntinoteerauksen rinnalla alet-

tiin näyttää likviditeettinoteerausta, joka oli merkittävän kokoinen (yleensä vähintään vii-

sitoistatuhatta osaketta) ja saatavilla välittömästi. Pörssin asiantuntijoiden aika meni lik-

viditeettinoteerauksen parissa, joten NYSE levitti markkinatakaajien spredin automaatti-

sesti, kun rajahintatoimeksiantojen tarjouskirjassa tapahtui muutoksia. Muutos vaikutti 

merkittävästi algoritmisten sijoittajien mahdollisuuteen reagoida muutoksiin ihmissijoitta-

jia nopeammin. Sijoittajien toiveesta ja valvovien tahojen paineesta NYSE siirtyi täysin 

automatisoituun kaupankäyntialustaan, Hybrid Marketiin, vuosina 2006 ja 2007. Suurin 

muutos aiempaan järjestelmään oli tiukkojen rajoitusten poistaminen toimeksiantojen 

toteuttamisesta automaattisesti, mikä mahdollisti suurien toimeksiantojen automaattisen 

toteuttamisen nopeasti. (Hendershott et al. 2011, 13; Storkenmaier & Riordan, 2009, 13) 

 

Jo aiemmin NYSE oli menettänyt markkinaosuuttaan muille pörsseille, joten sen teke-

mät muutokset markkinarakenteeseensa ovat ymmärrettäviä. Yksi syy markkinoiden 

hajautumiselle löytyy algoritmisista kaupankäyntijärjestelmistä. Smart Order Routingia 

hyödyntävät algoritmit eivät vain jaa suuria toimeksiantoja osiin, vaan toteuttavat ne eri 

pörsseissä, joissa kyseistä arvopaperia vaihdetaan. Näin toimeksiannon paljastuminen 

markkinoille kokonaisuudessaan on epätodennäköistä eikä vaikutus hintoihin ole niin 

suuri. Optimaalisen markkinarakenteen löytämisen kannalta algoritmisten kaupankäynti-

järjestelmien yleistyminen luo suuren haasteen. (O‟Hara, 2007, 830; Storkenmaier & 

Riordan, 2009, 24; Hendershott et al. 2011, 2) 

 

Koska autoquote otettiin käyttöön vaiheittain, ensin suuren markkina-arvon yrityksille ja 

myöhemmin kaikille listatuille osakkeille, tutkijat pystyivät jättämään huomiotta koko 

markkinoilla tapahtuneet muutokset likviditeetissä ja tunnistamaan algoritmisen kaupan-

käynnin kausaaliefektin vertaamalla autoquoten piirissä olevia osakkeita ja siihen kuu-

lumattomia osakkeita DID-menetelmällä (difference-in-differences). Aineisto sisältää tie-

don kaikista NYSE:n osakkeista ennen ja jälkeen siirtymän, joten algoritmisen kaupan-

käynnin likviditeettivaikutuksen tutkiminen on mahdollista. (Hendershott et al. 2011, 14–

15) 
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Analyysin perusteella autoquote johtaa selvästi laajempaan algoritmien käyttöön. Auto-

quoten käyttöönotto aiheutti viestiliikenteessä noin kuuden prosentin nousun. Yhteys on 

vahvempi suuren markkina-arvon osakkeilla, jopa 50 prosenttia. Tämä on johdonmu-

kaista yleisen uskomukseen perustuen, jonka mukaan algoritminen kaupankäynti on 

levinnyt laajimmin aktiivisten ja likvidien osakkeiden keskuuteen. On vaikea kuvitella, 

että muutos olisi vaikuttanut ihmissijoittajien käyttäytymiseen tuollaisella suuruusluokal-

la. (Hendershott et al. 2011, 16–18) 

 

Autoquote-dummyn ja algoritmisen kaupankäynnin mittarin välillä oli merkitsevä, positii-

vinen yhteys, joten on selvää, että autoquoten käyttöönotto johtaa suurempaan määrään 

algoritmista kaupankäyntiä kaikkialla paitsi kahdessa pienimmän markkina-arvon viiden-

neksessä. Autoquoten ja muiden muuttujien, kuten vaihdon, volatiliteetin ja osakkeen 

hinnan, välillä ei ollut vastaavaa yhteyttä. (Hendershott et al. 2011, 18–19) 

 

Paneeliregressiokehyksessä luotettavimmat tulokset saatiin markkina-arvoltaan suurten 

yritysten osakkeille (ensimmäinen ja toinen viidennes). Autoquote-mittari kertoo niiden 

osalta, että lisäys algoritmien likviditeetin tarjonnassa kaventaa sekä tarjousten sprediä 

että efektiivistä sprediä. Ensimmäisen viidenneksen osalta tämä tarkoitti lähes 50 pro-

senttia. (Hendershott et al. 2011, 19–22) 

 

Autoquoten käyttöönoton myötä myös tarjonnan syvyys pieneni. Ensimmäisen viiden-

neksen tulokset osoittavat, että yhden yksikön lisäys AT-muuttujassa kaventaa tarjous-

ten sprediä kymmenellä prosentilla ja vähentää tarjousten syvyyttä noin viisi prosenttia. 

Piensijoittajiin muutos ei vaikuta ja kapeampi spredi on heille yksiselitteisesti parempi. 

Kaupankäyjälle, joka vaihtaa keskimääräisen syvyyden verran (71 220 dollaria), muutos 

on luultavasti myös hyväksi. Hän maksaa kymmenen prosenttia vähemmän 95 prosen-

tista toimeksiannostaan ja niin kauan kun hän maksaa vähemmän kuin 290 prosenttia 

lopuista viidestä prosentista, hän jää kokonaisuudessaan voitolle. On selvää, että sy-

vyyden pieneneminen on pieni ongelma suhteutettuna spredien kaventumiseen. (Hen-

dershott et al. 2011, 22) 
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Tutkiakseen tarkemmin syvyyden pienenemistä, Hendershott et al. selvittivät liittyykö 

autoquote kapeampaan sprediin, kun toimeksiantojen kokoa kontrolloidaan. Toimek-

siannot luokiteltiin niiden koon mukaan ja niille laskettiin omat spredit. Suurimmille vii-

denneksille algoritminen kaupankäynti kaventaa efektiivistä sprediä huomattavasti, kun 

toimeksiannon koko on alle 5000 osaketta. Koska käytössä ei ole toimeksiantokohtaista 

dataa, analyysia ei voida suorittaa suurimmille toimeksiannoille, koska ne yleensä pilko-

taan pienempiin osiin ja toteutetaan ajan myötä. Jos lisääntynyt algoritminen kaupan-

käynti tarkoittaa toimeksiantojen hajottamista yhä enemmän, toimeksiannon kokonais-

hinta voi nousta vaikka efektiivinen spredi kapenee. (Hendershott et al. 2011, 22–23) 

 

Kapeammat efektiiviset spredit merkitsevät joko pienempiä kauppakohtaisia tuloja 

markkinatakaajille, pienempiä kokonaistappioita sijoittajille tai molempia. Kun tarkastel-

laan algoritmisen kaupankäynnin vaikutuksia realisoituneiden spredien kautta, tulokset 

ovat hyvin erilaiset. Suuren ja keskitason markkina-arvon yrityksillä (viidennekset 1–3) 

realisoitunut spredi leveni merkittävästi autoquoten käyttöönoton jälkeen. Tämä osoittaa, 

että markkinatakaajat ansaitsevat suurempia nettotuloja. Merkittäviä muutoksia ei ta-

pahdu pienemmille viidenneksille. Tulokset ovat samat sekä viiden että 30 minuutin ai-

kahorisontilla. Näyttää siltä, että markkinatakaajat ovat onnistuneet kaappaamaan itsel-

leen autoquoten luomaa ylijäämää. Tämä on kuitenkin lyhytaikaista. Datasta voidaan 

tulkita, että autoquote aiheutti väliaikaisen nousun algoritmien markkinavoimassa, joka 

katosi kun uudet tulijat kehittivät kilpailevia algoritmeja. (Hendershott et al., 2011, 23) 

 

VAR-analyysin tulokset noudattavat samaa linjaa aikasarja-analyysin kanssa kahden 

ensimmäisen viidenneksen osalta. Myöhemmille viidenneksille ei löydy johdonmukaises-

ti luotettavia tuloksia. Kahden ensimmäisen viidenneksen kohdalla esiintyy huomatta-

vasti vähemmän kauppojen kanssa korreloivaa hinnanmuodostusta ja huomattavasti 

enemmän hinnanmuodostusta, joka ei korreloi kauppojen kanssa. Voidaan sanoa, että 

ensimmäisille viidenneksille algoritmisella kaupankäynnillä on ekonomisesti tärkeä vai-

kutus hinnanmuodostuksen luonteelle. Siinä kuinka hintoihin päivittyy ajan myötä uutta 

informaatiota, tapahtuu merkittävä muutos. (Hendershott et al. 2011, 25–28) 
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Vaikuttaa siltä, että algoritmit reagoivat nopeasti tarjouskirjaan ja hintainformaatioon ja 

päivittävät rajahintatoimeksiantojaan välttyäkseen niiden vanhenemiselta. Algoritmit voi-

vat ottaa helposti huomion yleisen hintatiedon ja säätää kaupankäyntiään ja toimeksian-

tojaan sen mukaisesti. Esimerkiksi, jos S&P-futuurien hinnoissa tapahtuu sysäys ylös-

päin, likviditeetin tarjoaja, jolla on olemassa oleva myyntitoimeksianto, voi peruuttaa sen 

ennen kuin indeksiarbitraasia harjoittava sijoittaja ehtii hyödyntää hinnoitteluvirhettä. 

Muutokset saman toimialan sisällä voivat johtaa samankaltaisiin reaktioihin algoritmeilta. 

Osa algoritmeista on suunniteltu tutkimaan toisia algoritmeja. Esimerkiksi, jos algoritmi 

tunnistaa datasta ostosarjoja ja tulee siihen tulokseen, että lisää ostoja on tulossa, algo-

ritmi säätää pyyntihintaansa korkeammaksi. (Hendershott et al. 2011, 28–30) 

  

Ymmärtääkseen realisoituneiden spredien tuloksia, on tärkeää huomioida kuinka algo-

ritmien ja ihmisten kulurakenteet eroavat. Jos monitorointikustannukset ovat korkeat, 

ihmiset eivät tarkkaile markkinoita jatkuvasti eivätkä heidän jättämänsä rajahintatoimek-

siannot heijasta kaikkea julkista tietoa ja niiden hinnoittelu voi vanhentua. Algoritmisilla 

kaupankäyntijärjestelmillä on suuret kehityskustannukset, mutta julkisen tiedon tarkkai-

lulle ja toimeksiantojen säätämiselle ei ole oikeastaan lainkaan rajakustannuksia. Li-

sääntyminen algoritmien aktiivisuudessa aiheuttaa enemmän muutoksia tehokkaassa 

hinnassa, joka päivittyy pikemminkin tarjousten kuin kauppojen kautta. (Hendershott et 

al. 2011, 30) 

 

Vaikka tutkimuksessa ei tätä selvitettykään, vaikuttaa siltä, että algoritminen kaupan-

käynti parantaisi markkinoiden välistä linkittymistä luoden positiivisia heijastusvaikutuk-

sia muille markkinoille. Esimerkiksi kun tietokonepohjainen kaupankäynti on tehty hel-

pommaksi, osakeindeksifutuurien ja taustalla olevien osakkeiden hinnat todennäköisesti 

seuraavat toisiaan tiiviimmin. Samoin optioiden likviditeetti ja hintatehokkuus paranevat, 

kun taustalla olevista osakkeista tulee informatiivisempia. (Hendershott et al. 2011, 31) 

 

Teknologian pienentyneet kustannukset ovat johtaneet sen laajalle levinneeseen käyt-

töönottoon finanssimaailmassa. Esimerkiksi monet instituutiot (esimerkiksi eläkevakuu-

tuslaitokset) käyvät nykyään kauppaa algoritmien välityksellä. Tuloksena muutos on 
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mullistanut finanssimarkkinat ja tavan, jolla arvopapereita vaihdetaan. Desimaalisaation 

jälkeisinä viitenä vuotena NYSE:n markkinoista on tullut likvidimmät ja algoritminen kau-

pankäynti on lisääntynyt. Algoritminen kaupankäynti vähentää vaihdannan kanssa korre-

loivaa hinnanmuodostusta, pienentää kaupankäyntikustannuksia ja lisää tarjousten in-

formatiivisuutta. Näyteajanjakson aikana osakemarkkinat olivat yleisesti nousevat, joten 

jää selvittämättä onko algoritminen kaupankäynti yhtä tehokasta levottomilla tai laskevil-

la markkinoilla. Negatiivinen puoli liittyy suursijoittajien toimintaan. Algoritmeista johtuva 

syvyyden pieneneminen haittaa sijoittajien kykyä vaihtaa suuria osakemääriä ilman 

merkittäviä kustannuksia. Tutkijat ovat optimistisia sen suhteen, että uudet teknologiset 

innovaatiot korjaavat osan näistä ongelmista. (Hendershott et al. 2011, 31) 

 

Siirtyminen Hybrid Marketiin aiheutti edelleen spredien kapenemisen ja vain ensimmäi-

sen ja toisen kvartiilin realisoituneet spredit eivät kaventuneet. Kapeampi efektiivinen 

spredi tarkoittaa kaupankäyntikustannusten pienenemistä. Kun tarjousten sprediä ja 

efektiivistä sprediä verrataan, data osoittaa, että julkiset tarjoukset eivät heijasta todelli-

sia hintoja. Analyysin tulokset kertovat, että spredit ovat sitä leveämpiä ja hintavaikutus 

sitä suurempi, mitä pienempi yrityksen markkina-arvo on. Tämä on linjassa aiemman 

tutkimuksen kanssa, koska spredit ovat leveämpiä vähemmän likvideillä osakkeilla. 

Voimakkainta spredien kaventuminen oli kuitenkin pienen markkina-arvon yritysten 

osakkeilla. (Storkenmaier et al. 2009, 18–19) 

 

Päivittäinen liikevaihto sekä volyymi ovat lisääntyneet Hybrid Marketin käyttöönottoa 

edeltävän ja sitä seuraavan ajan välillä. Vaikka kokonaisvolyymi on kasvanut, kauppa-

kohtainen liikevaihto ja volyymi ovat pienentyneet merkittävästi. Liikevaihto ja volyymi 

pienenevät markkina-arvon pienenemisen myötä. Kauppakohtaisen liikevaihdon putoa-

minen voi johtua toimeksiantojen jättöstrategioiden muuttumisesta, kuten toimeksianto-

jen jakamisesta pienempiin osiin. Tulokset ovat vakaita kaikissa kvartiileissa, mutta dra-

maattisin pudotus kauppakohtaisessa volyymissa tapahtuu ensimmäisessä neljännek-

sessä. Liikevaihdon pienentyminen kapeampien efektiivisten spredien vuoksi kompen-

soituu informoitujen sijoittajien pienemmillä tappioilla. (Storkenmaier et al. 2009, 19–23) 
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Efektiivisten spredien kaventuminen on pienempää kuin tarjousten spredien, mikä viittaa 

siihen, että asiantuntijat ovat korjanneet hintoja pienemmässä määrässä kauppoja. Hin-

nan parantumisen vähentyminen on ymmärrettävää, koska automatisoituja toteutushin-

toja voi parantaa vain algoritmein. Tulokset ovat yhteneviä Abrokwahin ja Sofianoksen 

(2008) tutkimuksen kanssa. Kun tarkastellaan sekä tarjousten että efektiivisiä spredejä, 

on selvää, että Hybrid Marketin käyttöönotto on vähentänyt kaupankäyntikustannuksia 

sekä lisännyt likviditeettiä. (Storkenmaier et al. 2009, 22) 

 

Analyysin perusteella hintavaikutus pienenee kaikissa kvartiileissa, mikä voi johtua siitä, 

että kaupat sisältävät vähemmän informaatiota tai toimeksiantojen pienemmistä koista. 

Hendershott et al. (2008) päätyivät tutkimuksensa työversiossa vastaavaan tulokseen. 

Kokonaisuutena spredi-mittareiden ja hintavaikutuksen perusteella vaikuttaa siltä, että 

NYSE:n uusi Hybrid Market –malli automaattisella toteutuksella olisi kilpailukykyisempi 

kuin vanha pörssisaliin pohjautuva ja asiantuntijoita tukeva malli. Kannattaa kuitenkin 

huomioida, että tehdyn analyysin pohjalta on vaikea osoittaa yksittäistä syytä hintavaiku-

tuksen pienenemiselle. (Storkenmaier et al. 2009, 24) 

 

Kauppakohtaisen liikevaihdon merkittävä tippuminen voi johtua automaattisesta toimek-

siantojen toteutuksesta, sillä automatisoitu pääsy markkinoille mahdollistaa pörssin ul-

kopuolisille sijoittajille toimeksiantojen jakamisen osiin ja täten suurien toimeksiantojen 

toteuttamisen ilman pörssisalin meklareita. Suuremmilla toimeksiannoilla on suuremmat 

kustannukset, koska ne sisältävät mahdollisesti enemmän tietoa. Tietoa omaavat sijoit-

tajat pyrkivät peittämään aikeensa jakamalla toimeksiantonsa osiin, jolloin he altistuvat 

pienemmälle riskille. Kaupankäyntikustannukset ovatkin pienimmät keskikokoisilla kau-

poilla (25 000 – 100 000 dollaria). Aleneva kauppakohtainen liikevaihto tukee heikenty-

vän hintavaikutuksen tuloksia. Kaupat ovat yhä informoituja, mutta niitä ei tunnisteta sel-

laisiksi yhtä nopeasti kuin suuria toimeksiantoja, joita ei jaeta osiin. Noin kahdenkymme-

nen prosentin pudotus kauppakohtaisessa liikevaihdossa on merkittävä ja sijoittajat ovat 

reagoineet muutoksiin NYSE:n markkinarakenteessa hiomalla sijoitusstrategioitaan. 

(Storkenmaier et al. 24–25) 
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Tutkimuksen tulokset osoittavat, että markkinatehokkuus on parantunut Hybrid marketin 

käyttöönoton myötä. Nopeus on kasvanut ja kaupankäyntikustannukset pienentyneet. 

Tarjousten, efektiiviset sekä realisoituneet spredit ovat kauttaaltaan kaventuneet mark-

kina-arvoltaan erilaisten yritysten osakkeilla. Hybrid Marketin käyttöönoton myötä sekä 

nopeus että kustannukset ovat parantuneet, vaikka yleisesti oletetaan, että kustannus-

ten ja nopeuden välillä on tehtävä kompromissi. Uusi markkinamalli vaikutti nopeuden 

lisäksi myös kaupankäyntisääntöihin sekä -tapaan. Asiantuntijoita tarvitaan yhä vähem-

män kauppojen järjestämiseen ja automaattisen toteutuksen sekä algoritmisen kaupan-

käynnin kehittymisen vuoksi sijoittajien ei tarvitse enää luottaa meklareihin suurissa toi-

meksiannoissa. Markkinatehokkuuden paraneminen nopeuden ja kustannusten suhteen 

viittaa siihen, että Hybrid Marketin käyttöönotto muutti eri laatuun vaikuttaviin tekijöihin. 

Hybrid Marketin eri vaikutukset liittyvät monimutkaisesti toisiinsa, joten on vaikeaa pur-

kaa yksittäisiä vaikutuksia markkinatehokkuuteen. (Storkenmaier et al., 2009, 27–28) 

 

3.3.2 Deutsche Börse 

 

Grothin tutkimusta helpotti se, että Deutsche Börsen tarjoama data erotteli algoritmien ja 

ihmissijoittajien tekemät kaupat. Tutkimuksesta selviää, että algoritmien tekemillä toi-

meksiannoilla on lyhyempi elinikä kuin ihmisten tekemillä. Täytyy kuitenkin huomioida, 

että elinikää mittaava muuttuja huomioi sekä toimeksiannon toteutuksen että peruutuk-

sen, jotka vaikuttavat eri suuntiin. Voidaan esimerkiksi olettaa, että rajahintatoimeksian-

tojen ja parhaan osto- ja myyntitarjouksen välistä absoluuttista eroa mittaavan muuttujan 

perusteella voidaan odottaa, että aggressiivisemmin hinnoitellut toimeksiannot toteute-

taan aiemmin, koska ne ovat tarjouskirjan yläpäässä. Samanaikaisesti vähemmän ag-

gressiivisesti hinnoiteltujen toimeksiantojen oletetaan peruuntuvan useammin, koska ne 

odottavat syvemmällä tarjouskirjassa ja niiden toteutumistodennäköisyys on pienempi. 

Uuden informaation johdosta niitä on mahdollisesti tarpeellista päivittää. Muuttujan ne-

gatiiviset kertoimet osoittavat, että peruutusvaikutus painaa enemmän kuin toteutusvai-

kutus. Verrattain alhaiset toimeksiantojen toteutusprosentit (17,12 prosenttia algoritmien 

ja 11,78 prosenttia ihmisten jättämille toimeksiannoille) vahvistavat peruutusvaikutuksen 

tärkeyden. (Groth, 2009, 219) 
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Tuloksista kahdelle ensimmäiselle likviditeettimittarille, pure order volumelle sekä option 

valuelle, löytyy kaksi selvää havaintoa. Algoritmisten järjestelmien likviditeettivaikutus 

puhtaasti jätettyjen toimeksiantojen volyymillä mitattuna on suurempi kuin optioiden arvo 

–mittarin ehdottama arvo. Todennäköisin syy tälle havainnolle löytyy likviditeettivaiku-

tuksen ajasta. Näin ollen markkinoille tarjottu vapaasti vaihdettava optio on vähemmän 

arvokas. Molempien tapojen tarjoamat arvot ovat huomattavasti pienempiä kuin algorit-

mien jättämien, ei-jälkimarkkinakelpoisten rajahintatoimeksiantojen määrän oletettu 

osuus. Koko näytteestä 54,2 prosenttia jätetyistä rajahintatoimeksiannoista tuli algorit-

meilta. Täten 88,01 prosenttia kaikista algoritmien jättämistä toimeksiannoista on ei-

jälkimarkkinakelpoisia rajahintatoimeksiantoja. (Groth, 2009, 220) 

 

Kolmannessa likviditeettimittarissa arvioidaan kuinka suuri osa volyymista toteutetaan 

passiivisia, algoritmien jättämiä rajahintatoimeksiantoja kohtaan tarkastelemalla todelli-

sia toteutuksia. Erityisen hyödyllinen mittarin oletetaan olevan sellaisten markkinoiden 

arvioinnissa, joilla suurin osa likviditeetistä ei ole sitoutunutta, mutta kaupankäyntiä 

esiintyy paljon. Mittari perustuu siihen, että markkinat ovat sitä likvidimmät mitä suurem-

pi on todennäköisyys löytää passiivinen vastapuoli. Passiivinen rajahintatoimeksianto 

odottaa tarjouskirjassa ja toteutetaan tulevan markkinahintaisen toimeksiannon tai jälki-

markkinakelpoisen rajahintatoimeksiannon vuoksi. Osuus algoritmien ollessa ei-

hyökkäävä osapuoli oli verrattain suuri. Esimerkiksi 40,28 prosenttia BMW:n osakkeen 

toteutetusta volyymista kohdistuu passiiviin algoritmisiin järjestelmiin. (Groth, 2009, 220–

221) 

 

Vaikka kaikki kolmesta mittarista sisältävät algoritmien jättämät passiiviset, ei-

jälkimarkkinakelpoiset rajahintatoimeksiannot, tulokset eroavat merkittävästi toisistaan. 

Tämä johtuu siitä, että algoritmiset järjestelmät eroavat merkittävästi ihmisistä eikä tätä 

käyttäytymistä voi ymmärtää perinteisten likviditeettimittarien avulla. Esimerkiksi option 

arvo –mittari epäsuorasti olettaa, että toimeksiannot, jotka näennäisesti tarjoavat likvidi-

teettiä markkinoille ei-jälkimarkkinakelpoisilla toimeksiannoilla, ovat myös niitä, jotka lo-

pulta toteutetaan. Mutta etenkin uudelle sijoittajajoukolle, algoritmeille, tämä ei välttä-
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mättä ole totta: algoritmit jättävät rajahintatoimeksiantonsa sellaisella tavalla, että ne 

säilyvät tarjouskirjassa vain lyhyen ajan, mikä vaikuttaa matalaan option arvoon. Algo-

ritmit eivät välttämättä halua paljastaa aikomuksiaan markkinoille vapaasti vaihdettavien 

optioiden avulla. Vastineena yllä olevalle likviditeettimääritelmälle, tämä osa likviditeetis-

tä on sitoutunut vain lyhyeksi ajanjaksoksi. Kuitenkin toteutusten volyymin todistamana, 

algoritmit tarjoavat (passiivista) likviditeettiä markkinoille. Tämä likviditeetti on tilapäistä 

ja paljastaa itsensä vain kun sopiva kauppaosapuoli ilmaantuu. (Groth, 2009, 221–222) 

 

Groth tunnisti algoritmisen kaupankäynnin ja likviditeetin vuorovaikutuksen tärkeänä tut-

kimusalueena, josta puuttuu vielä täsmällisiä oivalluksia ja metodologioita. Vaikka monet 

mittareista perustuvat erityisesti markkinauskomuksiin, johdetut tulokset tarjoavat todis-

teita, että algoritminen kaupankäynti hämärtää perinteisiä määritelmiä. (Groth, 2009, 

222) 

 

Tutkimus on tiettävästi ensimmäinen, joka tarjoaa päteviä johtopäätöksiä algoritmisen 

kaupankäynnin osuudesta likviditeettiin, koska Grothilla oli käytössään uniikki aineisto, 

joka mahdollisti toimeksiantojen luokittelun algoritmin tai ihmisen tekemäksi. Empiirinen 

analyysi osoittaa, että algoritmit käyttäytyvät merkittävän erilaisesti kuin ihmissijoittajat 

ottaen huomioon algoritmien toimeksiantojen peruutuskäyttäytymisen. Tutkimuksessa 

osoitettiin myös, että perinteisiin markkinoihin pohjautuvien likviditeettimittareiden sovel-

taminen ei välttämättä kuvaa algoritmisen kaupankäynnin oikeaa osuutta likviditeetistä. 

Koska algoritminen kaupankäynti tulee luultavasti yleistymään Euroopassa, likviditeetin 

virheellinen tulkinta voi jopa lisääntyä, joten meklareiden, markkinatakaajien ja tutkijoi-

den tulisi huomioida tämä. Tutkimuksessa onnistuttiin näyttämään, että teknologian run-

sas käyttö muuttaa rahoitusmarkkinoita ja täten myös sitä kuinka niitä tulee tulkita. 

(Groth, 2009, 222) 
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3.3.3 Kansainväliset valuuttamarkkinat 

 

Valuuttamarkkinoilla algoritminen kaupankäynti on tuoreempi ilmiö kuin osakemarkki-

noilla, koska kahden merkittävän inter-dealerin elektroniset kaupankäyntialustat sallivat 

algoritmisen kaupankäynnin vasta muutama vuosi sitten. Algoritmisen kaupankäynnin 

kasvu on ollut nopeaa ja suurin osa valuuttamarkkinoiden transaktioista inter-dealer –

markkinoilla sisältää vähintään yhden algoritmisen osapuolen. (Chaboud et al. 2009, 1) 

 

Valuuttamarkkinoilla käytetään erilaisia algoritmeja. Osa sijoittajista etsii arbitraasimah-

dollisuuksia, kuten pieniä eroja kolmen valuutan vaihtokurssien välillä (triangular arbitra-

ge), osa suurien toimeksiantojen optimaalista toteutusta mahdollisimman pienin kustan-

nuksin ja jotkut pidemmän aikavälin kaupankäyntistrategioiden toteuttamista voittojen 

toivossa. Algoritmisen kaupankäynnin viimeisimmän kehityksen tuloksena jotkin algorit-

mit lukevat ja tulkitsevat taloudellisen tiedon julkaisuja ja tekevät toimeksiantoja ennen 

kuin ekonomistit ovat edes ehtineet lukea ensimmäistä riviä. (Chaboud et al. 2009, 1) 

 

Tutkijat olettavat, että algoritmien kaupankäyntistrategiat korreloivat keskenään enem-

män kuin ihmisten strategiat. Finanssikriisin alun jälkeen rahoitusalan lehdissä on ehdo-

tettu, että koska algoritmit on suunniteltu samankaltaisesti, ne käyttäytyisivät samankal-

taisesti, kun markkinoiden volatiliteetti on korkea, ja liioittelisivat markkinoiden liikkeitä. 

Näin saattoi tapahtua Elokuun 16. päivä vuonna 2007, kun dollari-jeni –markkinoiden 

volatiliteetti oli hyvin korkea. Algoritmit möivät aggressiivisesti dollareita ja ostivat jenejä 

kello 6–12. Tuona aikana algoritmien toteuttamat toimeksiannot korreloivat keskenään 

enemmän kuin ihmisten. Puolenpäivän jälkeen ihmissijoittajat kokonaisuutena alkoivat 

ostaa dollareita aggressiivisesti ja jenin arvostus dollaria kohtaan palautui osittain päin-

vastaiseksi. Tämä on yksittäinen esimerkki, mutta se johtaa kysymykseen, kuinka paljon 

algoritmien kaupat ja strategiat korreloivat keskenään kokonaisuutena. (Chaboud et al. 

2009, 6–7) 

 

Algoritmisten sijoittajien strategioita ei tiedetä tarkalleen, koska sijoittajien strategiat ovat 

luottamuksellisia. Myös EBS pitää luottamuksellisena sen, mitä tietää. Strategioita voi 
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kuitenkin selvittää keskustelemalla markkinaosapuolten kanssa. Noin puolet algoritmien 

suorittamista kaupoista tulee niin sanotusta ammattimaisten sijoittajien yhteisöstä, joka 

viittaa pääasiassa hedge-rahastoihin ja CTA:hin (commodity trading advisors). Osa heis-

tä pyrkii hyödyntämään lyhytikäisiä arbitraasimahdollisuuksia, kun taas osa hyödyntää 

tilastollista arbitraasia. Tutkijat olettavat että vain pieni osa kaupankäyntivolyymista 

koostuu sellaisten algoritmien kaupoista, jotka on suunniteltu reagoimaan nopeasti uu-

teen tietoon. Toinen puolisko algoritmien kaupoista tulee vierasta valuuttaa välittävistä 

pankeista. Osa kaupoista liittyy selvästi pankkien asiakastoimintaan: suojauksen auto-

matisointiin ja suurten toimeksiantojen kustannusten minimointiin. Suuren osuuden us-

kotaan liittyvän pankkien omaan algoritmiseen kaupankäyntiin, jossa hyödynnetään 

useita strategioita, jotka ovat samankaltaisia kuin hedge-rahastoilla ja CTA:lla. Yleisesti 

markkinaosapuolet uskovat, että algoritmien käyttämien strategioiden sekoitus valuut-

tamarkkinoilla eroaa verrattuna osakemarkkinoiden vastaaviin. (Chaboud et al. 2009, 7) 

 

Elokuun 16. päivän episodia vuonna 2007 pidettiin laajalti yhtäkkisinä yen-carry –

kauppojen tuloksena, kun hedge-rahastot ja pankit kiirehtivät sulkemaan riskiset positiot 

ja ostamaan jeniä maksaakseen matalakorkoisia lainoja. Todisteet nostavat esiin mah-

dollisuuden, jossa algoritmiset sijoittajat käyttivät tuohon aikaan melko samanlaisia mo-

mentum- ja carry trade –strategioita, joka johti algoritmien jättämien toimeksiantojen 

korkeaan korrelaatioon ja teräviin valuuttakurssiliikkeisiin. Täytyy muistaa, että tämä on 

vain yksi episodi kahden vuoden otoksessa. Yen-carry –kauppojen vuoksi vastaavia 

episodeja on tapahtunut useita 1990-luvun lopun jälkeen, joista osa on ajalta jolloin al-

goritminen kaupankäynti ei ollut sallittua. (Chaboud et al. 2009, 7–8) 

 

Jos algoritmit ja ihmiset ovat indifferenttejä sen suhteen ottavatko vai tarjoavatko he lik-

viditeettiä minä tahansa aikana, tulisi huomata, että algoritmit ja ihmiset käyvät kauppaa 

keskenään samassa suhteessa heidän sen hetkisen markkinaläsnäolonsa suhteen. Jos 

algoritmeilla on homogeenisemmät kaupankäyntistrategiat, tulisi huomata algoritmien 

käyvän vähemmän kauppaa keskenään ja enemmän ihmissijoittajien kanssa. Jos kaikki 

tietokoneet käyttäisivät äärimmäisessä tapauksessa samaa algoritmia ja heillä olisi sa-

ma toteutusnopeus, emme huomaisi lainkaan kauppaa algoritmien välillä. Algoritmien 
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välillä käydyn kaupan osa kertoo kuinka korreloivia niiden strategiat ovat. (Chaboud et 

al. 2009, 8) 

 

Tutkijat luokittelevat datan sen mukaan onko osapuoli ”maker”, eli jättää toimeksiannon 

vai ”taker”, joka toteuttaa tarjouskirjassa olevan toimeksiannon. Selvittääkseen korre-

loivatko algoritmien kaupankäyntistrategiat keskenään enemmän kuin ihmissijoittajien, 

tutkijat luovat yksinkertaisen vertailumallin neljän mahdollisen kaupan pohjalta, joissa 

ihmissijoittajat ja algoritmit sijoittuvat toimeksiantojen eri puolille: esimerkiksi ihmissijoit-

taja jättää toimeksiannon, jonka algoritmi toteuttaa tai algoritmi jättää toimeksiannon, 

jonka toinen algoritmi toteuttaa. Malli olettaa osapuolten yhteensovittamisen sattuman-

varaiseksi ja itsenäiseksi. Tämän jälkeen osapuolet sovitetaan yhteen sattumanvarai-

sesti myös datan osalta, jotta todennäköisyys olisi sama kuin vertailumallilla. Kun malli-

en tuloksia verrataan, tulokset osoittavat, että algoritmit eivät käy keskenään kauppaa 

yhtä paljon kuin sattumanvarainen osapuolten yhteensovittaminen ennustaisi. Voidaan 

sanoa, että algoritmien strategiat eroavat toisistaan vähemmän kuin ihmissijoittajien 

kaupankäyntistrategiat. (Chaboud et al. 2009, 4–10) 

 

Tämä huomio nostaa huolenaiheita algoritmisen kaupankäynnin vaikutuksista volatili-

teettiin valuuttamarkkinoilla, ottaen huomioon algoritmien yleistymisen. Osa analyytikois-

ta on huomauttanut, että monet algoritmiset sijoittajat voivat ottaa saman puolen mark-

kinoilla samaan aikaan. Ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, että algoritmien strategioi-

den vahva korrelaatio johtaisi korkeampaan volatiliteettiin tai valuuttakurssien suuriin 

heilahteluihin. Luultavasti korkeampaan volatiliteettiin vaaditaan vahvasti korreloivat 

kaupankäyntistrategiat sekä epävakautta luovien strategioiden laajalle levinnyt käyttö. 

Esimerkiksi, jos monet algoritmiset sijoittajat käyttävät samankaltaisia algoritmeja, jotka 

hyödyntävät triangular-arbitraasia, kyseisten strategioiden vahvan korrelaation ei pitäisi 

vaikuttaa volatiliteettiin paljon. Voi olla, että volatiliteetti pienenisi, koska hinnanmuodos-

tusprosessi tehostuu. Myöskään hintavaikutuksen minimointiin keskittyvien strategioiden 

ei pitäisi lisätä volatiliteettia. Jos korkea korrelaatio heijastaa suuren määrän algoritmi-

sista sijoittajista käyttävän momentum- tai carry trade –strategioita, kuten vuoden 2007 

elokuun esimerkkitapauksessa, voi olla syytä huoleen. Vastaavia episodeja on ollut 
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useita jo ennen algoritmisen kaupankäynnin käyttöönottoa, mikä tukee sitä, että tapauk-

set johtuvat tiettyjen strategioiden dramaattisesta purkautumisesta riippumatta siitä to-

teutetaanko ne algoritmeilla vai ei. (Chaboud et al. 2009, 10) 

 

Testatakseen algoritmisen kaupankäynnin vaikutusta volatiliteettiin, tutkijat testaavat sen 

kausaalisuhdetta suhteessa päivittäiseen kokonaisvolyymiin ja päivittäiseen realisoitu-

neeseen volatiliteettiin. Todisteet algoritmisen kaupankäynnin kausaaliefektistä volatili-

teettiin eivät ole vahvoja ja ne viittaavat pikemminkin negatiiviseen suhteeseen (algorit-

misen kaupan lisääntyminen johtaisi pienempään volatiliteettiin). Täten ei ole systemaat-

tisia todisteita yleisestä mielipiteestä, jonka mukaan algoritminen kaupankäynti lisäisi 

markkinoiden volatiliteettia, pikemminkin päinvastoin. (Chaboud et al. 2009, 10–16) 

 

Selvittääkseen lisääkö vai vähentääkö algoritminen kaupankäynti likviditeettiä stressi-

jaksojen aikana, jolloin sitä tarvitaan eniten, tutkijat vertaavat ihmissijoittajien ja algorit-

mien likviditeetin tarjoamista USA:n nonfarm payrollin julkistamisen aikana, jolloin volati-

liteetti on eksogeenisesti korkeammalla, molempien likviditeetin tarjoamiseen muina ai-

koina. Johdonmukaisesti muiden tutkimusten kanssa selviää, että nonfarm payrollin jul-

kistamispäivinä tunnin volatiliteetti on kolmesta kuuteen kertaan suurempi ja minuutin 

volatiliteetti 15–30 kertaa suurempi kuin normaaleina päivinä. Volatiliteetin lisäys on pie-

nempi euron ja jenin väliselle valuuttakurssille kuin euron ja dollarin tai jenin ja dollarin 

kursseille. Kokonaisvolyymia tarkastellessa ihmis-makerien volyymi nousee julkaisuhet-

kellä, kun taas algoritmi-makerien volyymi laskee. Kuvio kääntyy päinvastaiseksi, kun 

tarkastellaan tunnin euron ja dollarin sekä euron ja jenin välisiä valuuttakurssien volyy-

meja. Algoritmit eivät tarjoa likviditeettiä yhtä paljon kuin ihmissijoittajat nonfarm payrol-

lin julkaisuhetkellä. Algoritmit kuitenkin tarjoavat likviditeettiä suhteessa enemmän julkis-

tuksen jälkeisenä tuntina, kun markkinavolatiliteetti pysyy vielä melko korkeana. Algorit-

mien toiminta julkaisun ensimmäisellä minuutilla voi heijastaa sitä, että monia algorit-

meista ei ole suunniteltu reagoimaan jyrkkiin, lähes erillisiin muutoksiin valuuttakursseis-

sa, jotka usein ilmenevät tietyllä datan julkaisun hetkellä. Osa algoritmisista sijoittajista 

voi mieluummin vetäytyä markkinoilta hieman ennen julkistusta ja jatkaa, kun riski jyrkis-

tä kurssivaihteluista on mennyt ohi. Data kuitenkin näyttää, että algoritmiset sijoittajat 
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kokonaisuudessaan eivät vetäydy likviditeetin tarjoamisesta laajennetun volatiliteetin 

ajanjaksoina, joka seuraa tiedonjulkaisuja. (Chaboud et al., 2009, 16–18) 

 

Tutkimuksessa selvitettiin myös missä laajuudessa ihmissijoittajat tai algoritmit edusta-

vat informoituja sijoittajia markkinoilla VAR-viitekehyksen (Vector autoregression) avulla. 

Olennaista on se, kummallako on pysyvämpi vaikutus hintoihin: ihmissijoittajilla vai algo-

ritmeilla. Kuten Hasbrouck (1991b) ehdotti, seuraavaksi tutkimuksessa käytetään im-

pulssivastefunktioita selvittämään erilaisten toimeksiantovirtatyyppien merkitystä hinta-

vaikutukseen. Kun käytetään hypoteettista miljardin perusvaluutan shokkia, välitön vai-

kutus ihmis-takeriin on suurempi kuin algoritmi-takeriin. Tämä voi johtua siitä, että osa 

algoritmeista on suunniteltu toteuttamaan suuria toimeksiantoja mahdollisimman pienin 

kustannuksin. Eroavaisuudet hintavaikutuksessa eivät ole järin suuria koko talouden 

mittakaavalla. Tutkimuksesta selviää myös, että tulokset ovat päinvastaisia pitkällä aika-

välillä ja kolmen kuukauden alaotoksessa. (Chaboud et al., 2009, 18–22) 

 

Hypoteettisen yhden keskihajonnan muutos näyttää, että euro-dollari – ja dollari-jeni –

markkinoilla ihmissijoittajilla on suurempi vaikutus hintoihin kuin algoritmeilla ja erot ovat 

suhteellisen suuria. Ero hintavaikutukseen cross-raten osalta on erittäin pieni. Näillä 

markkinoilla algoritmeilla on selvä etu triangular-arbitraasimahdollisuuksien huomaami-

sessa ja niihin reagoinnissa, joten suuri osa algoritmisesta kaupankäynnistä johtaa te-

hokkaampaan hinnanmuodostukseen. Näillä markkinoilla ihmissijoittajat ja algoritmit 

ovat keskimäärin yhtä informoituja. Tutkimuksessa huomattiin, että ihmissijoittajien toi-

meksiantovirta selittää noin 30 ja algoritmien vain neljä prosenttia kokonaisvarianssista. 

Tämä selittyy sillä, että ihmissijoittajien kokonaisosuus kokonaisvolyymista on noin 75 

prosenttia koko otoksen ajalta ja noin 65 prosenttia kolmen kuukauden alaotoksen ajal-

ta. Syvemmässä tarkastelussa selviää kuitenkin, että algoritmien vaikutus varianssiin on 

suhteellisesti pienempi kuin niiden volyymista voisi päätellä. (Chaboud et al., 2009, 22–

23) 

 

Kun selvitetään ovatko likviditeetin tarjoajat informoituja, ei ole selvää kaavaa mikä toi-

meksiantovirta vaikuttaa hintoihin eniten. Kun algoritmi on toimeksiannon jättäjä, esiintyy 
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miljardin perusvaluutan shokin aikana johdonmukaisesti suurta lyhyen aikavälin yli-

reagointia ja lyhyen aikavälin vastaus on aina suurempi kuin pitkällä aikavälillä. Kun 

kaupan molemmat osapuolet ovat ihmisiä, esiintyy alireagointia. Tämä osoittaa, että al-

goritmit tarjoavat likviditeettiä, kun todennäköisyys, että kaupan toinen osapuoli on in-

formoitu, on pieni. Yhden keskihajonnan shokin tulos osoittaa, että ihmissijoittajilla on 

suurempi vaikutus hintaan, kun toinenkin osapuoli on ihminen eikä algoritmi ja algorit-

meilla on pienempi vaikutus hintaan, kun toinen osapuoli on algoritmi eikä ihminen. Tul-

kinta on, että algoritmit tarjoavat likviditeettiä strategisemmin kuin ihmissijoittajat, jotta 

vastapuoli ei voisi vaikuttaa hintoihin niin paljon. Kun kaupan molemmat osapuolet ovat 

ihmisiä, niiden toimeksiantovirta muodostaa hallitsevan osan varianssista euro-dollari – 

ja dollari-jeni –markkinoilla. Toimeksiantovirta, joka syntyy kun molemmat osapuolet 

ovat algoritmeja, muodostaa yllättävän pienen osan varianssista, kun huomioidaan suuri 

osuus kokonaisvolyymista. Euro-jeni –markkinoilla suurin osa varianssista syntyy, kun 

ihmissijoittaja on ”maker” ja algoritmi ”taker”, mikä vahvistaa oletusta siitä, että algoritmit 

pystyvät hyödyntämään tehokkaasti triangular-arbitraasin mahdollisuuksia markkinoilla. 

Pitkällä aikavälillä on selvää, että kun kaupan molemmat osapuolet ovat algoritmeja, 

vaikutus varianssiin on suhteettoman pieni, kun taas molempien osapuolten ollessa ih-

misiä, vaikutus on suhteettoman suuri. (Chaboud et al., 2009, 24–25) 

 

Tutkimus ei vahvista laajalle levinneitä huolenaiheita algoritmisen kaupankäynnin vaiku-

tuksista rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Analyysistä selviää, että pääasiallisesti algo-

ritmien rakenne ja se mihin ne on suunniteltu, määrittävät sen vaikutuksen markkinoihin. 

Kansainvälisillä inter-dealer –markkinoilla algoritmien määrän nopea lisääntyminen ei 

ole tullut heikentyneen markkinatehokkuuden kustannuksella. Algoritmisen kaupan-

käynnin huomattiin vähentäneen volatiliteettia hieman ja ne tarjoavat likviditeettiä myös 

stressisillä markkinoilla. Algoritmien jättämät toimeksiannot eivät kuitenkaan vaikuta hin-

toihin niin paljon kuin ihmissijoittajien toimeksiannot, koska algoritmien rajahintatoimek-

siannot on jätetty ihmissijoittajia strategisemmin. On oletettavaa, että algoritmien kasva-

va saatavuus johtaa siihen, että niiden käyttö rahoitusmarkkinoilla tulee edelleenkin li-

sääntymään. Tutkimus tarjoaa toivoa siitä, että määrän kasvulla ei ole negatiivista vaiku-

tusta kansainvälisiin rahoitusmarkkinoihin. (Chaboud et al., 2009, 26–27) 
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4. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Algoritmisen kaupankäynnin vaikutuksia markkinatehokkuuteen selvitettiin neljän aiem-

man tutkimuksen avulla. Kaksi niistä huomioi muutoksia New York Stock Exchangessa 

2000-luvulla, yksi vaikutuksia Deutsche Börsessä ja yksi kansainvälisillä inter-dealer –

valuuttamarkkinoilla. Markkinatehokkuutta mitattiin yleisimmin likviditeetin avulla, mutta 

myös volatiliteettiin ja hinnanmuodostukseen kiinnitettiin huomiota. 

 

Monilla on ennakko-oletus, että algoritmisen kaupankäynnin vaikutukset ovat kauttaal-

taan negatiivisia esimerkkien, kuten toukokuun 5. päivän “Flash Crash” vuonna 2010 

Yhdysvaltojen pörsseissä ja elokuun 17. päivän episodi vuonna 2007 kansainvälisillä 

valuuttamarkkinoilla, perusteella. Molemmissa esimerkeissä algoritmit olivat vahvasti 

osallisia suuriin kurssivaihteluihin lyhyen ajan sisällä. On kuitenkin huomioitava, että 

vastaavia tapauksia on ilmennyt markkinoilla ennen algoritmisen kaupankäynnin yleis-

tymistä. 

 

Huomioitavaa on, että algoritmisen kaupankäyntijärjestelmän toimintatavalla on merki-

tystä sen vaikutuksessa markkinatehokkuuteen. Arvopaperi- ja valuuttamarkkinoilla al-

goritmisten kaupankäyntijärjestelmien käyttämissä strategioissa on eroa. Myös erilaiset 

sijoittajat käyttävät erilaisia strategioita. 

 

Tutkimukset New York Stock Exchangesta ja Deutsche Börsestä osoittavat, että algo-

ritmien osallistuminen markkinoille parantaa likviditeettiä. Deutsche Börseen liittyvässä 

tutkimuksessa huomioitiin, että perinteisten likviditeettimittarien käyttö ei välttämättä ku-

vaa algoritmien oikeaa osuutta likviditeetistä. Algoritmisen kaupankäynnin vaikutuksia 

NYSE:ssä tutkineissa artikkeleissa likviditeettimittarit olivat erilaisia ja johtopäätökset 

puolsivat selvästi vaikutusten olevan markkinoille positiivisia. Valuuttamarkkinoihin kes-

kittyneessä tutkimuksessa tutkittiin tarjoavatko algoritmiset sijoittajat likviditeettiä myös 

markkinastressin aikana. Algoritmien käyttäytyminen oli tuollaisessa tilanteessa erilaista 

kuin ihmissijoittajilla, mutta tulokset osoittivat, että algoritmit eivät vetäydy markkinoilta. 
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New York Stock Exchangea ja Deutsche Börseä tutkivissa artikkeleissa ei selvitetty al-

goritmisen kaupankäynnin vaikutuksia volatiliteettiin, vaan sitä käytettiin kontrollimuuttu-

jana muita vaikutuksia testattaessa. Valuuttamarkkinoita käsittelevässä tutkimuksessa 

algoritmisella kaupankäynnin huomattiin vaikuttavan volatiliteettiin sitä vähentävästi, 

mutta muutos ei ollut määrällisesti merkittävä. 

 

New York Stock Exchangea käsittelevissä tutkimuksissa huomattiin, että hinnanmuo-

dostus parani algoritmisen kaupankäynnin lisääntymisen myötä. Hinnat eivät kehittyneet 

enää niin paljon toteutuneiden kauppojen kautta vaan informaatio päivittyi hintoihin pa-

remmin jätettyjen toimeksiantojen perusteella. Deutsche Börseen liittyvässä tutkimuk-

sessa ei varsinaisesti käsitelty hinnanmuodostusta, mutta siinä huomattiin, että algorit-

mien jättämät rajahintatoimeksiannot ovat huomattavasti lyhytaikaisempia kuin ihmissi-

joittajien vastaavat. Algoritmien toiminnassa valuuttamarkkinoilla on huomionarvoista se, 

että ihmissijoittajien kaupoilla on hintoihin huomattavasti suurempi vaikutus kuin algorit-

mien kaupoilla, koska algoritmien jättävät rajahintatoimeksiantonsa huomattavasti stra-

tegisemmin. Lisäksi New York Stock Exchangea käsittelevissä tutkimuksissa huomattiin, 

että kaupankäyntikustannukset ovat pienentyneet. 

 

Algoritmisen kaupankäynnin aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia ei juurikaan huomattu. 

Markkinoiden syvyys on pienentynyt algoritmisen kaupankäynnin seurauksena. Suu-

rimmalle osalle sijoittajista parantunut likviditeetti ja pienentyneet kaupankäyntikustan-

nukset kompensoivat syvyyden pienentymisen. Haittaa tästä koituu suursijoittajille, sillä 

suurten toimeksiantojen toteuttaminen ilman merkittäviä kustannuksia on vaikeampaa. 

 

Kokonaisuutena algoritmisen kaupankäynnin voidaan sanoa parantaneen markkinate-

hokkuutta. Algoritmisen kaupankäynnin määrä tulee oletettavasti lähivuosina lisäänty-

mään entisestään teknologian halpenemisen vuoksi. Tulokset luovat uskoa sille, että 

algoritminen kaupankäynti ei vaikuta rahoitusmarkkinoihin negatiivisesti tulevaisuudes-

sakaan. Arvopaperikaupan säädöksistä päättäville tahoille muutos tuottaa tulevaisuu-

dessa lisätyötä. 
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Rahoitusmarkkinat ovat mullistuneet viime vuosina algoritmisen kaupankäynnin lisään-

tymisen vuoksi, mikä on aiheuttanut sen, että markkinoiden analysointi perinteisin meto-

dein on hankalampaa. Muutokset liittyvät toisiinsa monimutkaisesti, joten yksittäisten 

syiden selvittäminen on hankalaa. Luotettavien tutkimusten tekoa tulevaisuudessa 

edesauttaisi data, josta algoritmien tekemät kaupat ja toimeksiannot olisivat yksiselittei-

sesti saatavilla. 

 

Tulevaisuuden tutkimuksen tehtäväksi jää selvittää tarkemmin yksittäisten tekijöiden 

merkitystä markkinatehokkuuteen. Kaikkien käsiteltyjen tutkimusten käyttämä aineisto 

on peräisin ajalta ennen finanssikriisiä eikä vielä ole tarkkaa tietoa kuinka algoritmit käyt-

täytyvät finanssikriisin aikana tai laskevilla markkinoilla ja tätä kautta nykyiseen markki-

natehokkuuteen, koska algoritmien käymä kauppa kattaa nykyään merkittävän osuuden 

kokonaisvolyymista. Käytössä olevat algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät ovat tark-

kaan varjeltuja salaisuuksia eikä niiden käyttämistä strategioista ole varmaa tietoa.  Eri-

laisten algoritmien vaikutusta markkinatehokkuuteen on tässä vaiheessa äärimmäisen 

vaikea tutkia ja se jää selvitettäväksi tulevaisuudessa. 
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