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Johdannaisten  käytön  räjähdysmäinen  kasvu  1970-luvulta  lähtien  on  asettanut  ja  asettaa  yhä 

vaatimuksia niiden hinnoittelumalleille. Tunnetuin johdannaisten hinnoittelussa käytetty malli on 

Frank Blackin ja Myron Scholesin (1973) sekä Robert Mertonin (1973) uraauurtaviin tutkimuksiin 

pohjautuva Black–Scholes-malli, joka on yksinkertaisuutensa ansioista saavuttanut vankan aseman 

rahoitusmaailman käytössä.

Tämän  tutkielman  sisältö  voidaan  jakaa  karkeasti  kahteen  osaan.  Ensimmäisessä  osassa 

paneudutaan  johdannaisiin,  niiden  markkinoihin  sekä  ennen  kaikkea  niiden  hinnoittelun 

perusteisiin. Tarkoituksena on päästä käsiksi niihin menetelmiin ja oletuksiin, joita Black–Scholes-

mallin  johtamisessa  käytetään.  Näiden oletusten ymmärtämisen kautta  voidaan myös paremmin 

hahmottaa  mallin  käytännön  soveltamisessa  havaittuja  ongelmia.  Black–Scholes-mallin 

yksinkertaisuudesta huolimatta tai siitä johtuen malli ei ole ongelmaton. 

Tässä  tutkielmassa  on  paneuduttu  tarkemmin siihen,  miten  Black–Scholes-mallin  oletus  kohde-

etuuden  hintaprosessin  volatiliteetin  vakioisuudesta  toteutuu  käytännössä.  Kuten  useat 

kansainväliset  tutkimukset  ovat  osoittaneet,  Black–Scholes-mallin  perusteita  vastaan  sotiva 

volatiliteettihymy on voitu todentaa useilla eri johdannaismarkkinoilla. Ensimmäisen osion päättää 

näiden kansainvälisten tutkimusten esittely.

Toisen keskeisen osion muodostaa empiirinen tutkimus, jossa on pyritty selvittämään, esiintyykö 

volatiliteettihymyä suomalaisilla johdannaismarkkinoilla. Aineiston muodostavat OMX Helsingissä 

noteeratut  Nokian  osakkeen  warrantit  vuodelta  2006.  Aineiston  analyysin  perusteella  voidaan 

yksiselitteisesti  havaita  muillakin  markkinoilla todetun  volatiliteettihymyn  ilmenevän  myös 

suomalaisilla warranttimarkkinoilla.

Avainsanat:  Johdannaisinstrumentit,  johdannaisten  hinnoittelu,  johdannaismarkkinat,  Black–

Scholes-malli, volatiliteettihymy 
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1. Johdanto

Johdannaisten  merkitys  osana  rahoitusjärjestelmää  on  kasvanut  nopealla  tahdilla  1970-luvulta 

lähtien.  Laskentatavasta  riippumatta  johdannaismarkkinoiden  koko  on  saavuttanut  suuret 

mittasuhteet  2000-luvulle  tultaessa.  Johdannaisten  käytön  yleistyminen  on  merkinnyt  suurta 

murrosta  riskienhallinnassa,  kun  erilaisilla  instrumenteilla  voidaan  suojautua  mitä  erilaisempia 

riskejä vastaan. Toisaalta johdannaisten käyttöön itsessään sisältyy myös riskejä. Hyvän esimerkin 

tästä  antaa  vuoden  2007  aikana  Yhdysvaltojen  asuntolainamarkkinoilta  alkunsa  saanut 

rahoitusmarkkinoiden  kriisi,  jonka  on  pahimmillaan  pelätty  uhkaavan  koko  maailmanlaajuista 

pankkijärjestelmää.  Monimutkaisten  johdannaisrakenteiden  katsotaan  olevan  yksi  pääsyyllisistä 

kriisin leviämiseen.

Johdannaisten käytön lisääntymisen seurauksena niiden hinnoittelun merkitys korostuu. Blackin ja 

Scholesin (1973) sekä Mertonin (1973) artikkeleiden pohjalta luotu teoreettinen malli antaa hyvän 

viitekehyksen  johdannaisten  hintojen  analysointiin.  Alunperin  optioiden  hinnoitteluun  kehitetty 

malli  on  osoittanut  muuntautumiskykynsä  ja  siihen  on  sittemmin  kehitetty  laajennuksia,  jotka 

mahdollistavat hyvin erilaisten johdannaisten hinnoittelun. Kuten tässä tutkielmassa myöhemmin 

esitellään,  Black–Scholes-mallin käyttöön liittyy kuitenkin myös haasteita.  Tutkielmassa esitelty 

mallin  heuristinen  johtaminen  paljastaa  taustalla  vaikuttavat  oletukset,  jotka  eivät  rahoitusalan 

tutkimustulosten valossa vastaa todellisuutta. Keskeinen poikkeama todellisuudesta on erityisesti 

oletus taustalla vaikuttavan kohde-etuuden hintaprosessin normaalijakautuneisuudesta.

Tutkielmassa  esitellään  lyhyesti  tyypillisimpien  johdannaisten  ominaisuuksia,  niiden 

käyttötarkoituksia sekä johdannaismarkkinoiden erityispiirteitä. Tämä osio luo pohjan, jonka varaan 

myöhempi  teoreettinen  sekä  empiirinen  tarkastelu  nojaavat.  Toisen  keskeisen  kokonaisuuden 

muodostaa  Black–Scholes-mallin  teoreettinen  tarkastelu.  Tutkielmassa  Black–Scholes-mallia 

lähestytään  yksinkertaisten  matemaattisten  käsitteiden  kautta  syventyen  asteittain  mallin 

perusteisiin.  Matemaattisesti  käytetty  esitys  noudattaa  Neftcin  (2000)  ja  Hullin  (2006)  kirjoijen 

suuntaviivoja,  joissa  pääpaino  on  käsitteiden  ja  teoreettisten  lähtökohtien  ymmärtämisellä 

matemaattisen purismin sijaan.
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Black–Scholes-mallin  teoreettisen  tarkastelun  lähtökohdista  siirrytään  käsittelemään 

volatiliteettihymyä,  joka sijoittuu tutkielman aihealueen keskiöön.  Volatiliteettihymyllä viitataan 

useilla  johdannaismarkkinoilla  empiirisesti  todennettuun  ilmiöön,  joka  merkitsee  selvää 

poikkeamaa Black–Scholes-mallin teoreettisista lähtökohdista. Mallin avulla voidaan johdannaisen 

markkinahinnoista  estimoida  implisiittinen  volatiliteetti.  Teoreettisesti implisiittinen  volatiliteetti 

tarkoittaa siis Black–Scholes-mallia ratkaistuna volatiliteettiparametrin suhteen. Kun toteutushintaa 

lukuun  ottamatta  identtisiä  johdannaisia  verrataan  keskenään,  tulisi  implisiittisen  volatiliteetin 

teoreettisesti  olla  sama  näillä  kaikilla  johdannaisilla.  Käytännössä  näin  ei  kuitenkaan  kaikissa 

tapauksissa ole. Erityisen selvänä tämä ilmiö on näkynyt vuoden 1987 pörssiromahduksen jälkeen.

Tutkielmassa esitellään tarkemmin Rubinsteinin (1985 ja 1994) sekä Ederingtonin ja Guanin (2002) 

tutkimuksia,  joissa volatiliteettihymyä on tutkittu optioilla,  joiden  kohde-etuutena on S&P 500 

-osakeindeksi  tai  siihen sidotut  futuurit.  Itse volatiliteettihymyn todentamisen ohella huomio on 

tutkijoden esittämissä hypoteeseissa ilmiön syistä. Mitään yksiselitteistä syytä volatiliteettihymyn 

olemassaololle  ei  voida  nimetä.  Tutkijoiden  esittämiä  syitä  ovat  muun  muassa  kohde-etuuden 

hintamuutosten virheelliset taustaoletukset sekä markkinoiden jakaumaoletukset.

Tutkielman  viimeisen  suuremman  kokonaisuuden  muodostaa  volatiliteettihymyn  empiirinen 

tarkastelu,  jossa  analyysin  kohteena  ovat  OMX  Helsingissä  kaupankäynnin  kohteena  olevat 

warrantit, joiden kohde-etuutena on Nokian osake. Jo aiemmin mainittujen Ederingtonin ja Guanin 

(2002)  menetelmiin  löyhästi  nojaten  volatiliteettihymy  voidaan  todentaa  myös  suomalaisilla 

johdannaismarkkinoilla. Graafisen tarkastelun ohella volatiliteettihymyn olemassaolo todennetaan 

myös yksinkertaisen regressioanalyysin avulla.

2. Johdannaiset ja niiden markkinat

 2.1 Johdannaisten määritelmä

Johdannaisen käsitteellä viitataan suureen joukkoon erilaisia rahoitusinstrumentteja, joilla kaikilla 

on yksi yhdistävä tekijä. Johdannaisen arvo riippuu sen kohde-etuuden arvosta. Usein nämä kohde-
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etuudet  ovat  yksinkertaisempia  arvopapereita  tai  muita  kaupankäynnin  kohteena  olevia 

varallisuuslajeja. Kohde-etuutena voi sinänsä olla mikä tahansa muuttuja, esimerkiksi lumisateen 

määrä  jossain  hiihtokeskuksessa. Tyypillinen esimerkki  johdannaisesta  on  osakkeen  osto-optio. 

(Hull 2006,1.)

Broadie  ja  Detemple  (2004)  määrittelevät  johdannaisen  rahoitusinstrumenttina,  jonka  tuotto  on 

riippuvainen jostain alla  olevasta muuttujasta.  Tämä muuttuja  voi olla  kaupankäynnin kohteena 

oleva varallisuuslaji, kuten osake, indeksiportfolio, futuurihinta tai valuutta. Se voi olla myös jokin 

muu mitattavissa oleva tilanneriippuvainen muuttuja, kuten lämpötila jossain mittauspisteessä tai 

annetun indeksin volatiliteetti.

Johdannainen on siis arvopaperi, joka itsessään on kaupankäynnin kohteena, mutta jonka arvoon 

vaikuttaa  olennaisesti  jonkin  toisen  hyödykkeen,  esimerkiksi  osakkeen,  hinta.  Se,  millä  tavoin 

johdannaisen hinta määräytyy ja mikä on kohde-etuuden merkitys johdannaisen arvon kannalta, 

riippuu paljon johdannaisesta, tai tarkemmin sanottuna johdannaissopimuksen sisällöstä.

Johdannaiset  eivät ole mikään uusi  keksintö.  Niitä on ollut  olemassa eri  muodoissaan jo satoja 

vuosia. Esimerkiksi Alankomaissa käytiin 1600-luvulla kauppaa optioista, joiden kohde-etuutena 

olivat tulppaanisipulit ja Japanissa toimivat samalla vuosisadalla riisin johdannaismarkkinat. (Stulz 

2004, 9–10.)

 2.2 Johdannaisten käyttö

Johdannaisten tärkein käyttötarkoitus on riskienhallinta. Käyttämällä erilaisia markkinoilla tarjolla 

olevia instrumentteja yritys voi korvausta vastaan tehokkaasti siirtää osan sen toimintaan liittyvästä 

riskistä  muiden  markkinatoimijoiden  kannettavaksi.  Johdannaisia  käyttämällä  voidaan  päästä 

tilanteeseen, jossa riskin kantaa se, jolla siihen on parhaimmat edellytykset. Tämä puolestaan johtaa 

lisääntyneeseen  markkinoiden  tehokkuuteen,  kun  yritykset  voivat  toteuttaa  investointeja,  jotka 

ilman riskien ulkoistamista olisivat liian riskipitoisia. (Stulz 2004.)

Esimerkiksi  suomalainen vientiyritys,  joka käy dollarimääräistä  kauppaa,  altistuu toiminnassaan 

valuuttakurssiriskille.  Jos  vientiyritys  saa  sopimuksen  mukaisen  miljoonan  dollarin  suorituksen 

puolen vuoden päästä, vaikuttavat dollarin ja euron välisen valuuttakurssin muutokset välittömästi 
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yrityksen  tulokseen.  Näiltä  muutoksilta  voidaan  suojautua  tekemällä  termiinisopimus,  jossa 

sopimusosapuolet sitoutuvat vaihtamaan miljoona dollaria euroiksi sopimuksen mukaiseen kurssiin 

puolen vuoden päästä. Tällöin johdannaisposition arvon muutokset tasoittavat mahdollisen dollarin 

arvon laskun. Huomattava on, että termiinisopimus tosiasiallisesti kiinnittää vaihtokurssin eli niin 

suotuisat  kuin  haitallisetkin  muutokset  EUR/USD-valuuttarkurssissa  nollautuvat 

termiinisopimuksen kautta.

Tutkimusten mukaan yritykset myös käyttävät johdannaisia. Bartram, Brown ja Fehle (2004) ovat 

artikkelissaan tutkineet 7 292 ei-rahoitusalan yritystä 48 eri maasta. Aineisto on vuosilta 2000–

2001. Tutkimuskohteet on valittu Thomson Analyticsin tietokannasta sillä kriteerillä, että yrityksen 

tilinpäätösinformaatio  on  julkaistu  myös  englanniksi.  Tutkitut  yritykset  edustavat  62,5  % 

maailmanlaajuisesti  yhteenlasketusta  yhtiöiden  markkina-arvosta.  Tutkimuksen mukaan  59,8  % 

tutkituista  yrityksistä  käyttää  johdannaisia.  Yhdysvaltalaisten  yritysten  osalta  luku  on  hieman 

korkeampi,  64  %.  Yleisimmin  käytettyjä  ovat  valuuttakurssijohdannaiset,  43,6  %  yrityksistä. 

Korkojohdannaisia käytti 32,5 % ja hyödykejohdannaisia 10 % tutkituista yrityksistä. 

 2.3 Johdannaisten käyttäjät

Johdannaisten  käyttäjät  voidaan  karkeasti  jakaa  kolmeen  ryhmään  käyttötarkoituksen  mukaan. 

Riskinhallitsijat  pyrkivät  nimensä  mukaisesti  suojautumaan  riskeiltä  käyttämällä  erilaisia 

johdannaissopimuksia.  Ajatellaan  esimerkiksi  sijoittajaa,  joka  omistaa  1000  Nokian  osaketta. 

Osakkeen tämänhetkinen markkinahinta on 15 €, mutta sijoittaja on huolissaan mahdollisuudesta, 

että  osakekurssi  kääntyy  jyrkkään  laskuun  seuraavien  kahden  kuukauden  aikana.  Yksi  keino 

suojautua sijoittajan pelkäämältä riskiltä on käyttää Nokian osakkeen myyntioptiota. Sijoittaja ostaa 

yksinkertaisen myyntioption, jonka maturiteetti on kaksi kuukautta, toteutushinta 14 €  ja erän koko 

1000 osaketta. Sijoittajalla on tässä tapauksessa mahdollisuus myydä omistamansa osakkeet kahden 

kuukauden  kuluttua  14  €:n  hintaan  riippumatta  osakekurssin  kehityksestä.  Optio  kuitenkin 

mahdollistaa osakekurssin noususta hyötymisen, sillä siinä tapauksessa sijoittaja voi yksinkertaisesti 

jättää  optionsa  toteuttamatta.  Tämä  suojausstrategia  ei  kuitenkaan  ole  maksuton,  sillä  myös 

sijoittajan ostamilla myyntioptioilla on hinta. (Hull 2006, 9–10.)

Toisen  johdannaisia  käyttävän  ryhmän  muodostavat  sijoittajat,  jotka  pyrkivät  johdannaisilla 

spekuloimalla hyötymään markkinoiden liikkeistä. Tarkastellaan esimerkiksi sijoittajaa, joka uskoo 
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dollarin vahvistuvan suhteessa euroon seuraavien kahden kuukauden aikana. Yksi  mahdollisuus 

olisi  yksinkertaisesti  ostaa  100.000 $  ja  myydä  nämä kahden  kuukauden  kuluttua  toivottavasti 

korkeampaan hintaan. Toinen vaihtoehto olisi ottaa pitkä valuuttakurssitermiinipositio. Pitkä positio 

tarkoittaa  tässä  sitä,  että  esimerkkiyritys  sitoutuu  ostamaan  dollareita  ja  myymään  euroja 

termiinisopimuksessa määrätyllä kurssilla. Positio on rakennettava siten, että sopimusten nimellinen 

määrä on sama 100.000 $. Mikäli eräpäivänä dollarin kurssi suhteessa euroon on korkeampi kuin 

sovittu  termiinikurssi,  sopimukset  tuottavat  rahaa  ja  valuuttakurssin  ollessa  termiinikurssia 

heikompi aiheuttavat vastaavasti tappioita. On kuitenkin tärkeää havaita, että termiiniä käyttämällä 

sijoittajan alkuinvestointi on huomattavasti pienempi kuin 100.000 $, sillä termiinin tapauksessa 

kassavirrat realisoituvat vasta sopimuksen erääntymisen yhteydessä. (Hull 2006, 3–5.)

Kolmas  erilaisia  johdannaisstrategioita  soveltava  ryhmä  ovat  arbitraasisijoittajat.  He  pyrkivät 

löytämään eri markkinoiden välisiä hinnoittelupoikkeamia ja hyödyntämään niitä muodostamalla 

riskittömiä  portfolioita,  joiden  tuottoprosentti  ylittää  riskittömän  korkokannan  (Hull  2006,  14). 

Esimerkiksi vuonna 1998 romahtanut surullisenkuuluisa Long-Term Capital Management hedge-

rahasto  keräsi  parhaina  vuosinaan  huikeita  tuottoja  hyödyntämällä  velkavipua  ja  näitä 

hinnoittelupoikkeamia. (Jorion 2000). 

 2.4 Tyypillisimpiä johdannaisia

 2.4.1 Termiinisopimukset ja futuurit

Termiinisopimus on  osapuolten  välinen  sopimus  kohde-etuuden  myynnistä  tai  ostosta  tiettynä 

tulevana  ajankohtana  ennalta  sovittuun  hintaan.  Termiinisopimukset  ovat  hyvin  tyypillisiä 

valuuttakurssikaupassa  ja  soveltuvat  hyvin  valuuttakurssiriskien  hallintaan.  Futuurisopimukset 

vastaavat  sisällöltään  termiinisopimuksia,  mutta  niiden  kaupankäynti  tapahtuu  pörssissä.  Jotta 

kaupankäynti  pörssissä  olisi  mahdollista,  ovat  monet  futuurisopimusten  ehdoista 

kaupankäyntipaikan  määrittämiä.  Kahden  toisilleen  ennestään  tuntemattoman  osapuolen  välistä 

kauppaa  helpottavat  lisäksi  futuuripörssien   mekanismit,  joilla  voidaan  varmistua  siitä,  että 

osapuolet  suorittavat  futuurisopimuksen  velvoitteet.  Termiinisopimusten kaupankäynti  tapahtuu 

vastaavasti over-the-counter- eli OTC-markkinoilla, mikä käytännössä merkitsee, että sopimukset 

ovat  tyypillisesti  kahden  rahoitusalan  instituution  tai  rahoitusalan  instituution  ja  sen  asiakkaan 

välisiä. (Hull 2006, 3–6.) 
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 2.4.2 Optiot

Optiot voidaan luokitella pääsääntöisesti kahteen luokkaan: osto- ja myyntioptioihin. Osto-option 

haltijalla  on  oikeus  ostaa  kohde-etuus  ennalta  määrättynä  ajankohtana  sovittuun  hintaan 

(toteutushinta). Vastaavasti myyntioption haltijalla on oikeus myydä kohde-etuus ennalta sovituin 

ehdoin. (Hull 2006, 181–182.)

Optioita  voidaan  jaotella  myös  sen  mukaan,  miten  niiden  toteuttaminen  on  mahdollista. 

Amerikkalainen optio on toteutettavissa minä tahansa ajankohtana ennen option erääntymistä, kun 

taas  eurooppalaisilla  optioilla  toteuttaminen  on  mahdollista  ainoastaan  varsinaisena  eräpäivänä. 

(Hull 2006, 183.)

Optioiden kohdalla on myös syytä laittaa erityisesti merkille, että optio antaa haltijalleen oikeuden, 

mutta ei velvollisuutta ostaa tai myydä. Termiinisopimukset ja futuurit sitovat haltijan transaktioon, 

kun taas option haltijalla on mahdollisuus jättää optiot toteuttamatta, mikäli se johtaisi negatiiviseen 

kassavirtaan.

 2.4.3 Optioiden arvo

Optioiden  arvon katsotaan muodostuvan kahdesta  osasta:  perusarvosta  (intrinsic  value)  ja  aika-

arvosta  (time  value).  Perusarvolla  tarkoitetaan  tuottoa,  joka  saataisiin,  jos  optio  toteutettaisiin 

välittömästi.  Osto-optioiden perusarvo on positiivinen,  kun kohde-etuuden markkinahinta S on 

toteutushintaa K korkeampi  (eli S−K  0 )  ja  myyntioptioiden  tapauksessa,  kun  kohde-

etuuden markkinahinta on alhaisempi kuin toteutushintaa ( S – K  0 ). 

Aika-arvon voidaan ajatella olevan se osuus option hintaa, joka ei ole perusarvo. Sillä kuvataan 

option  liikkeellelaskijan  vaatimaa  lisähintaa  mahdollisuudesta  toteuttaa  optio  tulevaisuudessa. 

Tämän  lisähinnan  suuruuteen  vaikuttaa  esimerkiksi  kohde-etuuden  volatiliteetti.  (Termiä 

volatiliteetti  käytetään rahoitusmarkkinoilla kuvaamaan hinnan keskihajontaa (Neftci 2000, 94)). 

Esimerkiksi  amerikkalaisen  osto-option,  jonka  toteutushinta  on  kohde-etuuden  markkinahintaa 

korkeampi,  nollan  ylittävä  hinta  voidaan  selittää  aika-arvon  avulla.  Vaikka  välittömästä 
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toteuttamisesta saatava hyöty on nolla, kohde-etuuden hinta voi vielä muuttua option juoksuaikana 

siten,  että  option  toteuttaminen  kannattaisi.  Mitä  suurempi  on  kohde-etuuden  volatiliteetti,  sitä 

todennäköisempää on,  että  option erääntyessä sen  toteuttamisesta  seuraava kassavirta  on  nollaa 

suurempi. Option maturiteettina sen aika-arvo on nolla. (Hull 2006.)

 2.4.4 Swap-sopimukset

Swap on usein pitkäkestoinen johdannaissopimus, jonka osapuolet sitoutuvat vaihtamaan sovittuja 

kassavirtoja  ennalta  määrättyinä  ajankohtina.  Tyypillinen  esimerkki  tällaisesta 

johdannaissopimuksesta on koronvaihtosopimus. Siinä toinen osapuoli sitoutuu maksamaan sovitun 

kiinteän koron swapin laskennalliselle arvolle ja saa siitä vastineeksi vaihtuvakorkoisen kassavirran 

samalle  laskennalliselle  arvolle  koronvaihtosopimuksen  juoksuaikana.  Koronvaihtosopimuksen 

avulla yrityksen on esimerkiksi mahdollista muuttaa kiinteäkorkoinen lainansa vaihtuvakorkoiseksi 

tai päinvastoin. (Hull 2006.)

Tyypillisten koron-  ja  valuutanvaihtosopimusten  ohella  kassavirtojen  ”vaihdosta”  voidaan  sopia 

mitä  erilaisimmissa  tapauksissa.  Viime vuosikymmenen  lopun  jälkeen  johdannaisinstrumenttien 

mielenkiintoisin kehitys on tapahtunut niin sanotuissa luottojohdannaisissa, joista suosituimpia ovat 

credit  default  swapit  (CDS).  CDS-sopimusten  avulla  voidaan  suojautua  annetun  yrityksen 

lainavelvoitteiden  laiminlyöntiä  vastaan.  CDS:n  ostaja  saa  oikeuden  myydä  sopimuksessa 

määritellyn  yrityksen  joukkolainoja  nimellisarvoonsa  luottotapahtuman  sattuessa.  Vastaavasti 

CDS:n myyjä sitoutuu ostamaan kyseiset joukkolainat nimellisarvoonsa luottotapahtuman sattuessa. 

Luottotapahtuma  määritellään  tapauskohtaisesti,  mutta  tyypillisesti  sillä  tarkoitetaan  vakavaa 

maksuhäiriötä,  velkojen  uudelleenjärjestelyä  tai  konkurssia.  CDS:n  ostaja  maksaa  myyjälle 

säännöllisiä  kassavirtoja  (preemiota),  esimerkiksi  joka  kuukausi,  kvartaali  tai  vuosi,  CDS:n 

erääntymiseen tai luottotapahtumaan saakka. (Hull 2006.)

 2.4.5 Warrantit

Warranteilla  (englanniksi  covered  warrants)  tarkoitetaan  johdannaisinstrumentteja,  jotka  ovat 

ominaisuuksiltaan hyvin lähellä optioita. Mikäli ostowarrantin kohde-etuuden hinta on warrantin 

erääntymispäivänä warrantin toteutushintaa korkeampi, maksetaan warrantin haltijalle tämä kohde-
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etuuden hinnan ja toteutushinnan välinen erotus maturiteettina. On siis huomattavaa, että warrantin 

haltija ei missään vaiheessa osta tai myy itse kohde-etuutta, vaan mahdollinen voitollinen kohde-

etuuden  hinnan  ja  toteutushinnan  välinen  erotus  maksetaan  käteisenä.  Vastaavasti 

myyntiwarranttien tapauksessa haltijalle maksetaan warrantin erääntyessä toteutushinnan ja kohde-

etuuden  markkinahinnan  välinen  erotus,  mikäli  se  on  positiivinen  eli  toteutushinta  on 

markkinahintaa korkeampi. (Rahoitustarkastus 2008.)

 2.4.6 Muut johdannaiset

OTC-markkinoilla on mahdollista räätälöidä tai strukturoida johdannaisia siten, että ne soveltuvat 

juuri  kulloisenkin  asiakkaan  tarpeisiin.  Toisinaan  nämä  johdannaissopimukset  poikkeavat 

huomattavasti  sisällöltään  pörssikaupankäynnin  kohteena  olevista  johdannaisista.  Myös 

johdannaisen  rakenne  saattaa  poiketa  huomattavasti  totutusta;  optioiden  kohdalla  tällaisiin 

poikkeaviin sopimuksiin viitataan sanalla eksoottiset optiot. (Hull 2006, 199.)

Yksi  esimerkki  eksoottisista  optioista  ovat  erilaiset  barrier-optiot.  Termillä viitataan  optioihin, 

joiden tuotto on riippuvainen siitä, ylittääkö kohde-etuuden hinta jonkin sovitun rajan vai pysyykö 

se sen alapuolella. Esimerkiksi ns.  knock-out-optio erääntyy arvottomana, mikäli  kohde-etuuden 

hinta saavuttaa tietyn ennalta sovitun tason option juoksuaikana. (Hull 2006, 533.)

 2.5 Johdannaismarkkinat ja niiden koko

Johdannaismarkkinat voidaan karkeasti jakaa kahteen kategoriaan: johdannaispörsseihin sekä OTC-

kauppaan.  Edellisellä  tarkoitetaan markkinoita,  joilla  sijoittajat  käyvät  kauppaa standardoiduilla, 

pörssin  määrittämillä  sopimuksilla.  Tunnetuimpia johdannaispörssejä  ovat  CBOT (The  Chicago 

Board  of  Trade) sekä  CME (Chicago Mercantile  Exchange).  Pörssikaupan etuna  voidaan  pitää 

luottoriskin  pienuutta.  Tämä  on  seurausta  pörssien  kaupankäynnille  asetetuista  säännöistä  sekä 

vaadituista vähimmäistalletuksista. (Hull 2006, 1.)

Pörsseille  vaihtoehtoinen  kaupankäyntimuoto  on  OTC-kauppa  (Over  The  Counter),  jolla 

tarkoitetaan  suoraan  pörssin  ulkopuolella  tehtyjä  johdannaiskauppoja.  Yleensä  OTC-kaupan 

osapuolista vähintään toinen on rahoitusalan instituutio, joka toimii ns. markkinatakaajana (market 
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maker).  Tärkein  OTC-kaupan  etu  on  se,  että  sopimusten  muodolle  ei  ole  asetettu  mitään 

vaatimuksia,  kuten  pörssissä.  Käytännössä  tämä  tarkoittaa  sitä,  että  sopimusosapuolet  voivat 

vapaasti päättää johdannaissopimuksen rakenteen. Tämän kaupankäyntimuodon huonona puolena 

on vastaavasti  se,  että  vastapuoliriski  on pörssikauppaan verrattuna suurempi.  Vastapuoliriskillä 

tarkoitetaan sitä mahdollisuutta, että jompikumpi johdannaissopimuksen osapuolista ei syystä tai 

toisesta  pysty  täyttämään  johdannaissopimuksessa  määriteltyjä  velvoitteita.  Vaikka 

johdannaispörssien ja OTC-markkinoiden koon vertailu ei ole täysin yksiselitteistä, voidaan sanoa, 

että  OTC-kaupan  volyymi  on  huomattavasti  johdannaispörsseissä  käydyn  kaupan  volyymia 

suurempi. (Hull 2006.)

Johdannaismarkkinat ovat kasvaneet viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana erittäin nopeasti. 

Joidenkin  arvioiden  mukaan  markkinoiden  koko  on  satakertaistunut  1970-luvulta  2000-luvun 

alkuun  mennessä.  Akateemisessa  kirjallisuudessa  mainitaan  usein  kaksi  olennaista  syytä  tälle 

valtaisalle kasvulle. Käyttökelpoisten hinnoittelumallien kehitys oli ensimmäinen tärkeä edellytys 

johdannaismarkkinoiden kehittymiselle. Frank Blackin ja Myron Scholesin (1973) sekä Mertonin 

(1973) artikkelit johtivat optioiden ja muiden yksinkertaisten johdannaisinstrumenttien teoreettisesti 

pitävän hinnoittelun olennaiseen helpottumiseen. (Stulz 2004.)

Taloudellisen toimintaympäristön voimakas muutos 1970-luvulla oli toinen merkittävä tekijä, joka 

kiihdytti  johdannaismarkkinoiden  kasvua.  Korkojen  ja  valuuttakurssien  volatiliteetin  reippaan 

kasvun  seurauksena  riskienhallinnasta  tuli  entistä  tärkeämpää  niin  yrityksille  kuin  yksittäisille 

sijoittajillekin. Samanaikainen kansainvälisen kaupan ja rahoituksen kasvu lisäsi osaltaan kysyntää 

johdannaisinstrumenteille, jotka helpottivat  riskien hallintaa. (Stulz 2004.)

Johdannaisten  kaupankäynnin  kasvu  viimeisen  kolmenkymmenen  vuoden  aikana  on  ollut 

ilmiömäistä. Johdannaismarkkinoiden koosta puhuttaessa on kuitenkin aina selvitettävä, mitä koko 

kulloinkin  merkitsee.  Kansainvälinen  järjestelypankki  (Bank for  International  Settlements,  BIS) 

käyttää arvioissaan menetelmää, jossa jokainen johdannaissopimus arvostetaan nimellisarvoonsa. 

Tähän laskentatapaan perustuen Stulz (2004) arvioi  johdannaismarkkinoiden koon vuonna 2003 

ylittäneen  200  biljoonaa  dollaria  (biljoonalla  dollarilla  viitataan  tässä  tutkielmassa  tuhanteen 

miljardiin dollariin). Tähän lukuun hän päätyy laskemalla yhteen BIS:n arvion OTC-markkinoiden 

koosta  vuonna  2003  sekä  pörsseissä  vaihdettujen  johdannaissopimusten  nimelliset  arvot.  Myös 

Hullin (2006) esittämä arvio on lähes samansuuruinen.
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Ottaen huomioon, että kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden ja yritysten velkatodistusten 

maailmanlaajuinen markkina-arvo oli 31 biljoonaa dollaria vuonna 2003, on Stulzin (2004) arvioon 

johdannaismarkkinoiden  koosta  kuitenkin  suhtauduttava  varauksella.  Ensinnäkin  on  pidettävä 

mielessä,  että  monet  johdannaissopimukset  suljetaan  ostamalla  vastakkainen  positio.  Otetaan 

esimerkiksi  yritys  A,  joka  on  tehnyt  koronvaihtosopimuksen,  jossa  se  sitoutuu  maksamaan 

markkinakorkoa sopimuksen nimelliselle pääomalla ja vastaanottaa kiinteän korkokannan mukaan 

lasketut maksut koronvaihtosopimuksen toiselta osapuolelta. Tämän position sulkeminen tapahtuu 

usein  siten,  että  yritys  A  tekee  koronvaihtosopimuksen,  jonka  kassavirrat  ovat  päinvastaiset 

aiemmin mainittuun sopimukseen verrattuna. Tällöin yritys A:n kannalta sopimuksen kassavirrat on 

nollattu,  mutta  johdannaismarkkinoiden  kokoa  arvioitaessa  nämä  molemmat  sopimukset 

laskettaisiin mukaan. (Stulz 2004.)

Toisaalta BIS:n arvio  jättää  huomiotta johdannaissopimukset,  joiden kumpikaan osapuoli  ei  ole 

BIS:n  tarkkailema  instituutio.  Samoin  huomiotta  jäävät  arvopaperit,  jotka  ominaisuuksiltaan 

vastaavat  johdannaisia,  mutta  joita  syystä  tai  toisesta  ei  tällaisiksi  lueta.  Esimerkiksi 

asuntolainapoolia vastaan liikkeelle lasketut arvopaperit kuuluvat tähän kategoriaan. (Stulz 2004.)

3. Johdannaisten hinnanmääritys

 3.1 Johdannaisiin liittyvät riskit

Johdannaisten käytön yleisyyden takia on tärkeää kiinnittää huomiota myös niihin matemaattisiin 

menetelmiin,  joita  johdannaisen  arvoa  määritettäessä  käytetään.  Kuten  Stulz  (2004)  tuo 

artikkelissaan  esille,  johdannaisten  virheellisen  arvonmäärityksen  seuraukset  voivat  olla  erittäin 

haitalliset niin yksittäiselle yritykselle kuin jopa koko rahoitusjärjestelmälle. 

Mediassa johdannaiset  ovat  tulleet  yleisimmin esille  juuri  erilaisten kriisien kautta.  Esimerkiksi 

englantilaisen Barings-pankin ja Long-Term Capital Management (LTCM) nimisen hedge-rahaston 

konkursseissa johdannaissopimukset olivat keskeisessä asemassa. Samoin johdannaisilla katsotaan 

olleen merkitystä Thaimaan valuutan bahtin romahduksessa vuonna 1997. (Stulz 2004, 1.)

Muun  muassa  tunnettu  amerikkalainen  sijoittaja  Warren Buffett  (2003)  on  vahvasti  kritisoinut 

johdannaisten  laajamittaista  käyttöä.  Hän  katsoo,  että  markkinatoimijoiden  arviot  johdannaisten 
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käyttöön  liittyvistä  riskeistä,  erityisesti  luottoriskistä,  eivät  vastaa  todellisuutta.  Riskien 

kasaantuminen  harvojen  voimakkaasti  keskenään  sitoutuneiden  toimijoiden  käsiin  voi  hänen 

mukaansa  aiheuttaa  laajoja  rahoitusjärjestelmän  makrotason  ongelmia,  mikäli  nämä  riskit 

realisoituvat.  

Rahoitusjärjestelmän  makrotason  kriisillä  tarkoitetaan  tilannetta,  jossa  rahoitusalan  yksittäisen 

toimijan taloudellinen kriisi tai konkurssi aiheuttaa koko rahoitusalan laajuisen kriisin, joka leviää 

ruton tavoin (De Bandt & Hartmann 2000, 10–11). Koska johdannaisinstrumettien myyjät, usein 

pankit,  kantavat  valtaisia  luottoriskejä  ja  toisaalta  sopimusten  vastapuolet  ovat  verkottuneet 

voimakkaasti,  voi  yksittäinen  kriisitilanne  levitä  edellä  kuvatun  kaltaiseksi  koko  järjestelmää 

uhkaavaksi sokiksi. (Buffett 2003, 14.)

Englannin  keskuspankin  teettämän  tutkimuksen  mukaan  johdannaisdiilereiden  käsityksissä  eri 

instrumenttien  arvoista  oli  suurta  vaihtelua.  Aktiivisen  kaupankäynnin  kohteena  oleville 

instrumenteille arviot olivat yhteneviä, mutta monimutkaisempien johdannaissopimusten kohdalla 

diilerien käsitykset ”oikeasta” arvosta poikkesivat merkittävästi toisistaan. (Stulz 2004.)

Myös Bernardo ja Cornell (1997) vahvistavat artikkelissaan samansuuntaisen tuloksen aineistosta, 

joka  kattaa  asuntolainapooliin sidottujen  johdannaisten  huutokaupan.  Heidän  tutkimuksensa 

mukaan huutokaupan korkein tarjous ylitti alimman tarjouksen keskimäärin 63 %:lla.

 

Kuten em.  tutkimukset  osoittavat,  johdannaissopimusten arvonmääritys  aiheuttaa ongelmia  jopa 

rahoitusalan ammattilaisten keskuudessa. Varsinkin räätälöidyt sopimukset,  joilla ei markkinoilla 

käydä  kauppaa,  ovat  ongelmallisia  yrityksille,  sillä  markkinahinnat  eivät  tarjoa  mitään 

lisäinformaatiota näiden johdannaisten arvosta. (Stulz 2004.)

 3.2 Optioiden hintojen käyttäytyminen

 3.2.1 Perusrajoitteet

Yksinkertaisten  osto-  ja  myyntioptioiden  hintoja  voidaan  teoreettisesti  rajata  monella  tapaa. 

Hinnalle voidaan siis määrittää ylä- ja alaraja sekä optioiden hintoja voidaan asettaa järjestykseen, 

mikäli  option  tyypin  lisäksi  sen  kohde-etuus  ja  toteutushinta  ovat  tunnettuja.  Seuraavassa 
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perehdytään näihin rajoihin ja niiden perusteluihin. Näissä seuraavaksi esitetyissä lainalaisuuksissa 

ei oteta huomioon luovutusvoittoja, veroja tai markkinahäiriöitä, jotka saattaisivat vaikuttaa näihin 

tuloksiin. (Ingersoll 1987, 299.)  

Merkitään kirjaimilla F S , t ;T , K  , f S , t ;T , K  amerikkalaisen ja eurooppalaisen osto-option 

hintaa. Kirjain S kuvaa option kohde-etuutta, K toteutushintaa ja T maturiteettia. Muuttujalla

t merkitään  nykyhetkeä.  Vastaavasti GS , t ;T , K  , g S , t ;T , K  ovat  amerikkalaisen  ja 

eurooppalaisen  myynti-option  hintoja.  Lisäksi  toteutushinnalle  pätee K  0 . (Ingersoll  1987, 

298.)

Kuten aiemmin mainittiin, eurooppalaisen option toteutus on mahdollista ainoastaan maturiteettina. 

Option  haltijalla  on  mahdollisuus  joko  toteuttaa  se  tai  antaa  sen  raueta  arvottomana.  Jotta 

toteuttaminen on järkevää, tulee osto-optiolle päteä ST  K ja myyntioptiolle ST  K.

Amerikkalaisten  optioiden  tapauksessa  tilanne  ei  ole  näin  yksinkertainen.  Maturiteettina 

toteutuspäätös  tehdään  samoin  kuin  eurooppalaisten  optioiden  tapauksessa.  Ennen  maturiteettia 

osto-optiota (myyntioptiota) ei toteuteta, mikäli toteutushinta on suurempi (pienempi) kuin kohde-

etuuden markkinahinta. Ei kuitenkaan voida sanoa, että amerikkalainen osto-optio (myyntioptio) 

välttämättä  toteutettaisiin ennen maturiteettia,  vaikka toteutushinta  olisikin suurempi (pienempi) 

kuin markkinahinta, sillä odottamiseen sidottu odotettu arvo voi olla suurempi kuin välitön tuotto. 

(Ingersoll 1987, 299.)

Seuraavassa esitellään Ingersollin (1987) kirjassaan esittelemät lauseet, jotka pätevät optioille.

F ·  0, G·  0, f ·  0, g ·  0. (3.1)

F S ,T ;T , K = f S ,T ;T , K = Max S−K ,0 ,
G S ,T ;T , K = g S ,T ;T , K = Max  K−S ,0. (3.2)

F S , t ;T ,K   S−K , GS ,t ;T , K   K−S. (3.3)

Jos T 2  T 1 , niin

F · ;T 2  F · ;T 1 ja G · ;T 2  G · ;T 1. (3.4)
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F ·  f · ja G ·  g · . (3.5)

Jos K 1  K 2 , niin

F · ; K1  F · ; K 2 ja f · ; K1  f · ; K2 ,
G · ; K1  G · ; K 2 ja g · ; K1  g · ; K 2 .

(3.6)

S ≡ F S , t ;∞,0  F S , t ;T , K   f S ,t ;T , K  (3.7)

f 0, ·= F 0, ·= 0 (3.8)

Lause  (3.1)  määrittelee  optioiden  hinnan  alarajan.  Koska  option  haltijalla  ei  ole  velvollisuutta 

toteuttaa optiota, mikäli se johtaisi negatiiviseen kassavirtaan, ei option arvo voi olla negatiivinen. 

Lause (3.2) määrittää, että option arvo on erääntymispäivänä välttämättä nolla tai kohde-etuuden 

markkinahinnan ja option toteutushinnan erotus, jos se on suurempi kuin nolla sekä amerikkalaisille 

että  eurooppalaisille  osto-optiolle.  Amerikkalaisen  ja  eurooppalaisen  myyntioption  hinta  on 

vastaavasti nolla tai toteutushinnan ja markkinahinnan erotus, jos se ylittää nollan. (Ingersoll 1987, 

300.)

Amerikkalaisille osto- ja myyntioptioille pätee lause (3.3), joka yksinkertaisesti poistaa arbitraasin 

mahdollisuuden. Koska kyseiset optiot ovat toteutettavissa myös ennen maturiteettia, ei niiden arvo 

voi koskaan alittaa välittömästä toteutuksesta saatavia tuloja. Eurooppalaisille optiolle tämä ei päde, 

koska toteuttaminen ennen maturiteettia ei ole mahdollista. (Ingersoll 1987, 300.) 

Lauseet (3.4) ja (3.5) voidaan perustella yksinkertaisella dominanssi-argumentilla, jonka mukaan 

ylimääräisten  oikeuksien  arvo  ei  voi  olla  negatiivinen.  Lauseen  (3.4)  tapauksessa  pidempi 

juoksuaika  on  tämä ylimääräinen oikeus  ja  lauseen  (3.5)  kohdalla  mahdollisuus  toteuttaa  optio 

ennen maturiteettia. (Ingersoll 1987, 300.)

Lauseen  (3.6)  mukaan osto-optioiden (myyntioptioiden) hinta  on toteutushinnan ei-kasvava  (ei-

laskeva)  funktio.  Myös  tämä  lause  voidaan  todistaa  dominanssi-argumentilla.  Jos  ensimmäinen 

osto-optio voidaan toteuttaa tuottoa S−K1 vastaan,  niin toinen osto-optio voidaan toteuttaa ja 

saada parempi tuotto S−K2 .  (Ingersoll 1987, 300.)

Lauseet (3.7) ja (3.8) seuraavat suoraan lauseista (3.4), (3.5) ja (3.6) (Ingersoll 1987, 300). Lauseen 
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(3.7)  oikealta  puolelta  lähdettäessä  lauseen  (3.5)  nojalla  amerikkalaisen  osto-option  arvo  on 

vähintään yhtä  suuri  kuin eurooppalaisen osto-option,  kun optioiden ominaisuudet  ovat  muuten 

identtiset.  Seuraava  epäyhtälö F S , t ;∞,0  F S , t ;T , X   voidaan  puolestaan  perustella 

lauseiden (3.4) ja (3.6) perusteella. Lauseen (3.4) nojalla juoksuajaltaan pidemmän osto-option arvo 

on ceteris paribus suurempi tai yhtä suuri  kuin lyhyemmän juoksuajan optiolla.  Lisäksi  lauseen 

(3.6) perusteella toteutushinnaltaan alhaisemman osto-option arvo on ceteris paribus vähintään yhtä 

suuri kuin korkeamman toteutushinnan osto-option. Näiden kahden lauseen perusteella epäyhtälö 

pätee.

KUVA 1. Rajat osto-option hinnalle. Lähde Ingersoll (1987).

Kuva 1 esittää näiden edellä  mainittujen lauseiden merkityksen graafisesti  amerikkalaisen osto-

option  tapauksessa.  Amerikkalaisten  myyntioptioiden  ja  eurooppalaisten  optioiden  tapauksessa 

kuva on hyvin erilainen. Esimerkiksi Kuvassa 1 osto-option oikeaa puolta rajoittava lause (3.3) ei 

välttämättä päde eurooppalaisten optioiden tapauksessa.

 3.2.2 Eurooppalaisten osto- ja myyntioptioiden hintapariteetti
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Edellisten  sääntöjen  lisäksi  eurooppalaisille  optioille  pätee  osto-  ja  myyntioptioiden  hin-

tapariteettina (put-call parity) tunnettu riippuvuus. Matemaattisesti se voidaan esittää

g S , t ;T , K = f S , t ;T , K  − SKP t , T  , (3.9)

missä P t , T  on diskonttotekijä.  Tämä tekijä kuvaa hetkellä T saatavan riskittömän dollarin 

nykyarvoa (Ingersoll 1987, 304).

Yhtälö (3.9) kuvaa yksinkertaisen riippuvuuden osto- ja myyntioptioiden väillä. Ostamalla yhden 

osto-option,  myymällä  lyhyeksi  yhden  kohde-etuuden,  esim.  osakkeen,  sekä  antamalla  lainaksi 

option  toteutushinnan  nykyarvoa  vastaava  määrä  rahaa  päästään  samaan  kassavirtaan  kuin 

ostamalla yksi myyntioptio, jolla on sama kohde-etuus ja maturiteetti.

Tämän lauseen paikkansapitävyys on myös matemaattisesti yksinkertaista todentaa. Maturiteettina 

yhtälön  oikean  puolen  muodostama  portfolio  antaa  kassavirran

Max S−K ,0−SK = Max K−S ,0 , mikä  on  täsmälleen  sama  kuin  yhden  myyntioption 

tuottama kassavirta maturiteettina. Koska kyseessä ovat eurooppalaiset optiot, ei ennen maturiteettia 

tapahtuva toteuttaminen ole mahdollista, mikä puolestaan tarkoittaa, että näiden kahden portfolion 

arvojen tulee olla täsmälleen samat myös ennen maturiteettia. (Ingersoll 1987, 304.)

 3.3 Tärkeimmät mallit

Tunnetuin johdannaisten hinnoittelussa käytetyistä malleista on Frank Blackin ja Myron Scholesin 

(1973) sekä Robert Mertonin (1973) kehittämä Black–Scholes-malli. Rubinsteinin (1994) mukaan 

tämä malli on epäilemättä yksi yhteiskuntatieteiden menestyneimmistä malleista ja mahdollisesti 

jopa ihmiskunnan historian käytetyin matemaattinen malli. 

Raiblen (2000) mukaan mallin juurten voidaan katsoa olevan Bachelierin (1900) väittämässä, että 

osakekurssien muutokset noudattavat geometrista Brownin liikettä (geometrista Brownin liikkettä 

käsitellään tarkemmin myöhemmin sivulla 26). Systemaattisemmin kyseisen stokastisen prosessin 

käyttöä ehdotti Samuelson (1965). 

Toinen tunnettu hinnoittelussa käytetty malli on  Coxin, Rossin ja Rubinsteinin (1979) kehittämä 
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binomipuumalli.  Tämän menetelmän etuna on se, että binomipuuta rakennettaessa voidaan ottaa 

huomioon monia arvopapereiden ja markkinoiden ominaisuuksia. Esimerkiksi osakkeiden tuottoon 

liittyvät  oletukset  tai  riskittömän  korkokannan  muutokset  johdannaisen  elinajan  aikana  on 

mahdollista rakentaa osaksi binomipuuta, siinä missä Black–Scholes-mallissa tämä on vaikeampaa 

(Rubinstein 1994).

 3.4 Yksinkertainen binomimalli

Useita  johdannaisten  hinnoitteluun  liittyviä  keskeisiä  käsitteitä  voidaan  havainnollistaa  hyvin 

yksinkertaisella  binomipuulla  (binomial  tree).   Menetelmän  kantavana  ajatuksena  on  rakentaa 

diagrammi,  joka kuvaa option kohde-etuuden hinnan erilaisia mahdollisia kehityspolkuja option 

eliniän aikana (Hull 2006, 241). Seuraava esitys noudattelee Coxin, Rossin ja Rubinsteinin (1979) 

artikkelissaan käyttämää menetelmää.

Tarkastellaan osaketta, jonka hinta on tällä hetkellä S0 sekä yksinkertaisen eurooppalaisen osto-

option hintaa f .  Tämän osto-option kohde-etuutena on edellä  mainittu osake.  Oletetaan,  että 

optio erääntyy periodin T kuluttua ja, että tänä aikana osakkeen hinta voi joko nousta tasolta S0

tasolle S0 u tai laskea tasolle S0 d , missä u  1 ja d  1 . Prosentuaalinen osakkeen hinnan 

nousu  on u−1 ja  lasku  vastaavasti 1−d . Oletetaan,  että  jos  osakkeen  hinta  nousee  tasolle

S0 u , niin option hinta on f u ja vastaavasti f d , jos osakkeen hinta laskee. Graafisesti edellä 

kuvattu binomipuu voidaan esittää Kuvan 2 avulla. (Hull 2006, 243.)
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KUVA 2. Yksiportainen binomipuu. Lähde Hull (2006).

Muodostetaan portfolio, jossa on  :n osakkeen pitkä positio sekä yhden option lyhyt positio. 

Pitkällä  positiolla  tarkoitetaan  jonkin  varallisuuslajin,  tässä  tapauksessa  osakkeen,  ostoa.  Lyhyt 

positio vastaavasti muodostetaan lainaamalla arvopaperi, tässä tapauksessa optio, ja myymällä se. 

Määritetään  siten, että portfolio on riskitön. Valitaan siis  siten, että 

S0 u− f u = S 0 d − f d ⇔ =
f u− f d

S0 u−S0 d
. (3.10)

Tällöin portfolion arvo pysyy samana riippumatta osakkeen hinnan muutoksen suunnasta. Kerroin

 kuvaa option ja  kohde-etuuden hinnan muutosten suhdetta eri  binomipuun risteyskohdissa. 

(Hull 2006, 243.)

Koska portfolio on riskitön, tulee sen tuottojen vastata riskitöntä korkokantaa r , joten 

S0− f = S 0 u− f ue
−rT . (3.11.)

Lause  (3.11)  voidaan  tulkita  siten,  että  yhtälön  vasemmalla  puolella  oleva  portfolion 

muodostamiseen  vaadittava  investointi  on  yhtä  suuri  kuin  oikealla  puolella  oleva  tuottojen 

nykyarvo. Koska portfolion tuotto on sama riippumatta siitä nouseeko vai laskeeko osakkeen hinta, 

voidaan lauseen (3.11) oikea puoli kirjoittaa myös

S0

f

S0u

S0d

f u

f d
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S0− f = S 0 d− f de
−rT . (3.12)

Ratkaisemalla lauseesta (3.12) f saadaan

f = S 01−u e−rT  f ue−rT . (3.13)

Sijoitetaan tähän yhtälöön vielä  lauseesta (3.10), jolloin lause (3.13) voidaan muotoilla

f = e−rT [ pf u1− p f d ] , (3.14)

missä

p = erT−d
u−d

. (3.15)

Lauseiden  (3.14  ja  3.15)  avulla voidaan  optio  hinnoitella  yksinkertaisessa  yhden  periodin 

binomipuumallissa. (Hull 2006, 244.)

On tietenkin  huomattava,  että  kyseinen  esimerkki  on  hyvin  yksinkertainen.  Option elinikä T

voidaan  kuitenkin  jakaa  useampaankin  kuin  esimerkissä  olevaan  yhteen  portaaseen,  jolloin 

hinnanmäärityksen tarkkuus paranee. Käytännössä binomipuita sovellettaessa option elinikä jaetaan 

kolmeenkymmeneen tai  useampaan portaaseen,  jolloin  malli  kattaa  noin  miljardi  vaihtoehtoista 

kohde-etuuden hintapolkua (Hull 2006, 255.)

Huomionarvoista  edellisessä  esimerkissä  on,  että  optioiden  hinnoittelu  lauseen  (3.14)  avulla  ei 

vaadi  tietoa  osakkeen  hinnan  nousun  tai  laskun  todennäköisyyksistä.  Option  hinta  on  mallin 

mukaan sama riippumatta siitä, onko osakkeen hinnan nousun todennäköisyys 0,5 vai 0,9. Tämä 

tulos saattaa ensin tuntua logiikanvastaiselta. On luonnollista olettaa, että osakkeen hinnan nousun 

todennäköisyyden kasvaessa myös osto-option hinta nousisi. Näin ei kuitenkaan ole, sillä optioita ei 

pyritä  hinnoittelemaan  absoluuttisesti  vaan  suhteessa  kohde-etuutena  olevan  osakkeen  hintaan. 

Absoluuttiset  todennäköisyydet  osakkeen hinnan nousulle ja  laskulle  ovat  jo  sisäänrakennettuna 

osakkeen hinnassa eikä niitä siitä syystä tarvitse huomioida erikseen, kun option hinta määritellään 
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suhteessa osakkeen hintaan. (Hull 2006, 244.)

 3.5 Riskineutraali arvostus

Vaikka edellisessä  esimerkissä  osakkeen  hinnan  muutosten  absoluuttisia  todennäköisyyksiä  ei 

tarvittukaan, muuttuja p voidaan tulkita todennäköisyytenä osakkeen hinnan nousulle. Muuttuja

1− p on vastaavasti hinnan laskun todennäköisyys. Lause pf u 1−p f d voidaan puolestaan 

tulkita option hinnan odotusarvona. Tämän tulkinnan nojalla yhtälön (3.14) mukaan option hinta on 

sen tulevien kassavirtojen odotusarvo diskontattuna riskittömällä korkokannalla. (Hull 2006, 245.)

Myös osakkeen hinnan odotusarvo voidaan laskea käyttämällä näitä synteettisiä todennäköisyyksiä: 

E ST = pS0 u1−pS 0 d = pS0u−d S0 d.   (3.16)

Kun tähän kaavaan sijoitetaan p yhtälöstä (3.15), saadaan

E ST = S0 erT . (3.17)

Näin ollen asettamalla p osakkeen hinnan nousun todennäköisyydeksi  tehdään samalla oletus, 

että osakkeen tuotto on yhtä suuri kuin riskitön korko. (Hull 2006, 245.)

Riskineutraalissa  maailmassa  kaikki  yksilöt  ovat  indifferenttejä  riskin  suhteen.  Tällaisessa 

maailmassa  sijoittajat  eivät  vaadi  riskin  kantamisesta  erillistä  hyvitystä  ja  näin  ollen  kaikkien 

sijoitusten tuotto-odotus vastaa riskitöntä korkokantaa. Riskineutraalilla arvostuksella on keskeinen 

merkitys  optioiden hinnoittelussa.  Tämän periaatteen nojalla  hinnoittelussa  voidaan olettaa,  että 

maailma on riskineutraali. Tätä oletusta hyväksi käyttäen lasketut tulokset ovat kuitenkin päteviä 

riskineutraalin  maailman lisäksi  myös  kaikilla  muillakin mahdollisilla  riskipreferensseillä.  (Hull 

2006, 245.)



20

 3.6 Black–Scholes-malli

Frank Blackin ja Myron Scholesin (1973) sekä Robert Mertonin (1973) artikkeleiden perusteille 

rakennettu  Black–Scholes-malli  mahdollistaa  johdannaisten  yksinkertaisen  hinnoittelun. 

Yksinkertaisen eurooppalaisen osto-option hinnoitteluun käytettävä kaava esitetään seuraavasti:

F S t , t =S t N d1−K e−r T−t  N d 2 , (3.18)

missä

d 1 =
log S t /K r1

2
 2T −t 

 T−t

ja (3.19)

d 2=d1−σ T−t . (Esim. Hull 2006, 295.) (3.20)

Kaavoissa (3.18), (3.19) ja (3.20) muuttujat määritellään seuraavasti:

S t = option kohde-etuutena olevan osakkeen markkinahinta ajanhetkellä t,

T = option maturiteetti,

t = ajankohta, jona option hinta määritellään,

K = option toteutushinta,

r = riskitön korkokanta,

N ⋅= normaalijakauman kertymäfunktio ja

 = kohde-etuutena olevan osakkeen vuotuinen keskihajonta eli volatiliteetti. (Hull 2006, 281–

295.)

Seuraavaksi  perehdytään optioiden hinnoittelun kannalta  keskeisiin  matemaattisiin  periaatteisiin. 

Näiden  avulla  päästään  käsiksi  Black–Scholes-mallin  sisältämiin  oletuksiin  sekä  niiden 

merkitykseen mallin käytön kannalta.
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4. Johdannaisten hinnoittelun matemaattisia perusteita

 4.1 Martingaaliehdot

Johdannaisten hinnoittelussa käytetään useita matemaattisia menetelmiä, jotka käyttävät hyväkseen 

ns. martingaaliominaisuuksia. Yksinkertaistetusti satunnaisfunktio tai toiselta nimeltään stokastinen 

prosessi on martingaali, mikäli sen liikeradassa ei ole nähtävissä mitään trendiä, kausivaihteluita tai 

muuta systematiikkaa. (Neftci 2000, 120.)

Martingaalin  formaalissa  määrittelyssä  käytetyllä  informaatiojoukolla  on  olennainen  merkitys. 

Informaatiojoukolla {I t , t ∈ [0,T ]} tarkoitetaan  jatkuvasti  ajan  kuluessa  päätöksentekijän 

käyttöön kerääntyvää informaatiota. Kaikilla s  t  T , tälle joukolle pätee 

I s ⊆ I t ⊆ I T . (4.1)

Tämä tarkoittaa  sitä,  että  hetken t informaatiojoukko  käsittää  myös  kaiken  ennen  tätä  hetkeä 

kertyneen tiedon. Joukkoa {I t , t ∈ [0,T ]} kutsutaan filtraatioksi. (Neftci 2000, 120.)

Käsiteltäessä erilaisten stokastisten prosessien odotusarvoja on tärkeää huomata, että ne ovat aina 

suhteessa tiettyyn informaatiojoukkoon. Merkitään ehdollisia odotusarvoja seuraavasti:

E t [ST ] = E [ ST∣I t ] , t  T . (4.2)

Tämä  on  formaali  tapa  esittää  prosessin S t lopullisen  arvon ST odotusarvo  hetkellä t

saatavilla olevan informaation perusteella (eli filtraation I t nojalla). (Neftci 2000, 120–121.)

Stokastinen  prosessi {S t , t ∈ [0,∞]} on  martingaali  suhteessa  informaatiojoukkoon I t ja 

todennäköisyyteen P ,  jos kaikille t  0 pätevät seuraavat ehdot:

1. Jos I t tiedetään, on S t tunnettu. ( S t on sopeutuva I t :n suhteen.)

2. Kaikki prosessin S t odotusarvot ovat äärellisiä, toisin sanoen E∣S t∣ ∞ .

3. Jos E t [ST ] = S t kaikille t  T todennäköisyydellä  1.  Toisin  sanoen  paras  ennuste 
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prosessin  tuleville  arvoille  on  sen  viimeisin  havainto  eli  prosessissa S t ei  ole 

systematiikkaa, joka mahdollistaisi ennustamisen. (Neftci 2000, 121.)

 4.2 Wiener-prosessi

Wiener-prosessi  on  toinen  Black–Scholes-malliin  keskeisesti  liittyvä  käsite.  Wiener-prosessilla 

tarkoitetaan  stokastisessa  laskennassa  käytettyä  satunnaiselementtiä  (Neftci  2000).  Seuraavassa 

esitellään lyhyesti prosessin matemaattinen konsepti ja ominaisuudet.

Oletetaan, että osakkeen hinta S t noudattaa stokastista (eli satunnaista) prosessia:

dS t = a S t , tdtS t , t dW t , (4.3)

missä dW t on  innovaatiotermi,  joka  edustaa  odottamattomia  muutoksia  erittäin  lyhyellä 

aikavälillä dt . Juuri  tämän  termin  olemassaolo  erottaa  stokastisen  differentiaaliyhtälön 

tavallisesta  diffenrentiaaliyhtälöstä.  Termit a S t ,t  ja S t , t  edustavat  suunta-  ja 

diffuusiokertoimia.  Suuntakertoimella  tarkoitetaan  osakekurssin  muutoksen  trendiä. 

Diffuusiokerroin puolestaan kuvaa osakkeen hinnan satunnaista vaihtelua tämän trendin ympärillä. 

(Neftci 2000, 157.)

Innovaatiotermi dW t on ns. Wiener-prosessi, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

1. Prosessi W t täyttää martingaaliehdot sekä W 0 = 0 .

2. E [W t−W s
2 ] = t−s , st .

3. Prosessin W t kuvaajan liikerata on jatkuva pisteeseen t saakka. (Neftci 2000, 177.)

Määritelmästä johtuen prosessilla on seuraavat tärkeät ominaisuudet. W t :n muutokset eivät ole 

keskenään korreloituneita,  koska prosessi täyttää martingaaliehdot.  Lisäksi W t :n  keskiarvo on 

nolla,  sillä  alkupiste  on  nolla  ja  jokaisen  muutoksen  odotusarvo on  nolla.  Lisäksi  määritelmän 

ominaisuudesta 2 seuraa, että W t :n varianssi on t. Lisäksi prosessi on jatkuva eli mielivaltaisen 

lyhyellä aikavälillä myös W t :n muutokset ovat mielivaltaisen pieniä. (Neftci 2000, 177.)
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Yksinkertaistettuna termin dW t voidaan sanoa kuvaavaan äärimmäisen pieniä muutoksia,  jotka 

vaikuttavat  osakkeen  hintaan  täysin  ennakoimattomalla  tavalla  (Neftci  2000,  257).  Muutosten

dW t odotusarvo on aina nolla, sillä martingaaliehtojen perusteella E t [W T ]= W t . Huomattavaa 

on  myös,  että  prosessin W t varianssi  on  suoraan  riippuvainen  tarkasteluperiodin  pituudesta. 

Tämän  ominaisuuden  seurauksena  stokastisten  prosessien  differentiaalilaskenta  poikkeaa 

olennaisesti determinististen muuttujien tapauksesta.

Wiener-prosessi on tärkeässä asemassa johdannaisten hintaa määriteltäessä, sillä sen ominaisuuksia 

voidaan soveltaa osakkeiden hintojen muutosten kuvaamiseen. Edellä määritelty yhtälö (4.3) kuvaa 

kirjallisuudessa hyvin usein esitettyä osakkeen hinnan muutosten dynamiikkaa. (Hull 2006, 270.)

 4.3 Osakkeen hintaprosessi

Olisi  houkuttelevaa  olettaa  osakkeen  noudattavan  yksinkertaista  stokastista  prosessia,  joka 

noudattaa yhtälöä (4.3) parametreilla a S t ,t =  ja S t , t  =  , missä  , ovat vakioita. 

Tällainen  oletus  ei  kuitenkaan  ota  huomioon  yhtä  osakkeiden  hintojen  keskeistä  ominaisuutta: 

sijoittajien  odottama  osakkeen  tuotto  ei  riipu  osakkeen  hinnasta.  Toisin sanoen,  jos  sijoittajat 

vaativat 10 €:n hintaiselta osakkeelta 14 %:n tuottoa, vaaditaan vastaavaa suhteellista tuottoa myös 

50  €:n  arvoiselta  osakkeelta.  Oletusta  prosessin  suuntakertoimen  vakioisuudesta  ei  voida  siten 

tehdä. (Hull 2006, 269.)

Jos osakkeen volatiliteetin odotetaan olevan nolla, määrittää prosessi

dS t =  S dt (4.4)

osakkeen hinnan kehitystä, jolloin integroimalla välin [0,T ] yli saadaan

ST = S 0eT , (4.5)

missä S0 ja ST ovat osakkeen hinta ajanhetkinä 0 ja T. (Hull 2006, 269.)

Osakkeen prosentuaalisen tuoton keskihajonnan voidaan myös olettaa olevan lyhyellä aikavälillä 
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riippumaton  osakkeen  hinnasta.  Sijoittajan  epävarmuus  prosentuaalisista  tuotoista  on  yhtä  suuri 

riippumatta siitä, onko sijoituksen suuruus 10 € vai 50 €. Tämän oletuksen nojalla osakkeen hinnan 

muutosten  keskihajonnan tulisi  lyhyellä  aikavälillä  olla  suhteessa  osakkeen hintaan.  Näin  ollen 

osakkeen hintaprosessin voidaan katsoa noudattavan yhtälöä

dS t =  S t dt S t dW t tai

d S t

S t

=  dt dW t . (4.6)

missä W t täyttää aiemmin esitellyn Wiener-prosessin vaatimukset. (Hull 2006, 270.)

Prosessi  (4.6)  täyttää  myös  geometrisen  Brownin  liikkeen  vaatimukset  (Hull  2006,  273). 

Satunnaisprosessi Bt , t ∈ [0,T ] on (standardi) Brownin liike, jos

1. Prosessi alkaa nollasta eli B0 = 0.

2. Bt :n muutokset ovat stationaarisia ja toisistaan riippumattomia.

3. Bt on jatkuva ajassa t.

4. Muutokset Bt−B s ovat  normaalisti  jakautuneita,  niiden keskiarvo on  0 ja  varianssi  on

∣t−s∣ eli Bt−B s~N 0,∣t−s∣. (Neftci 2000, 177–179.)

Myös  Black  ja  Scholes  (1973)  olettavat  artikkelissaan  osakkeen  hinnan  noudattavan  Brownin 

liikettä. Kuten Neftci (2000) kirjassaan toteaa, Wiener-prosessi ja Brownin liike ovat teoreettisesti 

hyvin  läheisiä  käsitteitä.  Niiden välillä  on kuitenkin yksi  suuri  ero.  Wiener-prosessin odotetaan 

täyttävän  martingaaliehdot,  kun  taas  Brownin  liikkeen  kohdalla  vastaavaa  oletusta  ei  tehdä. 

Toisaalta Brownin liikkeen oletetaan olevan normaalisti jakautunut, kun Wiener-prosessin kohdalla 

jakaumaoletusta ei tehdä.

Lévyn  teoreeman  nojalla  pätee  kuitenkin,  että  mikä  tahansa  Wiener-prosessi W t suhteessa 

informaatiojoukkoon I t on Brownin liikkeen oletukset täyttävä prosessi. Näin ollen näitä kahta 

termiä voidaan käyttää erotuksetta.  (Lévyn teoreemaan ei  tässä perehdytä tarkemmin. Lisätietoa 

antaa esimerkiksi Neftci, 2000). (Neftci 2000, 178.)

Stokastinen  prosessi dS t on  kahden  jatkuvan  funktion  summafunktiona  jatkuva,  joten 
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sattumanvaraiset ”hypyt” osakekurssissa ovat määritelmällisesti mahdottomia (Neftci 2000). Myös 

Black ja Scholes (1973) edellyttävät option kohde-etuutena olevan osakkeen hinnalta jatkuvuutta 

johtaessaan Black–Scholes-mallia. Näin ollen myös osingot tai muut voitonjakomenetelmät ovat 

poissuljettuja alkuperäisessä optioiden hinnoittelumallissa (Black & Scholes 1973, 640).

Myös prosessin dS t varianssi täyttää Blackin ja Scholesin (1973) vaatimukset. Prosessin varianssi

E [ dW t ]
2 = 2 S t

2 dt on riippuvainen osakkeen hinnan neliöstä  ja  siten oletusten mukainen ( 

Black & Scholes 1973, Neftci 2000,).

 4.4 Arbitraasiteoreema

Johdannaisten hinnoittelun kannalta keskeinen arbitraasiehto voidaan esittää yksinkertaisen mallin 

avulla. Siinä on paljon yhtäläisyyksiä aiemmin esitettyyn binomimalliin ja logiikka onkin hyvin 

samankaltainen. Esimerkki kuitenkin valottaa synteettisten todennäköisyyksien käytön perusteita, 

minkä takia sen esittäminen on perusteltua pienen toistonkin uhalla.

Oletetaan ensin,  että malli  koostuu kahdesta ajankohdasta,  joita erottaa aikaperiodi  . Lisäksi 

oletetaan, että sijoittaja on kiinnostunut vain kolmesta erilaisesta rahoitusinstrumentista. Riskitöntä 

instrumenttia  edustaa  keskuspankin  liikkeelle  laskema  joukkovelkakirja,  jonka  tuotto  periodin 

aikana  on 1r . Muuttujalla B t  mitataan  sijoittajan  ottamaa  tai  antamaa  lainaa,  jonka 

korkokanta on r . (Neftci 2000, 17.)

Toinen  instrumentti  on  option  kohde-etuus,  esimerkiksi  osake S t . Oletetaan,  että 

lopputilanteessa, eli periodin  kuluttua, osakkeen hinnalla on kaksi vaihtoehtoista arvoa. Näissä 

kahdessa  eri  lopputilanteessa  osakkeiden  tuotot  poikkeavat  toisistaan,  mikä  tarkoittaa  sitä,  että 

osakesijoitus on riskipitoinen. (Neftci 2000, 18.)

Johdannaisinstrumentti  on  viimeinen  sijoittajaa  kiinnostavista  hyödykkeistä.  Tässä  tapauksessa 

tutkitaan yksinkertaista  osto-optiota,  jonka hinta on C t  , kohde-etuus  S t  ja  toteutushinta

C0 . Koska  kohde-etuudella  on  kaksi  vaihtoehtoista  arvoa,  myös  option  arvolla  on  kaksi 

mahdollisuutta. (Neftci 2000, 18.)
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Alkuasetelma  on  erittäin  yksinkertainen.  Malli  sisältää  kolme  erilaista  instrumenttia  ja  kaksi 

mahdollista  loppuskenaariota.  Yksinkertaisuudestaan  huolimatta  malli  ei  kuitenkaan  ole 

epärealistinen.  Lyhyellä  aikavälillä  osakkeen  hinta  ei  välttämättä  voi  muuttua  kuin  yhden 

”nykäyksen” ylös tai alas.  (Neftci 2000, 18.)

Instrumenttien hinnoista ja mahdollisista tuotoista voidaan muodostaa matriisit

S t = [B t 
S t 
C t ] ja Dt = [1rB t  1rBt 

S1t S 2t
C1t C 2t ] . (4.7)

Matriisissa Dt sarakkeet 1 ja 2 vastaavat  vaihtoehtoisia loppuskenaarioita.  Osakkeen hinta voi 

joko nousta ylös hintaan S1t tai laskea hintaan S2t . (Neftci 2000, 18.)

Esimerkin  yksinkertaistamiseksi oletetaan vielä, että B t = 1 . Tämä oletus voidaan tehdä, koska 

viime kädessä sijoittaja päättää, kuinka paljon hän ottaa tai antaa lainaa. Lisäksi tässä esimerkissä 

oletetaan, että = 1. (Neftci 2006, 19.)

Arbitraasiteoreema  voidaan  esittää  seuraavasti.  Mikäli  muuttujat S t ja Dt määritellään  kuten 

edellä ja jos molempien mahdollisten lopputilanteiden toteutumisen mahdollisuus on positiivinen, 

niin 

1. arbitraasimahdollisuuksia  ei  ole  olemassa,  jos  positiiviset  vakiot 1 ,2 ovat  olemassa 

siten, että instrumenttien hinnoille pätee

[ 1
S t 
C t ]= [ 1r  1r 

S1t1 S2 t1
C 1t1 C 2 t1] [1

 2] . (4.8)

2. jos  arbitraasimahdollisuuksia  ei  ole  olemassa,  niin  voidaan  löytää  positiiviset  vakiot

1 ,2 , jotka täyttävät ehdon (4.7). (Neftci 2000, 19.)
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Kertomalla  tuottomatriisin Dt ensimmäinen  rivi  vektorilla [1  2 ] , saadaan  yhtälöryhmän 

(4.8) ensimmäinen rivi

1= 1r 1  1r  2. (4.9)

Määritellään seuraavaksi kaksi uutta muuttujaa

P1 = 1r 1  ja

P2 = 1r 2. (4.10)

Koska arbitraasiehdon mukaan vakiot 1 ,2 ovat positiiviset, niin yhtälön (4.8) perusteella pätee

0  P i  1 ja

P1  P2 = 1. (4.11)

Näiden  kahden  ominaisuuden  perusteella  luvut P1 , P2 voidaan  tulkita  todennäköisyyksinä 

kahdelle vaihtoehtoiselle tapahtumalle. On kuitenkin huomattava, että kyseessä on vain tulkinta, 

sillä  tapahtumien  absoluuttiset  todennäköisyydet  poikkeavat  yleensä  luvuista P1,
P2 .  Yhtälöt 

(4.10) määrittävät nämä luvut, eikä niihin sisälly suoranaista tietoa todellisista tapahtumin liittyvistä 

todennäköisyyksistä.  Siitä  syystä  lukuja { P1 , P2} kutsutaan  riskikorjatuiksi  (risk-adjusted) 

synteettisiksi todennäköisyyksiksi. (Neftci 2000, 21.)

Edellä mainitun arbitraasiteoreeman perusteella synteettiset todennäköisyydet ovat olemassa mikäli 

arbitraasimahdollisuuksia  ei  ole.  Kun  synteettisillä  todennäköisyyksillä  laskettu  odotusarvo 

diskontataan  riskittömällä  korkokannalla,  päädytään  arvopaperin  tai  muun  varallisuuslajin 

nykyarvoon.  Tämän  ominaisuuden  takia  näillä  synteettisillä  todennäköisyyksillä  on  olennainen 

merkitys arvopapereiden hinnoittelussa. (Neftci 2000, 21.)

Tämä  ominaisuus  on  nähtävissä  myös  matriisiyhtälöstä  (4.7).  Tämä  yhtälö  voidaan  muuttaa 

kolmeksi erilliseksi yhtälöksi. Näitä yhtälöitä edelleen johtamalla päädytään kaavoihin
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S t = 1
1r

[1r 1 S1 t11r 2S2 t1] ja (4.12)

C t = 1
1r

[1r 1C1t11r 2C 2t1] .
(4.13)

Sijoittamalla yhtälöistä (4.10) päädytään muotoon

S t = 1
1r

[ P1 S 1t1 P2 S2 t1] ja (4.14)

C t = 1
1r

[ P1C 1 t1 P2 C2t1] . (4.15)

(Neftci 2000, 22.)

Jos siis arbitraasiehdot täyttyvät, positiivisten vakioiden 1, 2 arvot voidaan laskea ja näiden 

avulla määrittää riskikorjatut synteettiset todennäköisyydet P1,
P2 . Kun nämä johdannaisen, sen 

kohde-etuuden tai muun arvopaperin eri skenaarioiden kassavirrat painotetaan niiden synteettisillä 

todennäköisyyksillä,  voidaan  odotusarvojen  diskonttotekijässä  käyttää  riskitöntä  korkokantaa. 

Edeltävän esimerkin tapauksessa kohde-etuuden hinta voidaan ilmaista matemaattisesti

1
1r

E P[S t1]= S t , (4.16)

missä E P tarkoittaa  osakkeen  hinnan  synteettisillä  todennäköisyyksillä  laskettua  odotusarvoa. 

(Neftci 2000, 23.)

Riskittömän  korkokannan  käyttö  helpottaa  merkittävästi  hinnanmääritystä,  sillä  todellisten 

todennäköisyyksien käyttö edellyttäisi riskipreemion määrittämistä, joka lisättäisiin diskonttotekijän 

riskittömään korkokantaan. Matemaattisesti tämä voidaan esittää seuraavasti:

E todellinen[ S t1]
1 r  riskipreemioS t  : lle

= S t , (4.17)

missä E todellinen [S t1] tarkoittaa  osakkeen  hinnan  todellisilla  todennäköisyyksillä  laskettua 

odotusarvoa. (Neftci 2000, 23.)
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Synteettisten  todennäköisyyksien  käyttö  voidaan  perustella  Girsanovin  teoreemalla. 

Yksinkertaistettuna  teoreeman  nojalla  voidaan  satunnaisprosessiin  liittyvää 

todennäköisyysjakaumaa vaihtamalla muuttaa prosessin odotusarvoa siten, että satunnaisprosessin 

varianssi pysyy muuttumattomana. (Neftci 2000, 329–337.)

Otetaan esimerkiksi satunnaisprosessi

dS t =  dt dW t , t∈[0,∞  , (4.18)

missä W t noudattaa todennäköisyysjakaumaa P , jolle pätee

dP W t=
1

 2 t
e
− 1

2t W t 
2

dW t . (4.19)

Tämän satunnaisprosessin odotusarvon voidaan osoittaa olevan

E P[ S ts∣S t ]= S t s . (4.20)

Kun 0, s0 prosessi ei selvästi täytä martingaaliehtoa E t [ST ] = S t . Yksi mahdollisuus on 

määritellä  uusi  prosessi S t = S t−t . Ongelmana tässä lähestymistavassa on kuitenkin se,  että 

tätä  muunnosta  varten  muuttujan  tulisi  olla  tunnettu.  Toinen  vaihtoehto  on  muuttaa 

todennäköisyysjakaumaa siten, että

E P[ S ts∣ S t ]= S t , (4.21)

missä P edustaa uutta todennäköisyysjakaumaa. Tällöin prosessi on muotoa

dS t =  d W t , (4.22)

missä Wiener-prosessi W t on määritelty suhteessa todennäköisyysjakaumaan P .  Olennaista on 

huomata, että tämän prosessin diffuusioparametri on sama kuin alkuperäisen prosessin, eli  .

Muutoksen tekemisen tekniseen puoleen ei tässä perehdytä tarkemmin. (Neftci 2000, 333–334.)
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 4.5 Itô'n lemma

Stokastisessa laskennassa ja myös Black–Scholes-mallin johtamisessa tarvittava työkalu on Itô'n 

lemma. Tällä viitataan matemaatikko K. Itô'n vuonna 1951 kehittämään matemaattiseen sääntöön, 

jota  voidaan  verrata  deterministisessä  laskennassa  käytetyn differentiaalilaskennan ketjusäännön 

stokastiseksi vastineeksi. (Hull 2006, 273; Neftci 2000, 232.)

Määritellään  ensin  osto-option  hinta  kohde-etuutena  olevan  osakkeen  ja  ajan  funktiona

C t = F S t , t . Jos  kaikki  funktion F S t ,t  muuttujat  ovat  deterministisiä,  tämän  funktion 

kokonaisdifferentiaali voidaan määritellä 

dF t=F s dS t  F t dt. (4.23)

Kun funktion muuttujista kuitenkin vain aika t on deterministinen, ei lauseen (4.23) mukainen 

logiikka  toimi.  Taylorin  sarjakehitelmän  mukaan  äärettömän  monta  kertaa  differentioituvalle 

funktiolle f x  , missä x∈ℝ pätee

f x =

f x0  f x x0x−x0 
1
2

f xxx0 x−x0
2 

1
3!

f xxx x0x−x0
3 ⋯

=∑
i=0

∞ 1
i!

f i x0 x−x0
i ,

(4.24)

missä  f ix0 on funktion f x  i :nnes osittaisderivaatta laskettuna pisteessä x0 . (Neftci 

2000, 87.)

Jos unohdetaan kolmatta kertalukua suuremmat osittaisdifferentiaalit ja ristikkäistermit ja lisäksi 

kirjoitetaan f x  muodossa f x0 x määrittelemällä  x = x−x0 , niin 

f x 0 x − f x 0 ≃

f x x 
1
2
f xx  x 

2
1
3!
f xxx  x 

3
.

 (4.25)

(Neftci 2000, 159.)
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Keskitytään seuraavaksi yhtälön (4.25) termiin 1
2

f xx  x 2 . Deterministisessä tapauksessa  x

:n  voidaan  määritellä  olevan  niin  pieni,  että  termi  x2 voidaan  ohittaa  merkityksettömänä. 

Tässä tapauksessa muuttuja x on kuitenkin satunnaismuuttuja. Näin ollen muutokset ovat myös 

satunnaisia.  Oletetaan,  että  näiden  muuttujan x muutosten  keskiarvo  on  nolla.  Tällöin 

satunnaismuuttuja on satunnainen, koska sen varianssi on positiivinen eli

E [ x ] ²  0. (4.26)

Tämä kuitenkin merkitsee puolestaan sitä, että  x2 on keskimäärin nollasta poikkeava. Jos siis 

termi  x2 ohitetaan  Taylorin  funktiossa  (4.24)  toteamalla  sen  olevan  merkityksetön, 

satunnaismuuttujaa x estimoidaan  deterministisellä  arvolla.  Näin  ollen  toisen  kertaluvun 

termeistä  ei  voida  luopua,  ja  voidaan  osoittaa,  että  stokastisen  funktion  tapauksessa  derivaatta 

deterministisessä mielessä ei ole määritelty. (Neftci 2000, 160-169.)

Stokastisen  prosessin  muutosten  oletetaan  olevan  satunnaisia  ja  jatkuvan  funktion  tapauksessa 

näistä muutoksista tulee ”liian arvaamattomia”. Tämän seurauksena hintakehitystä kuvaava funktio 

on kyllä  jatkuva,  muttei  sileä  (smooth).  Tästä syystä  derivaatan sijasta  tulee käyttää stokastisia 

differentiaaleja. (Neftci 2000, 230.)

Itô'n lemman avulla voidaan laskea prosessin F S t ,t  muutoksia dF t , kun tiedetään, että 

dS t=a S t ,t dtσ S t , tdW t . (4.27)

Tällöin pätee

dF t=
∂F
∂ S t

dS t
∂F
∂ t

dt1
2
∂2 F
∂S t

2 σ t
2 dt . (4.28)

 

Kaava  voidaan  muotoilla  vielä  toisella  tavalla  sijoittamalla dS t lauseeseen  (4.28).  Tällöin 

päästään muotoon
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dF t=[
∂ F
∂ S t

a t
∂ F
∂ t

1
2
∂2 F
∂ S t

2 σ t
2 ]dt ∂F

∂ S t
σ t dW t . (4.29)

Jotta Itô'n lemmaa voi käyttää, täytyy funktion F S t ,t  olla kahdesti differentioituva. Olennaista 

on  huomata,  että  sekä dF t että dS t sisältävät  saman stokastisen  termin dW t . (Neftci  2000, 

240.)

Itô'n  lemma  on  selkeästi  hyvin  käyttökelpoinen  työkalu  johdannaisten  teoreettisessa  hintojen 

määrittelyssä. Lauseen perusteella voidaan määritellä johdannaisen stokastinen differentiaaliyhtälö, 

kun  kohde-etuuden  vastaava  yhtälö  on  tunnettu.  Tämän  lisäksi  Itô'n  lemmaa  voidaan  käyttää 

stokastisten  differentiaalien  laskennassa  satunnaisprosessin  sisältäville  funktioille.  Lemma 

osoittautuu myös hyödylliseksi instrumentiksi arvioitaessa stokastisia integraaleja, joihin ei tässä 

perehdytä sen tarkemmin. (Neftci 2000, 241.)

5. Black–Scholes-mallin johtaminen

 5.1 Riskitön portfolio

Johdannaisen hinta noudattaa stokastista prosessia F S t ,t  , mikä tarkoittaa sitä, että se riippuu 

ainoastaan kohde-etuuden hinnasta ja ajasta maturiteettiin. Toinen tärkeä oletus on se, että funktion

F S t ,t  tarkka  muoto  maturiteettina T tiedetään.  Käytännössä  tämä  tarkoittaa,  että

F T=F S T , T  on tunnettu. (Neftci 2000, 276.)

Sijoitetaan portfolioon summa P t siten, että

P t = 1 F S t , t 2 S t , (5.1)

missä 1 ja 2 ovat  johdannaisen  ja  sen  kohde-etuuden  painot  portfoliossa.  Portfolion  arvon 

muutokset puolestaan noudattavat yhtälöä

dP t = 1 dF t2 dS t , (5.2)



33

missä dF t tarkoittaa  johdannaisen  hinnan  kokonaismuutosta  aikavälillä dt. (Tämä  on  syytä 

erottaa merkinnästä F t , jolla viitataan funktion F S t ,t  osittaisderivaattaan ajan t suhteen.) 

(Neftci 2000, 276.)

Oletetaan kohde-etuuden hinnan muutosten noudattavan stokastista differentiaaliyhtälöä

dS t = a S t , tdtS t , t dW t .  (5.3)

Tällöin Itô'n lemmaa soveltaen voidaan johdannaisen hinnan F S t ,t  todeta noudattavan yhtälöä

dF t = F t dt  1
2

F ss t
2 dt  F s dS t , (5.4)

ja edelleen sijoittamalla dS t yhtälöstä (5.3)

dF t = [F s a t
1
2

F ss t
2F t ] dtF s t d W t . (5.5)

Yhtälöitä (5.3) ja (5.5) tarkastelemalla voidaan havaita, että sekä johdannaisen että kohde-etuuden 

hinnan muutosten taustalla vaikuttava Wiener-prosessi on molemmissa sama W t . Näin ollen on 

mahdollista  muodostaa  johdannaisista  ja  kohde-etuuksista  riskitön  portfolio P t . Riskittömyys 

saavutetaan valitsemalla portfolioon oikeat painot johdannaiselle ja kohde-etuudelle siten, että termi

W t eliminoituu  portfolion  arvon  muutoksia  kuvaavasta  yhtälöstä dP t . Epävarmuustekijän 

puuttuessa portfolion arvon muutokset ovat täysin ennustettavissa. (Neftci 2000.)

 5.2 Osittaisdifferentiaaliyhtälö

Tarkastellaan uudelleen yhtälöä (5.2) ja sijoitetaan siihen dF t yhtälöstä (5.4.). Näin saadaan

dP t = 1[F t dtF s dS t
1
2

F ss t
2 dt ]2 dS t . (5.6)

Koska painot 1 ja 2 voidaan valita  vapaasti,  asetetaan ne siten,  että dW t termin vaikutus 
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portfolion hintaan kohde-etuuden hinnan muutosten dS t kautta kumoutuu eli

1 = 1 ja (5.7)

2 =−F s . (5.8)

Valinnan seurauksena kaava (5.5) supistuu muotoon

dP t=F t dt1
2

F ss σ t
2 dt . (5.9)

Tässä kohtaa on tosin huomattava yksi menetelmän matemaattinen puute. Differentiaaliyhtälössä 

(5.2)  painoja 1 ja 2 kohdellaan vakioina.  Lauseessa (5.8)  paino  kuitekin määritellään osto-

option hinnan funktion osoittaisdifferentiaalina, joka on riippuvainen kohde-etuuden hinnasta. Jos 

tämä valinta olisi  tehty jo lauseessa (5.1),  portfolion arvon muutoksia kuvaava lause (5.6) olisi 

muotoa

dP t = F t dtF s dS t −F s dS t

−S t [[F stF ssS t
1
2

F sss
2 S t

2] dtF ss S t dW t ] .
(5.10)

Tämä portfolio ei ole välttämättä kuitenkaan ole nollakustanteinen. Voidaan kuitenkin osoittaa, että 

tästä matemaattisesta puutteesta huolimatta käytetty tapa antaa oikean tuloksen. Siihen, miksi näin 

tapahtuu ei tässä paneuduta tarkemmin. (Neftci 2000, 281.)

Kuten huomataan, termin dW t vaikutus häviää yhtälöstä (5.9), mikä puolestaan tarkoittaa, että 

portfolion  arvon  muutokset  eivät  sisällä  satunnaisvaihtelua  eli  portfolio  on  riskitön. 

Riskittömyydestä  seuraa,  että  portfolion  tuotto  ei  voi  ylittää  riskitöntä  korkoa,  sillä  muussa 

tapauksessa  arbitraasituotot  olisivat  mahdollisia.  Tästä  huomiosta  seuraa,  että  portfolion  tuoton 

täytyy olla r P t dt intervallin dt aikana.

Näin ollen pätee
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r P t dt = F t dt1
2

F ss t
2 dt . (5.11)

Edelleen termit dt voidaan supistaa pois sekä sijoittaa P t=F S t ,t −F s S t (yhtälö (5.1), johon 

on sijoitettu painot määritelmien (5.7) ja (5.8) mukaan), jolloin yhtälö muuttuu muotoon

r F S t ,t −F s S t= F t
1
2

F sst
2 . (5.12)

Yhtälö (5.12) voidaan vielä muuntaa muotoon

−rFrF s S tF t
1
2

F sst
2 = 0 , 0  S t , 0  t  T , (5.13)

missä  johdannaisen  hinta F S t ,t  on  korvattu  yksinkertaisesti  kirjaimella F. (Neftci  2000, 

278–279.)

Edellä kuvattu menetelmä perustuu siihen, että sekä johdannaisen että sen kohde-etuuden hinnan 

satunnaiskomponentti on sama dW t . Kun nämä kaksi instrumenttia yhdistetään, on mahdollista 

luoda portfolio, jonka hinnan muutokset eivät sisällä satunnaiselementtiä. Matemaattisesti esitelty 

menetelmä on  heuristinen. Esimerkiksi Jarrow (1996) sisältää matemaattisesti perusteellisemman 

esityksen asiasta. (Neftci 2000, 279.)

Vastaavanlainen riskittömän portfolion luominen johtaa aina osittaisdifferentiaaliyhtälöihin. Koska 

johdannaisten  hinta  on  aina  ”johdettu”  sen  kohde-etuuden  hinnasta,  arbitraasimahdollisuudet 

poissulkevien  portfolioiden  muodostaminen  on  yleensä  suoraviivaista.  Toisaalta  niin 

osittaisdifferentiaaliyhtälön  rajoittava  ehto  

( F = F ST , T  on tunnettu funktio) kuin implisiittiset osittaisdifferentiaaliyhtälötkin voivat olla 

monimutkaisempia riippuen tarkastelun kohteena olevasta johdannaisesta. (Neftci 2000, 283.)

Huomionarvoista  on  myös  rajoitteen  merkitys.  Ilman  rajoitetta  tai  rajoitteita  ei  ole  yleensä 

mahdollista  löytää hintafunktiota F S t ,t  , joka toteuttaisi  annetun osittaisdifferentiaaliyhtälön. 

Johdannaisten tapauksessa hinta kohde-etuuden funktiona tiedetään kuitenkin aina maturiteettina, 

mikä antaa ratkaisuun vaadittavan rajoittavan ehdon. Esimerkiksi osto-option arvo maturiteettina on
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F S T , T = max[S T−K ,0 ]. (Neftci 2000, 283.)

 5.3 Black–Scholes-osittaisdifferentiaaliyhtälö

Tarkastellaan tilannetta, jossa kohde-etuutena olevan osakkeen hinnan muutosten parametrit ovat

a S t , t =  S t ja (5.14)

S t , y =  S t , t ∈ [0,∞  . (5.15)

Tällöin yhtälö (4.27) muuttuu muotoon

dS t =  S t S t dW t . (5.16)

Eli  stokastisen  differentiaaliyhtälön dS t trendisuunta  ja  diffuusio  ovat  suoraan  riippuvaisia 

osakkeen hinnasta. (Neftci 2000, 296–297.)

Kun nämä muutokset otetaan huomioon ja asetetaan rajoitteeksi osto-option hinta maturiteettina 

saadaan yhtälöt

−rFrF s S tF t
1
2

F ss
2 S t

2 = 0, 0  S t , 0  t  T (5.17)

ja

F T = max[S t−K ,0] , (5.18)

joita rahoituksen alalla ensimmäisenä käyttivät Black ja Scholes (1973). Tästä syystä Neftci (2000) 

nimittää näitä yhtälöitä Black–Scholes-mallin pohjaksi. Yhtälö (5.17) poikkeaa aiemmin esitetystä 

yhtälöstä (5.13) vain termin 1
2

F ss
2 S t

2 osalta. Tämä ero johtuu oletuksesta (5.15).
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 5.4 Riskineutraalisuuden perustelu

Black–Scholes-osittaisdifferentiaaliyhtälön  (5.17)  yksi  tärkeimmistä  ominaisuuksista  on 

riskineutraalisuus. Tämä on seurausta siitä, että kyseisessä kaavassa ei ole muuttujia, joiden arvo 

riippuisi  sijoittajien  riskipreferensseistä.  Mikäli  kohde-etuuden  odotettu  tuotto  ei  häviäisi 

kaavasta johdettaessa, Black–Scholes-osittaisdifferentiaaliyhtälö ei olisi riskineutraali, sillä tuotto-

odotus on aina riippuvainen riskipreferensseistä. (Hull 2006, 293.)

Koska kaava (5.17) on riskineutraali, voidaan johdannaisen arvoa F S t ,t  määritettäessä olettaa 

mikä hyvänsä riskipreferenssi. Voidaan siis valita yksinkertaisin mahdollisuus ja olettaa, että kaikki 

sijoittajat ovat riskineutraaleja. Koska tällöin kaikkien sijoittajien tuotto-odotus on yhtä suuri kuin 

riskitön  korkokanta,  voidaan  tulevia  kassavirtoja  diskontata  käyttämällä  tätä  samaa  riskitöntä 

korkokantaa.  Tämä oletus  yksinkertaistaa  johdannaisten  hinnoittelua  huomattavasti.  (Hull  2006, 

294.)

On kuitenkin huomattava, että riskineutraalisuuden oletus on vain työkalu ratkaisujen saamiseksi 

Black–Scholes-osittaisdifferentiaaliyhtälöön.  Vaikka ratkaisuja  laskettaessa  sijoittajien  odotetaan 

olevan  riskineutraaleja,  ovat  tulokset  voimassa  yhtä  lailla  kaikissa  muissakin  tilanteissa,  ei 

ainoastaan sijoittajien ollessa riskineutraaleja. Kun riskineutraalisuuden oletuksesta siirrytään riskiä 

karttaviin sijoittajiin, kasvaa kohde-etuuden tuotto-odotus ja samanaikaisesti tulevien kassavirtojen 

diskonttaukseen käytetty korkokanta muuttuu. Osoittautuu kuitenkin, että nämä kaksi vaikutusta 

kumoavat  toisensa  täydellisesti  ja  tulokset  pysyvät  samoina  kuin  riskineutraalin  arvostuksen 

tapauksessa. (Hull 2006, 294.)

 5.5 Osto-option Black–Scholes-hinnoittelukaavan johtaminen

Esimerkiksi  eurooppalaisen  osto-option  arvo  voidaan  määrittää  ratkaisemalla  yhtälö  (5.17) 

rajoitteella

F S ,T = Max S−K ,0. (5.19)

Tämän rajoitteen mukaan eurooppalaisen osto-option arvo maturiteettina on kohde-etuutena olevan 
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osakkeen  hinnan  ja  toteutushinnan  erotus.  Ehto  (5.19)  sisältyy  myös  aiemmin  mainittuihin 

optioiden ominaisuuksiin (3.1)–(3.8). Lisäksi kohde-etuutena olevalta osakkeelta edellytetään, että 

sille ei makseta osinkoa.

Eurooppalaisen  osto-option  hinta  voidaan  määritellä  laskemalla  option  maturiteettiarvon 

odotusarvo

E [max S−K ,0] =∫K

∞
S−K g S dS. (5.20)

Jos muuttuja S on normaalisti  jakautunut ja sen keskihajonta on w , log-normaalin jakauman 

ominaisuuksien perusteella muuttujan ln S keskiarvo on tällöin m siten, että

m = ln [E S ]− w2

2
. (5.21)

Muodostetaan seuraavaksi uusi muuttuja

Q = ln S−m
w

. (5.22)

Myös  tämä  uusi  muuttuja  on  normaalisti  jakautunut  siten,  että  sen  keskiarvo  on  nolla  ja 

keskihajonta 1. Merkitään tämän muuttujan Q tiheysfunktiota funktiolla 

h Q = 1
2

e
−Q²

2 .  (5.23)

Käyttämällä kaavaa (5.23) voidaan yhtälön (5.22) oikea puoli muuttaa integraaliksi yli muuttujan

Q. Tällöin

E [max S−K ,0] =∫ln K −m /w

∞
eQ wm−K hQdQ (5.24)

tai
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E [max S−K ,o]

=∫ln K−m /w

∞
eQwm hQ dQ−K∫ ln K−m /w

∞
h Q dQ.

(5.25)

Lisäksi

eQwm hQ= 1
2

e−Q²2Q w2m /2

= 1
2

e[−Q−w 22mw2]/2

= emw2 /2

2
e[−Q−w 2]/2

= emw2 /2 h Q−w.

(5.26)

Tämä tarkoittaa, että yhtälö (5.25) muuttuu muotoon

E [max S−K ,0]

= emw2 / 2∫ln K−m /w

∞
hQ−wdQ−K∫ ln K−m /w

∞
h QdQ.

(5.27)

Määritellään  funktio N x  todennäköisyytenä  sille,  että  muuttuja,  jonka  keskiarvo  on  0  ja 

keskihajonta  on  1,  on  alle  x.  Tällöin  yhtälön  (5.27)  vasemman puolen  ensimmäinen integraali 

muuttuu muotoon

1−N [ln K−m /w−w ] tai

N [ −ln Km/ww ] . (5.28)

Kun sijoitetaan m kaavasta (5.21) edelliseen yhtälöön, päästään seuraavanlaiseen esitykseen

N  ln [E S  /K ]w2 /2
w

= N d 1 . (5.29)

Vastaavasti yhtälön  (5.27)  vasemman  puolen  jälkimmäinen  integraalipuolisko  voidaan  muuttaa 

muotoon

N [ −ln Km/w ] (5.30)

ja kun edelleen sijoitetaan m , saadaan 
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N  ln [E S /K ]−w2/2
w

= N d 2. (5.31)

Kun yhdistetään edelliset tulokset, muuttuu yhtälö (5.27) muotoon

E [max S−K ,0] = emw2 /2 N d1−K N d 2. (5.32)

Kun tähän yhtälöön vielä sijoitetaan m , päädytään osto-option Black–Scholes-kaavaan

E [max S−K ,0] = E S  N d 1−K N d2. (5.33)

(Hull 2006, 310–311.)

Tutkitaan  nyt  tarkemmin  osto-optiota,  jonka  maturiteetti  on  ajankohtana T , toteutushinta  on

K , riskitön  korkokanta  on r , kohde-etuutena  olevan  osakkeen  tämänhetkinen  hinta S0 ja 

volatiliteetti  . Tällöin osto-option hinta on

F S t , t = e−rT E P [maxST − K , 0] , (5.34)

missä ST on osakkeen hinta option maturiteettina ja E P kuvastaa odotusarvoa riskineutraalissa 

maailmassa.  Koska Blackin ja  Scholesin (1973)  olettaman stokastisen prosessin ominaisuuksien 

nojalla ST on  log-normaalisti  jakautunut,  voidaan  Itô'n  lemmaa  hyväksikäyttäen  osoittaa 

muuttujan ln ST keskihajonnan  olevan  T ja E P [ST ] = S0 erT . Kun  nämä  oletukset 

sijoitetaan kaavaan (5.34) ja sovelletaan tulosta (5.33), se muuttuu muotoon

F S t , t = e−rT [S 0erT N d 1−K N d 2] , (5.35)

ja edelleen

F S t ,t = S0 N d1 − K e−rT N d 2 ,

missä
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d 1 =
log S 0/K r1

2
2T

T

ja (5.36)

d 2 = d 1− T . (5.37)

(Hull 2006, 310–312.)

Edellä esitetty Black–Scholes-kaava pätee vain eurooppalaisten osto-optioiden tapauksessa,  mutta 

se voidaan vastaavalla tavalla johtaa myös eurooppalaisille myyntioptioille. Lisäksi mallia voidaan 

laajentaa kattamaan osingot ja amerikkalaiset optiot. Malli voidaan johtaa myös optioille, joiden 

kohde-etuutena on esim. valuuttakurssi, futuuri, joukkolaina tai indeksi. (Hull 2006.)

 5.6 Black–Scholes-mallin soveltaminen ja sen puutteet

On kiistatonta, että Black–Scholes-mallin kehitys on vaikuttanut merkittävästi johdannaisten käytön 

yleistymiseen  (Stulz  2004,   10).  Mallin  avulla  voidaan  yksinkertaisesti  hinnoitella 

johdannaissopimuksia  sekä  arvioida  niiden  riskitasoja.  Rubinstein  (1994)  mainitsee  kaksi  syytä 

Black–Scholes-mallin  käytön  leviämiselle.  Ensinnäkin,  laajasti  käytettävissä  olevan  ja 

kustannuksiltaan  alhaisen  nykyteknologian  avulla  kaavan  soveltaminen vie  ainoastaan sekunnin 

murto-osia.  Toiseksi,  mallin  käyttöön  vaadittavat  tiedot  ovat  monissa  käytännössäkin 

mielenkiintoisissa tilanteissa helposti mitattavissa, kun soveltamiseen vaadittavat instrumentit ovat 

aktiivisen kaupankäynnin kohteina.

Menetelmän käytöstä tekee yksinkertaista  se,  että kohde-etuuden volatiliteettia lukuun ottamatta 

kaikkien  mallin  käyttöön  vaadittavien  muuttujien  arvot  saadaan  suoraan  markkinoilta,  eli  ne 

muodostuvat  kaupankäynnin  seurauksena.  Koska  tällöin  ainoastaan  kohde-etuuden  volatiliteetti 

joudutaan  arvioimaan  subjektiivisesti,  on  mallin  käytössä  harkinnanvaraisten  elementtien  osuus 

pieni.  Myös  mallin  monikäyttöisyys  on  osoittautunut  suureksi  eduksi.  Vaikka se  alun  perin 

suunniteltiinkin  yksinkertaisten  eurooppalaisten  osto-  ja  myyntioptioiden  hinnoitteluun,  on 

sovellusalaa sittemmin laajennettu koskemaan myös monia muita johdannaisia. Merton (1973) johti 

artikkelissaan kaavat esimerkiksi amerikkalaisten optioiden sekä  osinkoa maksavien osakkeiden 

osto-  ja  myyntioptioiden  hinnoitteluun.  Black–Scholes-mallia  voidaan  soveltaa  myös  erilaisiin 

eksoottisiin optioihin (Stulz 2004).



42

Käytön  yksinkertaisuudesta  ja  monipuolisuudesta  huolimatta  Black–Scholes-malli  ei  ole 

ongelmaton.  Black–Scholes-mallin  käyttämiseksi  kohde-etuuden  volatiliteetin  estimointi  on 

välttämätöntä. Tämä muuttuja ei kuitenkaan ole kuitenkaan suoraan markkinoilla nähtävissä (Hull 

2006, 300). Tästä seuraa, että mallin käyttöön tulee mukaan subjektiivinen elementti riippuen siitä, 

miten volatiliteetti on estimoitu.

Yksi  vaihtoehto  on  estimoida  volatiliteetti  historiallisesta  aineistosta.  Ensin  kohde-etuuden 

historiallisille  tuotoille  lasketaan  keskihajonta,  joka  jaetaan  otoksen  päivien  lukumäärän 

neliöjuurella.  Tätä  lukua  voidaan  käyttää  volatiliteetin  estimaattina  Black–Scholes-mallissa. 

Ongelmakohdaksi tässä muodostuu otoksen pituuden valinta. Pidempi otos lisää toisaalta estimaatin 

tarkkuutta,  mutta  koska  volatiliteetti  ei  ole  vakio  yli  ajan,  ei  vanha  aineisto  välttämättä  ole 

relevanttia  tulevan  volatiliteetin  ennustamisessa.  Estimoinnissa  voidaan  soveltaa  myös 

kehittyneempiä menetelmiä,  kuten EWMAa (exponentially weighted moving average),  ARCHia 

(autoregressive conditional heteroscedasticity) ja GARCHia (generalized autoregressive conditional 

heteroscedasticity). (Hull 2006, 286-287, 461.)

Volatiliteetin estimoinnin  sijasta  mallia  sovelletaan  usein  käytännössä  siten,  että  johdannaisen 

kohde-etuudelle  lasketaan  volatiliteetti,  joka  Black–Scholes-kaavaan  sijoitettuna  antaa 

markkinahinnan. Tätä volatiliteettia kutsutaan implisiittiseksi volatiliteetiksi. Yhtälöä (5.35) ei voi 

kuitenkaan yksinkertaisesti ratkaista siten, että implisiittinen volatiliteetti voitaisiin suoraan laskea 

muiden  muuttujien  funktiona.  Volatiliteetti joudutaan  estimoimaan  iteroimalla  Black–Scholes-

kaavaa  käyttäen.  Toinen vaihtoehto  implisiittisen  volatiliteetin  estimointiin  on  käyttää  Coxin, 

Rossin ja Rubinsteinin (1979) kehittämää binomipuumenetelmää.(Hull 2006, 300.)

Implisiittistä  volatiliteettia  voidaan  pitää  markkinoiden  arviona  kohde-etuuden  volatiliteetista. 

Johdannaisilla kauppaa käyvät sijoittajat laskevat tyypillisesti aktiivisen kaupankäynnin kohteena 

olevien  optioiden  avulla  kohde-etuuksina  olevien  varallisuuslajien  implisiittisiä  volatiliteetteja. 

Interpoloimalla he soveltavat näin saatuja tuloksia vähäisemmän kaupankäyntivolyymin optioihin. 

(Hull 2006, 300–301.)
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6. Volatiliteettihymy

 6.1 Määritelmä

Kun implisiittinen volatiliteetti lasketaan johdannaisille, joilla on sama kohde-etuus ja maturiteetti, 

mutta  joiden  toteutushinnat  poikkeavat  toisistaan,  voidaan  muodostaa  käyrä,  joka  kuvaa 

toteutushinnan ja implisiittisen volatiliteetin suhdetta. (Hull 2006, Jackwerth 1999.)

Teoreettisesti implisiittisen volatiliteetin tulisi olla sama annetulle kohde-etuudelle toteutushinnasta 

riippumatta.  Black–Scholes-malli  olettaa  kohde-etuuden  hintaprosessin  noudattavan  geometrista 

Brownin liikettä, jonka volatiliteetti on vakio, kuten kohdassa 4.3 esitettiin. Black–Scholes-malli 

sanelee,  miten  optioiden  hintojen  tulisi  käyttäytyä  maailmassa,  jossa  ei 

olearbitraasimahdollisuuksia.  Käytännössä  optioiden  hinnat  kuitenkin  poikkeavat  näistä 

teoreettisesti ”oikeista” hinnoista. (Chriss 1997, 329.)

Kuten edellä  mainittiin,  implisiittinen volatiliteetti  kuvaa markkinoiden käsitystä  kohde-etuuden 

todellisesta  volatiliteetista.  Näin  ollen  toteutushintaa  lukuun  ottamatta  identtisillä  johdannaisilla 

tulisi loogisesti olla identtiset implisiittiset volatiliteetit. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, kuten 

esimerkiksi Jackwerth (1999) artikkelissaan toteaa.

Tutkijat  ovat  havainneet  useilla  markkinoilla  ilmiön,  jota  kirjallisuudessa  kutsutaan 

volatiliteettihymyksi  (Jackwerth  1999).  Tällä  tarkoitetaan tilannetta,  jossa toteutushintaa  lukuun 

ottamatta  identtisten  johdannaisten  implisiittinen  volatiliteetti  ei  ole  vakio,  vaan  se  riippuu 

johdannaisen toteutushinnasta. Kuva 3 esittää tilanteen graafisesti.
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KUVA 3. Esimerkkejä volatiliteettihymyistä. Lähde Hull (2006).

Kuvan 3 vaaka-akselilla on toteutushinnan ja kohde-etuuden hinnan välinen suhde ja pystyakselilla 

implisiittinen volatiliteetti. Vaaka-akselin vasemmalla laidalla ovat optiot, joiden toteutushinnan ja 

kohde-etuuden hinnan välinen suhde on pieni. Nämä tarkoittavat käytännössä in-the-money-osto-

optioita  ja  out-of-the-moneymyyntioptioita.  Toteutushinta  kasvaa  edettäessä  vaaka-akselilla 

oikealle. Oikealla laidalla ovat vastaavasti optiot, joiden toteutushinnan ja kohde-etuuden hinnan 

välinen suhde on suuri. Nämä ovat out-of-the-money-osto-optioita ja in-the-money -myyntioptioita. 

Kuvassa  esitetty  u-kirjaimen  muotoa  muistuttava  käyrä  on  yksi  markkinoilla  havaituista 

volatiliteettihymyn  muodoista.  Tutkimuksissa  on  löydetty  myös  muun  muassa  monotonisesti 

laskevia  volatiliteettihymyjä.  Joillain  markkinoilla  on  todettu  volatiliteettihymy, joka  tasoittuu 

matalilla toteutushinnoilla muodostaen aaltoa muistuttava graafin. (Jackwerth 1999.)

Mitä  volatiliteettihymyn  olemassaolo  tarkalleen  ottaen  ilmentää?  Sen  syistä  ei  ole  tutkijoiden 

keskuudessa yhteisymmärrystä. Black–Scholes-mallin virheelliset taustaoletukset on yksi esitetyistä 

syistä.  Markkinoiden  epätäydellisyydet  ovat  toinen  tekijä,  jonka  uskotaan  vaikuttavan 

volatiliteettihymyn syntyyn. (Ederington & Guan 2002, 9.)

 6.2 Volatiliteettihymyn ja todennäköisyysjakauman välinen yhteys

Käsiteltäessä  volatiliteettihymyä  on  syytä  huomioida  sen  yhteys  kohde-etuuden  tuottojen 
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jakaumaoletukseen.  Oletetaan,  että  esimerkiksi  S&P 500 -indeksioptiomarkkinoilla  havaitaan u-

kirjaimen  muotoa  muistuttava  volatiliteettihymy,  kuten  Kuvassa  3.  Niiden  optioiden,  joiden 

implisiittinen  volatiliteetti  on  korkea,  hinta  on  ceteris  paribus  alhaisen  volatiliteetin  optiota 

korkeampi. Näin ollen optiot, joiden toteutushinta on kaukana kohde-etuuden markkinahinnasta (ns. 

far-out-of-the-money-optiot)  ovat  Black–Scholes-mallin  mukaan  yliarvostettuja  verrattuna 

tasaoptioihin  (at-the-money-optiot).  Yliarvostus  puolestaan  kertoo,  että  markkinatoimijat  pitävät 

äärimmäisten tapahtumien (kohde-etuuden hinnan huomattava muutos suhteessa keskihajontaan) 

todennäköisyyttä  Black–Scholes-mallin  olettamaa  log-normaalia  jakaumaa  suurempana. 

Äärimmäisillä tapahtumilla tarkoitetaan tässä markkinahintojen muutosta siten, että far-out-of-the-

money-optiot  muuttuisivat  plusoptioiksi.  Toisin sanoen kohde-etuuden markkinahinta  laskisi  tai 

nousisi niin paljon, että optioiden toteuttaminen olisi kannattavaa. (Hull 2006).

 6.3 Volatiliteettihymyn empiirinen todentaminen

 6.3.1 Rubinsteinin ensimmäinen tutkimus

 6.3.1.1 Aineisto ja sen luokittelu

Rubinstein  (1985)  tutkii  Black–Scholes-mallin  paikkansapitävyyttä  sekä  vaihtoehtoisten  mallien 

toimivuutta  Chicagon pörssin  (Chicago Board  of  Exchange)  optiokaupassa  vuosina  1976-1978. 

Hänen  käyttämänsä  aineisto  on  erittäin  laaja,  käsittäen  kaikki  kaupat  ja  niiden  hinnat 

tutkimusperiodilla.

Tutkimuksessa  esitellään  Black–Scholes-mallille  vaihtoehtoisia  menetelmiä,  ja  pyritään 

selvittämään,  voisivatko  markkinoilla  havaitut  ilmiöt  olla  paremmin  selitettävissä  jonkin  toisen 

mallin  avulla.  Black–Scholes-mallista nämä muut  menetelmät  eroavat  siten,  että  niissä on joko 

luovuttu  vakioisen  volatiliteetin  vaatimuksesta  tai  sallittu  hypyt  kohde-etuuden  hinnassa. 

(Rubinstein 1985, 456.)

Aineiston  laajuuden  ansiosta  Rubinstein  (1985)  kykenee  asettamaan  datan  laadulle  tarkat 

vaatimukset.  Asettamalla havainnoille kahdeksan eri  kriteeriä hän pyrkii  varmistamaan sen, että 

tutkimukseen mukaan tulevat havainnot todella vastaavat markkinoiden käsitystä arvopapereiden 

hinnoista.  Datasta  karsitaan  esimerkiksi  kaupat,  jotka  ovat  tapahtuneet  välittömästi  pörssin 
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avautumisen jälkeen tai  juuri  ennen sen sulkeutumista.  Tällä  menetelmällä pyritään  poistamaan 

keinotekoisen  kaupankäynnin  vaikutus,  joka  tyypillisesti  havaitaan  kaupankäynnin  alussa 

(edellisenä  päivänä  annettujen  erilaisten  sääntöpohjaisten  toimeksiantojen  toteutus)  ja  lopussa 

(kaupat,  joilla  pyritään  vaikuttamaan  markkinatakaajien  marginaaleihin).  Samoin  aineistosta 

poistetaan havaintoja kaupankäynnin liian pienen volyymin perusteella sekä liian suuren osto- ja 

myyntikurssien  (bid-ask  spread)  erotuksen  seurauksena.  Kaikille  jäljelle  jääneille  optioille 

määritetään implisiittinen volatiliteetti Black–Scholes-mallia hyväksikäyttäen.

Osinkojen vaikutus optioiden hintoihin otetaan huomioon siten, että aineistosta poistetaan kaikki 

myyntioptiot  sekä osto-optiot,  joiden ennenaikainen toteuttaminen olisi  tulevien osinkojen takia 

kannattavaa. Lisäksi tutkimuksessa on otettu huomioon myös muita kaupankäynnin erityispiirteitä 

kuten kauppakohtaisten osakehintojen muutosten taipumus heilahdella  siten,  että hinnan nousua 

seuraa  useammin  lasku  kuin  uusi  nousu  ja  päinvastoin  hinnanlaskujen  tapauksessa.  Samoin 

kiinnitetään  eritystä  huomiota  optioiden  markkinahinnan  tarkkaan  määrittelyyn.  Jos  lyhyen 

aikavälin sisällä  option hinta muuttuu useita kertoja ilman, että kohde-etuuden hinta muuttuu, on 

vaikea  sanoa,  mikä  on  tämän  aikavälin  tarkka  markkinahinta.  Tämä  ongelma  ratkaistaan 

käyttämällä painotettua keskiarvoa. (Rubinstein 1985, 464–465.)

Optiot jaetaan seuraavaksi viiteen eri kategoriaan maturiteetin mukaan. Nämä kategoriat ovat:

1. Erittäin lähellä maturiteettia (21–70 päivää)

2. Lähellä maturiteettia (71–120 päivää)

3. Keskipitkä aika maturiteettiin (121–170 päivää)

4. Kaukana maturiteetista (171–220 päivää)

5. Erittäin kaukana maturiteetista (221+ päivää). (Rubinstein 1985, 466.)

Lisäksi  jaetaan  optiot  ryhmiin  rahallisuuden  (moneyness)  eli  kohde-etuutena  olevan  osakkeen 

hinnan ja option toteutushinnan suhteen perusteella. Myös tässä jaottelussa on viisi eri kategoriaa:

1. Voimakkaasti miinusoptio (0,75–0,85)

2. Miinusoptio (0,85–0,95)

3. Tasaoptio (0,95–1,05)

4. Plusoptio (1,05–1,15)

5. Voimakkaasti plusoptio (1,15+). (Rubinstein 1985, 466.)

Optioiden volatiliteettien aikarakennetta tarkastellaan ryhmittelemällä hintahavainnot pareihin siten, 
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että  jokainen  havainto  on  ainoastaan  yhdessä  parissa  ja  jokaisessa  parissa  havainnot  kuuluvat 

optioille, jotka ovat eri maturiteettikategoriassa. Eli toisin sanoen jokaisen parin havainnoilla on 

sama kohde-etuus, toteutushinta ja havainto on samalta päivältä. Aineistosta voidaan muodostaa 13 

144  tällaista  paria.  Vastaavasti muodostetaan  pareja,  jotka  kuuluvat  eri  rahallisuus-kategoriaan. 

Näillä havaintopareilla on sama kohde-etuus ja maturiteetti, ja ne ovat samalta päivältä. Näitä pareja 

oli puolestaan 9 704 erilaista. (Rubinstein 1985, 466.)

 6.3.1.2 Tilastollinen testaus

Edellä  esiteltyjen  parien  avulla  Rubinstein  (1985)  tutkii  option  maturiteetin  ja  rahallisuuden 

suhdetta implisiittiseen volatiliteettiin.  Tutkitaan esimerkiksi pareja, jonka molemmat osto-optiot 

kuuluvat rahallisuuskategoriaan 1, mutta joista toinen kuuluu maturiteettikategoriaan 2 ja toinen 

maturiteettikategoriaan 4. Aineistossa on yhteensä 343 paria, jotka täyttävät nämä ehdot.  Näistä 

pareista 325:ssä implisiittinen volatiliteetti oli suurempi lyhyemmän maturiteetin osto-optioilla. 

Nollahypoteesina on, että Black–Scholes-mallin antamat implisiittisen volatiliteetin estimaatit ovat 

harhattomia.  Tällöin  todennäköisyys  sille,  että  lyhyemmän  maturiteetin  option  implisiittinen 

volatiliteetti on suurempi kuin pidemmän maturiteetin option, tulisi olla 0,5. Eli 343 parista 171,5:n 

tapauksessa  lyhyemmän maturiteetin option implisiittisen volatiliteetin tulisi  olla  suurempi  kuin 

pidemmän maturiteetin optiolla ja 171,5:n parin tapauksessa päinvastoin. Rubinsteinin (1985) testaa  

nollahypoteesia  laskemmalla  tilastollisen  suureen,  joka  kuvaa  todennäköisyyttä  sille,  että  343 

parista 325:n tapauksessa lyhyen maturiteetin osto-option implisiittinen volatiliteetti on suurempi. 

Tämä testisuure on tässä tapauksessa muotoa

1 − N [
325 

1
2
 − 

1
2

x 343 

1
2

x 343
] , (6.1)

missä tarkoittaa standardoitua normaalijakaumafunktiota. 

Tämän  testisuureen  perusteella  voidaan  määrittää  todennäköisyys  sille,  että  325  kappaleen 

tapauksessa  343:sta  lyhyemmän  maturiteetin  option  volatiliteetti  on  suurempi  kuin  pidemmän 

maturiteetin  option.  Kuvatussa  tilanteessa  todennäköisyys  on  pienempi  kuin  0,000001.  Näiden 
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vastaparien osalta nollahypoteesi voidaan siten hylätä. (Rubinstein 1985, 467.)

Tilastollisen merkitsevyyden lisäksi Rubinstein (1985) tutkii tulosten ”taloudellista merkitsevyyttä” 

(economic  significance).  Tätä  tarkoitusta  varten  hän  laskee  jokaiselle  havaintoparille  sen 

volatiliteetin, jolla molempien havaintoparin osto-optioiden prosentuaalinen Black–Scholes-mallin 

ja markkinahinnan välinen virhe on yhtä suuri. Tämä tunnusluku on siis  , jolle pätee

C 1 −P1

P1
=

P2 − C2
P2

≡ 0,01 ,
(6.2)

missä C i on osto-option Black–Scholes-arvo volatiliteetilla  ja P i on vastaavan osto-option 

markkinahinta  havaintoparin  optioille i = 1,2 . Kaavassa  (6.2)  esiintyvä  kuvaa 

prosentuaalista  virhettä.  Tunnusluku  määritetään  laskemalla  ensin  volatiliteetti  , joka 

toteuttaa  lauseen (6.2)  vasemmanpuoleisen yhtälön.  Tällöin  saadaan prosentuaalinen poikkeama 

osto-option  markkinahinnan P i ja  Black–Scholes-mallin  avulla  määritetyn  hinnan C i välillä 

siten, että poikkeama on yhtä suuri havaintoparin molemmille osto-optioille. Tämä prosentuaalinen 

virhe on määritelmällisesti  lauseen (6.2) nojalla. (Rubinstein 1985, 467.)

Koska Black–Scholes-kaava on monotonisesti kasvava volatiliteetin suhteen, eli

 

∂C
∂

 0 , (6.3)

voidaan  tulkita  myös  havaintoparin  Black–Scholes-arvon  ja  markkinahinnan  välisen 

prosentuaalisen virheen miniminä kaikilla volatiliteettitasoilla. Voidaan siis sanoa, että riippumatta 

kohde-etuuden volatiliteetista  toinen havaintoparin  osto-optioista  on   ”virheellisesti  hinnoiteltu” 

verrattuna Black–Scholes-mallin mukaiseen hintaan vähintään  prosentilla.  Rubinstein (1985) 

pitää  tätä  prosentuaalisen  virheen  alarajaa  Black–Scholes-mallin  ”taloudellisen  harhaisuuden” 

mittarina. Huomionarvoista tämän testisuureen määrittämisessä on se, ette se vaadi minkäänlaista 

arviota kohde-etuutena olevan osakkeen hinnan volatiliteetista. (Rubinstein 1985, 467.)

Tutkimuksessaan Rubinstein (1985) on jakanut aineiston kahteen osaan ajan mukaan. Ensimmäinen 

periodi  kattaa  aikavälin  23.8.1976–21.10.1977  ja  toinen  periodi  välin  24.10.1977–31.8.1978. 
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Aineiston jakaminen edellä kuvatulla tavalla kahteen osaan on seurausta tulosten jakautumisesta. 

Ensimmäisen osaperiodin aikana optioiden implisiittisen volatiliteetin ja toteutushinnan suhde oli 

käänteinen. Toisin sanoen mitä alhaisempi toteutushinta oli, sitä korkeampi oli vastaavasti osto-

option implisiittinen volatiliteetti.  Ainoa poikkeus tästä säännöstä olivat  deep-out-of-the-money-

osto-optiot, joiden maturiteetti oli hyvin lähellä. (Rubinstein 1985, 474.)

Toisen osaperiodin  aikana  tulokset  viittasivat  lähes  päinvastaiseen  suhteeseen  toteutushinnan  ja 

implisiittisen  volatiliteetin  välillä.  Toteutushinnan  ja  implisiittisen  volatiliteetin  suhde  oli 

positiivinen  eli  mitä  suurempi  toteutushinta  oli,  sitä  korkeampi  oli  osto-option  implisiittinen 

volatiliteetti. (Rubinstein 1985, 474.)

Koska  ero  kahden  osaperiodin  välillä  on  niin  voimakas,  Rubinstein  (1985)  jakaa  ensimmäisen 

osaperiodin  vielä  viiteen  ja  toisen  osaperiodin  neljään  tasamittaiseen  osaan.  Aikavälien 

uudelleenjakamisella ei kuitenkaan ole mitään vaikutusta edellä mainittuihin tuloksiin. Päätelmät 

pitävät paikkansa jokaisella osaperiodilla 99,9 %:n tilastollisella merkitsevyydellä. 

 6.3.1.3 Vaihtoehtoisten mallien merkitys

Rubinstein  (1985)  jatkaa  vielä  tutkimalla  muiden  vaihtoehtoisten  mallien  kykyä  selittää  näitä 

erikoisia   implisiittisen  volatiliteetin  ja  toteutushinnan  välisiä  suhteita.  Tulosten perusteella  on 

kuitenkin  selvää,   ettei  yksikään  vaihtoehtoisista  malleista  kykene  täysin  selittämään havaittuja 

ilmiöitä. Lähimmäs pääsee Rubinsteinin (1983) itsensä kehittämä displaced diffusion -malli, joka 

sallii kohde-etuuden volatiliteetin vaihtelun. Tämä malli kykenee selittämään Black–Scholes-mallin 

systemaattiset virheet toisen periodin, eli 10/1977–8/1978 välisenä aikana. 

Rubinsteinin  (1985)  tuloksille  löytyy  tukea  myös  muusta  akateemisesta  kirjallisuudesta.  Black 

(1975) raportoi havainneensa markkinahintojen poikkeavan systemaattisesti Black–Scholes-mallin 

arvoista. Hänen mukaansa miinusoptiot ovat yliarvostettuja ja voimakkaasti in-the-money -optiot 

aliarvostettuja. Osto-optioiden tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että toteutushinnan kasvaessa myös 

implisiittinen volatiliteetti kasvaa.

Macbeth ja Melville (1979) puolestaan toteavat systemaattisen virheen olevan päinvastainen vuonna 

1976.  Tällöin  implisiittisen  volatiliteetin  katsotaan  kasvaneen  toteutushinnan  laskiessa. 
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Myöhemmin Emanuel ja Macbeth (1982) toteavat vuoden 1978 aineiston perusteella implisiittisen 

volatiliteetin noudattavan jälleen Blackin (1975) kuvaamaa riippuvuutta.

Yhdistämällä nämä edellä mainitut havainnot voidaan päätellä, että vuosien 1976–1978 välisenä 

aikana  markkinoilla  vallitsi  käänteinen  riippuvuus  toteutushinnan  ja  implisiittisen  volatiliteetin 

välillä,  ja  vuoden  1978  jälkeen  markkinat  palasivat  Blackin  (1975)  kuvaamaan  tilanteeseen. 

(Rubinstein 1985, 478.)

 6.3.2 Rubinsteinin toinen tutkimus

 6.3.2.1 Minimax-menetelmä

Myöhemmin Rubinstein (1994) tutki tilannetta S&P 500 -indeksioptioiden markkinoilla aikavälillä 

2.4.1986–31.8.1992. Volatiliteettihymyn olemassaolon todentamiseen hän käyttää menetelmää, jota 

hän kutsuu minimax-arvoksi (minimax statistic).

Tämä  menetelmä  voidaan  hahmottaa  seuraavasti.  Valitaan kaksi  optiota,  joiden  kohde-etuus  ja 

maturiteetti on sama, mutta joiden toteutushinnat eroavat. Oletetaan option kohde-etuudelle jokin 

volatiliteetti ja lasketaan molempien optioiden Black–Scholes-arvot tällä volatiliteetilla. Lasketaan 

Black–Scholes-arvojen  ja  markkinahintojen  absoluuttinen  erotus  ja  kirjataan  suurempi  näistä 

kahdesta  dollarimääräisestä  erotuksesta  ylös.  Seuraavaksi  vaihdetaan  oletettua  volatiliteettia  ja 

lasketaan samat erotukset uusilla Black–Scholes-arvoilla, sekä kirjataan suurempi näistä erotuksista 

ylös.  Toistetaan tätä  niin  kauan,  että  oletettu  volatiliteetti  on  käynyt  läpi  välin [0,∞  . Näin 

tekemällä  päädytään funktioon,  joka esittää maksimidollarieron oletetun volatiliteetin  funktiona. 

Minimax-arvo  on  pienin  näistä  maksimidollarieroista.  Voidaan siis  sanoa,  että  näille  kahdelle 

optiolle  Black–Scholes-mallin  avulla  määritetty  arvo  poikkeaa  markkinahinnasta  vähintään 

minimax-arvon verran. (Rubinstein 1994, 4.)

Koska Black–Scholes-malli  on volatiliteetin suhteen monotonisesti  kasvava,  estimoitu minimax-

arvo sijaitsee aina näiden kahden option implisiittisen volatiliteetin välillä ja  vieläpä niin, että se on 

tarkalleen niiden puolessa välissä. Tätä  minimax-arvoa voidaan kutsua minimax-dollarivirheeksi 

(minimax dollar error). Luku voidaan vielä skaalata jakamalla se kohde-etuuden markkinahinnalla 

ja kertomalla sadalla. Näin tekemällä voidaan eliminoida kohde-etuuksien hintaerojen mahdollisesti 
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aiheuttamat  vertailuongelmat.  Tällä  tarkoitetaan  sitä  mahdollisuutta,  että  dollarierotus  olisi  sitä 

suurempi mitä korkeampi on kohde-etuuden hinta. (Rubinstein 1994, 4.)

Etsitään vielä lisäksi se oletettu volatiliteetti, jolla laskettuna molempien optioiden dollarimääräinen 

virhe  jaettuna  kyseessä  olevan  option  markkinahinnalla  on  yhtä  suuri.  Tämä  luku,  ts. 

dollarimääräinen  virhe  jaettuna  option  markkinahinnalla,  on  minimax-prosenttivirhe  (minimax 

percentage error). (Rubinstein 1994, 4.)

Minimax-arvon käytön etuna on sen laskennallinen yksinkertaisuus, sillä mallissa ei tarvitse laskea 

implisiittistä tai tilastollista volatiliteettia. (Rubinstein 1994, 4.) Mallin antama luku on myös helppo 

ymmärtää.  Mikäli  Black–Scholes-mallin  oletukset  pitäisivät  paikkansa,  ei  kahden  ainoastaan 

toteutushinnaltaan  poikkeavan  option  implisiittisissä  volatiliteeteissa  tulisi  olla  lainkaan  eroja, 

jolloin  minimax-arvo  olisi  nolla.  Toisaalta positiivinen  minimax-dollarivirhe  kertoo  siitä,  ettei 

Black–Scholes-malli kykene täysin selittämään kaikkia optioiden hintoihin vaikuttavia tekijöitä.

 6.3.2.2 Tulokset

Tutkimuksessaan Rubinstein (1994) estimoi edellä mainitut tunnusluvut aineistolle siten, että luvut 

laskettiin  otoksesta  jokaiselle  kaupankäyntipäivälle.  Tuloksista  on  helposti  nähtävissä,  että 

markkinoilla on tapahtunut muutos periodien 1976–1978 ja 1986–1992 välillä. Edeltävän periodin 

aikana minimax-prosenttivirhe oli 2 %:n  suuruusluokkaa, joka Rubinsteinin (1994) mukaan on niin 

pieni, että Black–Scholes-mallin voidaan sanoa toimivan osakeoptiomarkkinoilla.

Vielä vuonna 1986 minimax-prosenttivirheet olivat huomattavan pieniä. Esimerkiksi verrattaessa 

kahta optiota, joista toinen oli 9 % out-of-the-money (OTM) ja toinen 9 % in-the-money (ITM), 

minimax-prosenttivirheiden  mediaani  oli  alle  prosentin  suuruinen  ja  absoluuttinen  minimax-

dollarivirhekin oli vain noin 4 senttiä sadan dollarin indeksiarvoa kohti. (Rubinstein 1994, 5.)

Vuonna  1987  tilanne  muuttui  olennaisesti,  mikä  on  havaittavissa  minimax-prosenttivirheen 

kaksinkertaistumisena. Vuotta 1988 lukuun ottamatta minimax-prosenttivirheet kasvoivat vuodesta 

1987 lähtien joka vuosi tutkimusperiodin aikana. Vuosina 1990–1992 matalan toteutushinnan optiot 

olivat arvoltaan korkeampia kuin vastaavat korkean toteutushinnan optiot. Esimerkiksi vuonna 1986 

optioiden, joiden toteutushinnat kuuluivat välille [-9%, 9%] (tarkoittaa optioita, jotka ovat 9 % out-
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of-the-money ja 9 % in-the-money), suurimman ja pienimmän implisiittisen volaitiliteetin erotus oli  

noin 1,5 %, kun vuonna 1992 vastaava luku oli noin 6,5 %. (Rubinstein 1994, 6.)

Ostamalla  out-of-the-money-myyntioptioita  ennen  lokakuun  1987  pörssiromahdusta  olisi  voitu 

saavuttaa erittäin suuria tuottoja. Kyseisten optioiden arvo ei noussut ainoastaan kohde-etuutena 

olevan indeksin 20 % laskun takia, vaan myös seurauksena implisiittisen volatiliteetin kolmin- tai 

nelinkertaistumisesta.  Tämän  ison  muutoksen  taustalla  voidaan  nähdä  sijoittajien  pelko 

pörssiromahduksen uusiutumisesta. (Rubinstein 1994, 6.)

Näiden  edellä  esitettyjen  tulosten  valossa  Rubinstein  (1994)  tuo  esille  mahdollisuuden,  että 

markkinoiden  käsitys  indeksioptioista  muuttui  olennaisesti  vuoden  1987  pörssiromahduksen 

jälkeen. Myös Dumas, Fleming ja Whaley (1998) pitävät tätä mahdollisena. Tompkinsin (2001a) 

mukaan volatiliteettihymy on muuttunut olennaisesti vuoden 1987 pörssiromahduksen seurauksena 

ja pitää täten Rubinsteinin (1994) hypoteesia oikeana.

Niin  tieteellisessä  kirjallisuudessa  kuin  myös  markkinatoimijoiden keskuudessa on  Rubinsteinin 

(1994)  tutkimuksen  julkaisun  aikoihin  kiinnitetty  yhä  enemmän  huomiota  volatiliteettihymyyn. 

Tästä syystä hänen mukaansa voidaan epäillä, että tutkimuksessa esille tulleet ongelmat Black–

Scholes-mallissa olisivat todennettavissa myös muilla markkinoilla. 

 6.3.3 Ederingtonin ja Guanin tutkimus

 6.3.3.1 Aineisto ja sen luokittelu

Ederigton ja Guan (2002) tutkivat artikkelissaan optioita, joiden kohde-etuuksina ovat S&P  500 

-indeksiin sidotut futuurit. Aineistosta kattaa aikavälin 1.1.1988–30.4.1998. Tutkijat ovat valinneet 

futuurit, koska tällöin heidän ei tarvitse laskelmissaan ottaa huomioon tulevia osinkoja. Optio- ja 

futuurimarkkinat myös sulkeutuvat samaan aikaan, joten epäsynkronoidut hinnat eivät muodostu 

ongelmaksi. Lisäksi arbitraasi optioiden ja futuurien välillä on yksinkertaisempaa kuin optioiden ja 

indeksin viidensadan osakkeen välillä.

Viimeisellä väittämällä viitataan arbitraasimahdollisuuden hyödyntämisen helppouteen. Optioiden 

kassavirrat  on mahdollista toistaa portfoliolla, joka ei sisällä optioita.  Jos siis  markkinoilla olisi 
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arbitraasimahdollisuuksia, sijoittaja voisi esimerkiksi myydä optioita ja ostaa osakeportfoliota, jos 

optioportfolio  olisi  arvoltaan  samat  kassavirrat  tuottavaa  osakeportfoliota  arvokkaampi.  Kun 

sijoittajat huomaisivat arbitraasimahdollisuuden ja käyttäisivät sitä hyväkseen, hinnat tasoittuisivat. 

Kun  option  kohde-etuutena  on  viidensadan  osakkeen  portfolio,  option  kassavirrat  toistavan 

arbitraasiportfolion luominen on työlästä. Tämä ongelma vältetään käyttämällä futuureihin sidottuja 

optioita, jolloin arbitraasimahdollisuuden olemassaolo on helpompi todentaa. (Ederington & Guan 

2002; Neftci 2000.)

Ensinnäkin  aineisto  jaetaan  kahteen  kategoriaan:  lyhytikäisiin  ja  pitkäikäisiin  optioihin. 

Lyhytikäiset  optiot  erääntyvät  2–6  viikon  kuluessa  ja  pitkäikäiset  13–26  viikon  kuluessa. 

Päivittäisessä  aineistossa  on  hinnat  saman  maturiteetin  osto-  ja  myyntioptiolle  useilla  eri 

toteutushinnoilla.  S&P 500  -futuurioptiomarkkinoilla  toteutushinnat  kasvavat  aina  viisi  pistettä 

kerrallaan. Aineistoa karsitaan siten, että aineistoon otetaan jokaiselle optiolle mukaan ainoastaan 

kahdeksan  seuraavaa  out-of-the-money-optiota  ja  kahdeksan  seuraavaa  in-the-money-optiota. 

Esimerkiksi  jos  indeksin  arvo on  1001,  aineistoon  otetaan  siltä  päivältä  mukaan optiot,  joiden 

toteutushinnat vaihtelevat välillä 940–1040. Tämä valinta on tehty, koska kaupankäynti optioilla, 

joiden  toteutushinta  on  kaukana  kohde-etuuden  markkinhinnasta,  on  vähäistä.  Päivittäiseen 

aineistoon  kuuluu  siis  kuusitoista  havaintoa  sekä  myynti-  että  osto-optiolle,  eli  yhteensä  32 

havaintoa. (Ederington & Guan 2002, 14.)

Merkitään  näiden  eri  optioiden  hintoja  seuraavasti.  C  viittaa  osto-optioon  ja  P myyntioptioon. 

Kirjain I puolestaan tarkoittaa, että kyseessä on plusoptio ja O, että kyseessä on miinusoptio. Tämän 

lisäksi merkitään numerolla kyseisen option toteutushinnan suhde kohde-etuuden markkinhintaan 

siten,  että  numerolla  1  merkitään  lähimpänä  markkinahintaa  oleva  ja  numerolla  8  kauimpana 

markkinahinnasta oleva optio. Esimerkiksi CO1t viittaa osto-optioon, joka on out-of-the-money ja 

toteutushinnaltaan  lähimpänä  kohde-etuuden  markkinahintaa  päivänä t. (Ederington  &  Guan 

2002, 15.)

Ederington  ja  Guan  (2002)  käyttävät  Blackin  (1976)  mallia  futuurioptioiden  hinnoitteluun.  He 

estimoivat  jokaiselle  optiolle j jokaisena  päivänä t optioiden  implisiittiset  volatiliteetit

ISD j , t , käyttäen  optioiden  ja  S&P  500  -futuurien  päivittäisiä  päätöshintoja  ja   kolmen 

kuukauden  Yhdysvaltojen  valtionlainojen  korkoja.  Tulokset  muunnetaan  vuositasolle  vertailun 

helpottamiseksi. Jokaiselle optiolle lasketaan päiväkohtainen implisiittinen volatiliteetti sekä option
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j päivän t suhteellinen rahallisuus (moneyness)

 


K j ,t

FT t
−1 , (6.4)

missä K j , t on  option  toteutushinta  ja FT t on  futuurin  markkinahinta.  (Ederington  &  Guan 

2002, 13.)

 6.3.3.2 Havainnot aineiston perusteella

Kuvaamalla graafisesti implisittinen volatiliteetti suhteellisen rahallisuuden funktiona on tuloksena 

kuva, joka esittää volatiliteettihymyä. Kuvassa luokan implisittittisten volatiliteettien keskiarvo on 

esitetty luokan funktiona.

KUVA 4.  Implisiittinen  volatiliteettihymy  S&P  500  -futuurioptiot  –  2–6  viikkoa  

maturiteettiin. Lähde Ederington & Guan (2002).

Kuva 4 esittää Ederingtonin ja Guanin (2002) tutkimuksessaan julkaiseman tuloksen optoille, joiden 
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maturiteettiin  on  2–6  viikkoa.  Kuvasta  on  selkeästi  nähtävissä,  että  implisiittinen  volatiliteetti 

riippuu toteutushinnasta.  Kuvassa 4 esitetään myös toteutunut volatiliteetti,  joka tarkoittaa tässä 

keskiarvoa  optioiden  kohde-etuutena  olevien  futuurien  tuottojen  vuositason  keskihajonnasta 

tarkasteluajankohdan  ja  maturiteetin  välillä. Edelleen  kuvaa  tarkasteltaessa  havaitaan,  että 

implisiittinen volatiliteetti on kaikilla suhteellisen toteutushinnan tasoilla korkeampi kuin toteutunut 

volatiliteetti.

Ederington  ja  Guan  (2002)  tutkivat  implisiittisen  ja  toteutuneen  volatiliteetin  suhdetta  myös 

tilastollisella  testauksella.  Nollahypoteesin  mukaan  implisiittinen  volatiliteetti  on  toteutuneen 

volatiliteetin harhaton estimaattori. Tämä hypoteesi kumottiin kaikkien 32 eri option kohdalla alle 

yhden prosentin tilastollisella merkitsevyydellä.  Samoin verrattaessa toteutunutta ja  implisiittistä 

volatiliteettia  havaittiin,  että  viiden toteutushinnaltaan alimman option implisiittiset  volatiliteetit 

ylittivät  toteutuneen  85 %:ssa  tapauksista.  Jopa  tasaoptioiden  implisiittinen  volatiliteetti  oli 

toteutunutta suurempi 75 %:ssa tapauksista.

Näiden tulosten perusteella Edertingon ja Guan (2002) päätyvät tukemaan Caninan ja Figlewskin 

(1993) ja Christensenin ja Prabhalan (1998) tutkimuksia, joiden mukaan implisiittinen volatiliteetti 

ei ennusta toteutunutta volatiliteettia kovin tarkasti näillä markkinoilla. On kuitenkin huomattava, 

että aikasarja alkaa vuoden 1988 alusta, jolloin suuresta pörssiromahduksesta oli ehtinyt kulua vain 

muutama  kuukausi.  On  siis  mahdollista,  että  markkinoiden  odotukset  heijastivat  toisen  suuren 

romahduksen mahdollisuutta. 

Kuten  aiemmin  mainittiin,  aineistossa  ei  ole  havaintoja  kaikille  kuudelletoista  eri 

toteutushintatasolle  kaikkina  päivinä. Voidaankin  kysyä  seuraavanlainen  kysymys.  Onko 

todennäköisyydellä,  että  satunnaisesti  valitulla  far-from-the-money-optiolla on markkinahinta,  ja 

kohde-etuuden  volatiliteettiin  kohdistuvien  odotusten  välillä  jokin  systemaattinen  yhteys? 

Esimerkiksi jos far-from-the-money-optioilla havaitaan markkinahinta useammin niissä tilanteissa, 

kun odotettu volatiliteetti on joko korkea tai vaihtoehtoisesti matala, on mahdollista, että Kuva 4 on 

harhainen  kuvaus  todellisuudesta.  Tämä  ongelma  voidaan  välttää  painottamalla  havaintoja. 

(Ederington & Guan 2002, 15.)

Esimerkiksi tilanteessa, jossa markkinatoimijat odottavat kohde-etuuden volatiliteetin  kasvavan, on 

riskienhallinnan  näkökulmasta  houkuttelevaa  suojautua  hintojen  vaihtelulta.  Juuri  far-from-the-

money-optiot  soveltuvat  tähän tarkoitukseen  hyvin,  sillä  niiden  avulla  voidaan  suojautua  hyvin 
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suuria  epäsuotuisia  kohde-etuuden  hinnan  muutoksia  vastaan.  Näin  ollen  on  mahdollista,  että 

markkinatoimijoiden  odottaessa  kohde-etuuden  volatiliteetin  kasvavan  far-from-the-money-

optioiden kysyntä kasvaa verrattuna tilanteeseen, jossa volatiliteetti on matalampi. Tämä puolestaan 

merkitsisi hinnan ja implisiittisen volatiliteetin nousua. Jos taas markkinoilla odotetaan volatiliteetin 

pikemminkin olevan laskussa, ei edellä kuvatun kaltaista kysyntää kohdistu samassa laajuudessa 

far-from-the-money-optioihin. Siten on mahdollista, että  annetulla far-from-the-money-optiolla on 

markkinahinta suuremmalla todennäköisyydellä, mikäli odotettu volatiliteetti on suuri ja vastaavasti 

todennäköisyys on pienempi, mikäli odotettu volatiliteetti on pieni.

Tämä  mahdollinen  vaikutus  poistetaan  seuraavalla  menetelmällä.  Jokaiselle  päivälle  lasketaan 

neljän  lähimpänä  kohde-etuuden  markkinahintaa  olevien  option,  eli  optioiden

CO1t ,CI1t ,PO1t ,PI1 t , implisiittisten volatiliteettien keskiarvo At . Muodostetaan sen jälkeen 

uusi muuttuja

 
R j ,t =

ISD j , t

At
.

(6.5)

Muuttuja At on  suuri,  kun  odotettu  volatiliteetti  on  suuri  (neljän  nearest-at-the-money-option 

katsotaan edustavan yleistä volatiliteettiodotusta). Jakamalla yksittäisen far-from-the-money-option 

implisiittinen volatiliteetti At :lla voidaan painottaa niitä havaintoja, joissa option implisiittinen 

poikkeaa  yleisistä  volatiliteettiodotuksista.  Toisin  sanoen,  jos  far-from-the-money-option 

implisiittinen  volatiliteetti  on  korkea  silloin,  kun  volatiliteettiodotukset  ovat  alhaisia,  ei 

korkeamman volatiliteetin odotusten ja far-from-the-money-option kysynnän välinen mahdollinen 

yhteys voi olla syynä tähän.    (Ederington & Guan 2002, 17.)
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KUVA  5.  Implisittiinen  volatiliteetti  suhteellisesti  painotettuna  –  optioiden  

maturiteettiin 2–6 viikkoa. Lähde Ederington & Guan (2002).

Kun  tämän  uuden  muuttujan R j , t ja  option  suhteellisen  rahallisuuden  välistä  riippuvuutta 

tarkastellaan graafisesti,  havaitaan Kuvassa 5 muutos verrattuna Kuvaan 4.  Lyhyen maturiteetin 

optioiden  volatiliteettihymy  muistuttaa  enemmän  virnettä  (sneer).  Kuvan  5  vaaka-akselin 

vasemmassa  reunassa  olevien  suhteelliselta  rahallisuudeltaan  matalampien  (toteutushinta  on 

alhaisempi  kuin kohde-etuuden hinta)  optioiden implisiittinen volatiliteetti  on korkea verrattuna 

tasaoptioiden  implisiittiseen  volatiliteettiin,  ja  vastaa  Kuvassa  4  vallitsevaa  tilannetta.  In-the-

money-osto-optioiden  ja  out-of-the-money  myyntioptioden  tilanteessa  painotus  ei  siis  muuta 

tilannetta olennaisesti. Korkean suhteellisen rahallisuuden optioiden implisiittisten volatiliteettien 

(vaaka-akselilla  oikealla  puolella)  osalta  ero  tasaoptioiden  implisiittiseen  volatiliteettiin  on 

pienempi kuin Kuvan 4 esittämässä tilanteessa. In-the-money-myyntioptioiden ja out-of-the-money-

osto-optioiden  korkea  implisiittinen  volatiliteetti  Kuvassa  4  on  siten  selitettävissä  suurelta  osin 

odotuksilla volatiliteetin kasvamisesta. Lisäksi osto- ja myyntioptioiden implisiittisen volatiliteetin 

ero  häviää  lähes  täysin.  Pitkän  maturiteetin  optioiden  tapauksessa  kuvaaja  muistuttaa  lähinnä 

lineaarista laskevaa suoraa. (Ederingon & Guan 2002, 17.)
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 6.3.4 Muita empiirisiä tutkimuksia aiheesta

Myös muut tutkijat ovat artikkeleissaan todentaneet volatiliteettihymyn olemassaolon. Corrado ja 

Su (1997) ovat tutkineet volatiliteettihymyä S&P -indeksioptiomarkkinoilla ja toteavat implisiittisen 

volatiliteetin  riippuvan  osto-option  rahallisuudesta.  Volatiliteettihymyn  muoto  on  heidän 

tutkimuksessaan laskeva suora, jossa korkein implisiittinen volatiliteetti on noin 17 % deep-in-the-

money-osto-optiolla ja alhaisin, noin 9 %, far-out-of-the-money-osto-optioilla. Heidän tuloksensa 

tukevat Rubinsteinin (1994) aiemmin esiteltyjä havaintoja.

Tompkins (2001b) on tutkinut Ederingtonin ja Guanin (2002) tavoin optioita, joiden kohde-etuutena 

ovat S&P 500 -indeksiin sidotut futuurit. Myös hän havaitsee selkeän volatiliteettihymyn kyseisillä 

markkinoilla. Myös Dumas, Fleming ja Whaley (1998) havaitsevat volatiliteettihymyn S&P 500 

-indeksioptioilla. He havaitsevat optioiden implisittisen volatiliteetin laskevan monotonisesti, kun 

option toteutushinnan ja kohde-etuuden hinnan suhde kasvaa. Suurin implisiittinen volatiliteetti on 

siis deep-in-the-money-osto-optioilla ja far-out-of-the-money-myyntioptioilla ja pienin deep-in-the-

money-myyntioptioilla ja far-out-of-the-money-osto-optioilla.

Tompkins (2001a) on tutkinut volatiliteettihymyä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä erilaisilla osake-, 

joukkolaina-,  valuutta-  sekä  kolmen  kuukauden  talletustodistusfutuuri-markkinoilla. 

Osakemarkkinoista  tarkastelun  kohteena  ovat  S&P 500  -,  FTSE  100  -,  DAX-  ja  Nikkei  225 

-osakeindeksifutuureihin  sidotut  optiot.  Valuuttamarkkinoilla tutkitaan  optioita,  joiden  kohde-

etuutena ovat USD/DEM-, USD/GBP-, USD/JPY- ja USD/CHF-valuuttafutuurit. Kaiken kaikkiaan 

tutkimus  kattaa  kuusitoista  eri  markkinaa.  Aineistoon  on  pyritty  keräämään  kaikki  julkisesti 

saatavilla oleva aineisto. Useimpien markkinoiden kohdalla aineisto kattaa yli kymmenen vuoden 

ajanjakson. Tompkinsin (2001a) mukaan volatiliteettihymy ilmenee kaikilla tutkimuksessa mukana 

olleilla markkinoilla.

Volatiliteettihymyn ilmentymistä ruotsalaisilla optiomarkkinoilla on puolestaan tutkinut Engström 

(2002). Hänen aineistonsa kattaa aikavälillä 1.7.1995–1.2.1996 Ruotsin johdannaispörssissä (OM) 

noteerattujen  optioiden  päivittäiset  päätöshinnat.  Optioiden  kohde-etuuksina  on  Tukholman 

pörssissä listattuja yrityksiä. Optioiden implisiittiset volatiliteetit on määritetty käyttämällä Coxin, 

Rossin  ja  Rubinsteinin  (1979)  binomipuumenetelmää.  Tutkimuksessa  volatiliteettihymyn 

olemassaolo  todennetaan  myös  Ruotalaisilla  osakejohdannaismarkkinoilla.  Rahallisuuden  ja 
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implisiittisen volatiliteetin yhteys muistuttaa  u-kirjaimen tai paraabelin muotoa siten, että alhaisin 

implisiittinen  volatiliteetti  on  at-the-money-optioilla.  Suomalaisilta  johdannaismarkkinoilta 

vastaavia tutkimuksia ei ole.

7. Volatiliteettihymyn syyt

 7.1 Kaksi teoriaa

Chrissin  (1997)  mukaan  volatiliteettihymyn  perusteella  voidaan  muodostaa  kolme  hypoteesia 

Black–Scholes-malliin liittyen. Ensimmäisen mukaan markkinoiden hinnoittelu on oikea ja Black–

Scholes-mallin mukainen väärä. Toisen hypoteesin mukaan Black–Scholes-mallin mukainen hinta 

on oikea ja jostain syystä markkinoiden hinnanmuodostusprosessi ei päädy tähän samaan tulokseen. 

Kolmannen  hypoteesin  mukaan  niin  markkinoiden  kuin  Black–Scholes-mallin  mukainen 

hinnoittelukin antavat väärän tuloksen.

 

Mayhew (1995) jakaa teoriat volatiliteettihymyn syistä karkeasti kahteen kategoriaan. Ensimmäisen 

teorian  mukaan  markkinoiden  epätäydellisyydet  ovat  niin  merkittäviä,  että  ne  estävät 

markkinahintojen  sopeutumisen  Black–Scholes-mallin  mukaisiin  hintoihin,  jotka  olisivat 

teoreettisesti  oikeat.  Toinen teoria  lähtee  siitä,  että  kohde-etuuden  hintaprosessi  eroaa  Black–

Scholes-mallin  olettamasta  log-normaalista  diffuusioprosessista.  Tämä  prosessi  on  esitelty  jo 

aiemmin tässä tutkielmassa kohdassa 5.3.

Volatiliteettihymystä puhuttaessa on syytä kiinnittää huomiota ristiriitaan, joka usein jää huomiotta. 

Black–Scholes-mallia johdettaessa oletetaan kohde-etuuden vakioinen volatiliteetti. Samaa mallia 

käyttämällä havaitaan usein kuitenkin, että volatiliteetti ei ole vakio vaan riippuu toteutushinnasta ja 

vaihtelee myös johdannaisen voimassaoloajan  aikana. Voidaan siis päätellä, ettei Black–Scholes-

malli  päde kaikilta osin.  Seurauksena tästä Black–Scholes-mallin mukaan laskettu implisiittinen 

volatiliteetti menettää merkityksensä eikä sitä tulisi enää käyttää kuvaamaan markkinoiden käsitystä 

kohde-etuuden volatiliteetista. Tämän ristiriidan olemassaolon syynä Mayhew (1995) pitää optioilla 

kauppaa käyvien toimijoiden tottumusta. Vaikka volatiliteettihymyn todellinen syy on Mayhewn 

(1995)  mukaan  siis  joko  markkinoiden  epätäydellisyydet  tai  virheellinen  oletus  kohde-etuuden 

hintaprosessista,  Black–Scholes-kaavan  avulla  lasketusta  volatiliteettihymystä  on  muodostunut 

yleinen tapa hahmottaa tätä Black–Scholes-malliin liittyvää ongelmaa. Optiomarkkinoilla toimivat 
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sijoittajat  ovat  tottuneet  hahmottamaan  kaupankäyntiä  Black–Scholes-mallilla  lasketun 

volatiliteettihymyn  avulla,  mikä  selittää  mallin  käytön  yleisyyttä  edellä  kuvatusta  ristiriidasta 

huolimatta. (Mayhew 1995, 14.)

 7.2 Markkinoiden epätäydellisyydet

Yksi volatiliteettihymylle esitetyistä syistä ovat epätäydelliset markkinat. Muun muassa Rubinstein 

(1994) esitti olevan mahdollista, että markkinoiden epätäydellisyys aiheuttaa volatiliteettihymyn, 

vaikkei  itse  uskonutkaan  tämän  vaihtoehdon  paikkansapitävyyteen.   Tässä  tapauksessa  Black–

Scholes-mallin  mukaan  laskettu  johdannaisen  hinta  olisi  teoreettisesti  oikea,  mutta  syystä  tai 

toisesta  markkinahinta  ei  sopeudu tähän  arvoon.  Mikäli  tämä hypoteesi  pitäisi  paikkansa,  olisi 

Rubinsteinin  (1994)  mukaan  Black–Scholes-mallia  hyödyntäville  sijoittajille  ollut  mahdollista 

saavuttaa huomattavia tuottoja 1988–1992 välisenä aikana yksinkertaisesti myymällä johdannaisia, 

joiden toteutushinta on alhainen, ja vastaavasti ostaa toteutushinnaltaan korkeita johdannaisia.

Jackwerth ja Rubinstein (2001) pitävät markkinoiden epätäydellisyyttä näennäisenä syynä. Heidän 

tutkimansa S&P 500 -indeksioptioiden markkinat ovat hyvin likvidit  eikä niillä toimimiselle ole 

asetettu esteitä. Todisteena markkinoiden tilasta tutkijat toteavat, että vuosien 1989 ja 1995 välisenä 

aikana  S&P  -indeksioptioiden  kaupan  volyymi  kuusinkertaistui  ilman,  että  volatiliteettihymy 

muuttui. 

Toiseksi S&P 500 -indeksin arvo on hyvin korkea suhteessa osto- ja myyntikurssin eroon (bid-ask 

spread). Lisäksi Jackwerth ja Rubinstein (2001) olettavat malleissaan, että todellinen option hinta 

sijaitsee  osto-  ja  myyntikurssieron  puolessa  välissä.  Näistä  syistä  johtuen  markkinoiden 

epätäydellisyyksiä ei tutkijoiden mukaan ole syytä pitää todennäköisenä syynä volatiliteettihymylle.

Myös  Ederington  ja  Guan  (2002)  toteavat,  etteivät  markkinoiden  epätäydellisyydet  ole 

todennäköinen syy volatiliteettihymylle. Heidän tuloksensa pohjautuvat myöhemmin kappaleessa 

7.4 esiteltyihin tuloksiin. Tutkijat  pohtivat artikkelissaan myös syitä siihen, miksi sijoittajat eivät 

hyödynnä heidän esittelemiään strategioita ja siten tasoita volatiliteettihymyä.  Heidän mukaansa 

yhtenä syynä tähän on sijoitusstrategiaan liittyvä riski. Vaikka portfoliot ovat keskimäärin hyvin 

tuottoisia ja ne rakennetaan siten, että ne ovat delta-gamma tai delta-vega-neutraaleja myöhemmin 

esitetyn  mukaisesti,  nämä  ominaisuudet  eivät  ole  muuttumattomia  yli  ajan  ja  aiheuttavat  siten 
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tuottojen  hajontaa.  Myös  odottamattomat  muutokset  volatiliteettihymyn  muodossa  aiheuttavat 

riskejä.  Transaktiokustannukset  ovat  toinen  syy  siihen,  miksi  sijoittajat  eivät  hyödynnä 

volatiliteettihymyn tarjoamia tuottomahdollisuuksia ja  sitä  kautta tasoita volatiliteettihymyä. Itse 

kaupankäyntikustannusten  lisäksi  bid-ja  ask-hintojen  erotus  heikentää  strategioiden  tuottoja 

huomattavasti.  Kun  transaktiokustannusten  jälkeiset  tuotot  ja  strategioihin  liittyvä  riski  otetaan 

huomioon, eivät sijoitusstrategiat ole enää houkuttelevia.

 

 7.3 Black–Scholes-mallin virheelliset taustaoletukset

B-S -mallin taustalla tehdään kaksi oletusta. Ensinnäkin, kohde-etuuden päivätuottojen oletetaan 

olevan log-normaalisti jakautuneet. Toiseksi, kohde-etuuden volatiliteetin oletetaan olevan vakio. 

Nämä  molemmat  oletukset  voidaan  asettaa  kyseenalaiseksi  empiirisen  aineiston  valossa.  B-S 

-mallin  oletusten  mukaan  kohde-etuuden  hinta  noudattaa  Brownin  liikettä,  joka  puolestaan 

tarkoittaa  sitä,  että  kohde-etuuden  tuottojakauma  on  log-normaali.  Historialliseen  aineistoon 

verrattaessa  tämän  väittämän  todenmukaisuus  on  kuitenkin  kyseenalaista.  (Ederington  & Guan 

2002, 9; Hull 2006.)

Implisiittisen volatiliteetin hymy sekä kohde-etuuden hintaprosessiin liittyvät jakaumaoletukset ovat 

kiinteästi  yhteydessä  toisiinsa.  Tarkastellaan tavallista  osto-optiota,  jonka  toteutushinta K1 on 

huomattavasti suurempi kuin kohde-etuuden markkinahinta. Toisin sanoen osto-optio on deep-out-

of-the-money.  Tämän  option  tuottama  kassavirta  on  positiivinen  vain  kohde-etuuden  hinnan 

ylittäessä  toteutushinnan.  Jos  oletetaan,  että  todellinen  kohde-etuuden  hintaprosessin 

todennäköisyysjakauma  on  log-normaalia  huipukkaampi,  on  kohde-etuuden  hinnan  nouseminen 

tasolle K1 todennäköisempää  kuin  tilanteessa,  jossa  hinta  määräytyisi  log-normaalisti 

jakautuneen prosessin seurauksena. Huipukkuus pitää sisällään kaksi jakauman muotoon liittyvää 

määrettä.  Ensinnäkin  huipukkaan  todennäköisyysjakauman  hännät  ovat  normaalijakautunutta 

paksummat  eli  suurten  muutosten  todennäköisyys  on  normaalijakaumaa  suurempi.  Toisaalta 

huipukkaassa jakaumassa suurempi osa jakauman ”todennäköisyysmassasta” painottuu odotusarvon 

lähiympäristöön, eli myös pienten muutosten todennäköisyys on suurempi kuin normaalijakauman 

tapauksessa.  Keskimääräisten  muutosten  todennäköisyys  on  puolestaan  normaalijakaumassa 

huipukasta jakaumaa suurempi. Tästä syystä option hinta on korkeampi kuin mitä log-normaalin 

jakauman olettava Black–Scholes-malli antaisi tuloksena. Tavallisen option tapauksessa korkeampi 
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hinta merkitsee ceteris paribus korkeampaa implisiittistä volatiliteettia. (Hull 2006, 378.)

Yksinkertaisemmin  asian  voi  selittää  siten,  että  markkinoiden  mukaan  suurten  kohde-etuuden 

hinnan  muutosten  todennäköisyys  on  korkeampi  kuin  mitä  log-normaalin  jakauman perusteella 

voisi  olettaa.  Tämän  seurauksena  markkinat  arvostavat  deep-out-of-the-money-optioita 

korkeammalle.  Tämä puolestaan johtaa  korkeampaan implisiittiseen  volatiliteettiin,  sillä  Black–

Scholes-malli ei perusmuodossaan osaa ottaa huomioon log-normaalista poikkeavia jakaumia.

Jackwerth  ja  Rubinstein  (1996)  tutkivat  artikkelissaan  S&P 500  -indeksiin  sidottujen  optioiden 

hintoihin  implisiittisesti  sisältyviä  todennäköisyysjakaumia.  He  lähtevät  analyysissään  liikkeelle 

siitä huomiosta, että jos osakemarkkinoiden tuottojen oletetaan olevan log-normaalisti jakautuneet 

siten,  että  markkinoiden volatiliteetti  on 20 %, niin  todennäköisyys  vuonna 1987 tapahtuneelle 

pörssiromahdukselle on noin 10−160 . Tuona lokakuun 19. päivänä 1987 kahden kuukauden S&P 

500 -futuurien hinnat romahtivat 29 %, mikä vastaa noin -27 keskihajonnan suuruista heilahdusta. 

(Jackwerth & Rubinstein 1996, 1612.)

Tämän lisäksi tiedetään, että S&P 500 -indeksiin sidottujen optioiden implisiittiset volatiliteetit ovat 

muodostaneet  aiemmin  esitellyn  hymyn  juuri  vuoden  1987  romahduksen  jälkeen.  Tämä  ilmiö 

voidaan  Jackwerthin  ja  Rubinsteinin  (1996)  mukaan  selittää  parhaiten  juuri  merkittävällä 

poikkeamalla log-normaalista todennäköisyysjakaumasta.

Jackwerth  ja  Rubinstein  (1996)  tutkivat  implisiittisten  jakaumien  poikkeamia  log-normaalista 

käyttäen  aineistonaan  futuureja  ja  eurooppalaisia  optioita,  joiden  kohde-etuutena  on  S&P 500 

-indeksi.  Aineisto  kattaa  kaikki  kaupat  futuureilla  ja  optioilla  sekä  päivän  aikaiset  indeksitasot 

huhtikuusta 1986 aina joulukuuhun 1993 saakka. He pyrkivät estimoimaan johdannaisten hintoihin 

sisältyvät  implisiittiset  todennäköisyysjakaumat  käyttäen  kehittämäänsä  parametritonta  mallia. 

Tämän menetelmän käytössä ei tehdä mitään oletuksia siitä funktionaalisesta riippuvuussuhteesta, 

joka  optioiden  hintojen  ja  todennäköisyysjakauman  välillä  vallitsee,  mitä  voidaan  pitää  yhtenä 

metodin  vahvuuksista.  Implisiittinen  jakauma  saadaan  maksimoimalla  estimoitavan  jakauman 

sileyttä (smoothness). Tämän estimoinnin teknisempään puoleen ei tässä paneuduta tarkemmin.

Tulokset  poikkeavat  huomattavasti  log-normaalista  riskineutraalista  todennäköisyysjakaumasta, 

joka kuuluu B-S -mallin keskeisiin oletuksiin. Tätä poikkeavuutta Jackwerth ja Rubinstein (1996) 

pitävät  jopa  tärkeimpänä  syynä  volatiliteettihymylle,  jonka  he  havaitsevat  S&P 500  -indeksiin 
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sidotuissa optioissa vuoden 1987 pörssiromahduksen jälkeen. Kaikki optioiden hintojen perusteella 

estimoidut  implisiittiset  jakaumat  poikkeavat  olennaisesti  log-normaalista  jakaumasta.  Ennen 

vuoden  1987  pörssiromahdusta  estimoidut  implisiittiset  jakaumat  ovat  muodoltaan  vasemmalle 

vinoja ja latteampia kuin normaalijakauma.

Lisäksi  tutkijat  havaitsevat,  että  implisiittisen  jakauman vinoudessa  ja  huipukkuudessa  tapahtui 

merkittävä  muutos  vuoden  1987  pörssiromahduksen  jälkeen  siten,  että  romahduksen  jälkeiset 

implisiittiset  jakaumat  ovat  aiempaa  enemmän  vasemmalle  vinoja  ja  normaalijakaumaa 

huipukkaampia.  Muutosajankohdan  molemmilla  puolilla  jakaumat  pysyivät  kuitenkin  erittäin 

vakaina.  Johtopäätöksenä  he  toteavat,  että  erityisesti  niiden  sijoittajien,  jotka  kantavat  huolta 

äärimmäisistä  muutoksista  osakemarkkinoilla,  tulisi  käyttää  heidän  esittämäänsä  menetelmää 

todennäköisyysjakauman  estimointiin,  sillä  se  jättää  huomattavasti  liikkumavaraa 

todennäköisyysjakauman vasemman hännän suhteen. Menetelmän erityisenä etuna he pitävät sitä, 

ettei  siinä  tehdä  minkäänlaisia  oletuksia  sijoittajien  riskipreferensseistä  tai  kohde-etuuden 

stokastisen prosessin luonteesta. (Jackwerth & Rubinstein, 1996, 1631.) 

Menetelmän heikkous, jonka Jackwerth ja Rubinsteinkin (1996) tunnustavat, on se, ettei siinä oteta 

huomioon  transaktiokustannuksia.  He  kuitenkin  huomauttavat,  ettei  ole  olemassa  selkeää  syytä 

sille,  miksi  transaktiokustannusten  merkitys  poikkeaisi  toisistaan  niin  paljon  ennen  ja  jälkeen 

vuoden 1987 pörssiromahduksen.

Implisiittisiä  jakaumia  on  tutkittu  myös  suomalaisilla  markkinoilla.  Nikkinen  (2003)  tutkii 

suomalaisia  optiomarkkinoita  aikasarjalla,  joka  kattaa  aikavälillä  02.05.1988–31.12.1998 

noteerattujen  FOX-indeksiin  (nykyinen  HEX25-indeksi)  sidottujen  optioiden  ja  futuurien 

päivittäiset  päätöshinnat.  Optiot  ovat  tyypiltään  eurooppalaisia.  Tutkimuksessa  tarkastellaan, 

vastaako  näiden  optio-  ja  futuurihintojen  perusteella  muodostettu  implisiittinen 

todennäköisyysjakauma  normaalijakaumaa.  Hypoteesi  implisiittisen  todennäköisyysjakauman 

normaaliudesta hylätään tutkimuksessa selväsanaisesti.  Yleisesti  ottaen tutkimuksessa estimoidut 

implisiittiset  jakaumat  ovat  normaalijakaumaa  huipukkaampia  ja  oikealle  vinoja  (negative 

skewness).

Usein mainittu esimerkki Black–Scholes-malliin liittyvien jakaumaoletusten virheellisyydestä on 

ns.  risk  reversal  -rakenteeseen  liittyvä  implisiittinen  volatiliteetti.  Risk  reversal  -rakenteella 

tarkoitetaan  johdannaisportfoliota,  joka  koostuu  yhden  out-of-the-money-osto-option  pitkästä 
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positiosta ja yhdestä out-of-the-money-myyntioption lyhyestä positiosta. Olennaista on lisäksi, että 

näiden  molempien  optioiden  delta  eli  Black–Scholes-hinnan  ja  kohde-etuuden  hinnan 

osittaisdifferentiaali  on  sama.  Tässä  delta  toimii  option  suhteellisen  rahallisuuden  (moneyness) 

mittarina.  Black–Scholes-mallin  olettaman  kohde-etuuden  tuottojen  log-normaalisuusoletuksen 

perusteella risk reversal -rakenteen hinnan tulisi olla nolla, sillä todennäköisyys sille, että kohde-

etuuden hinta ylittää osto-option toteutushinnan on yhtä suuri kuin todennäköisyys sille, että kohde-

etuuden hinta alittaa myyntioption toteutushinnan. (Bahra 1997, 21).

KUVA 6. Risk reversal -rakenteen optioiden volatiliteettien erotus. Lähde Reuters, Ecowin.

Kuvassa  6  on  graafisesti  esitetty  risk  reversal  -rakenteeseen  kuuluvien  osto-  ja  myyntioption 

implisiittisten  volatiliteettien  erotus.  Molempien  optioiden  kohde-etuutena  on  EUR/USD-

valuuttapari  ja  molempien  optioiden  delta  on  0,25.  Kuvan  6  perusteella  implisiittisten 

volatiliteettien erotus on pääsääntöisesti nollasta poikkeava ja siten vastoin Black–Scholes-mallin 

oletusta.

Albanesen ja Mijatovicin (2006) artikkelin mukaan valuuttaoptioiden kohde-etuutena olevan spot-
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valuuttakurssin  logaritmisten  tuottojen  riskineutraalin  todennäköisyysjakauman  vinouden 

satunnaisuus on  yksi  merkittävä riskin lähde valuuttaoptiomarkkinoilla.  Tämä näkyy tutkijoiden 

mukaan  hyvin  juuri  risk  reversal  -rakenteen  hinnoittelussa,  kun  rakenne  koostuu  osto-  ja 

myyntioptiosta, joiden molempien delta on 0,25.

 7.4 Black–Scholes-mallin testaus

Ederington & Guan (2002) testaavat artikkelissaan myös Black–Scholes-mallin yleistä toimivuutta. 

Usein akateemisessa kirjallisuudessa oletetaan volatiliteettihymyn olevan seurausta Black–Scholes-

mallin virheellisistä taustaoletuksista. Tämän ajattelutavan seurauksena useat tutkijat ovat pyrkineet 

kehittämään malleja,  jotka  perustuvat  vaihtoehtoisille  oletuksille,  kuten stokastisen volatiliteetin 

käyttöönottoon. Näiden teorioiden mukaan oikean mallin tapauksessa volatiliteettihymy muuttuisi 

suoraksi. 

Tätä väitettä Ederington & Guan (2002) lähtevät tutkimaan muodostamalla riskittömän portfolion 

myymällä  Black–Scholes-mallin  mukaan  yliarvostettuja  optiota  hymyn yläosista   ja  vastaavasti 

ostamalla  mallin  mukaan  aliarvostettuja  optioita  hymyn  alaosista.  Hymyn  yläosissa  olevien 

optioiden  implisiittinen  volatiliteetti  on  lähtöoletuksen  mukaan  ”todellista”  volatiliteettia 

korkeampi, mikä merkitsee, että niiden hinta poikkeaa teoreettisesti ”oikeasta”. Vastaavasti hymyn 

alaosassa olevien optioiden implisiittinen volatiliteetti ja siten myös option hinta ovat alhaisempia 

suhteessa  yläosien  optioihin.  Mikäli  volatiliteettihymy  on  seurausta  pelkästään  Black–Scholes-

mallin virheellisistä taustaoletuksista ja todellisuudessa implisiittinen volatiliteetti on vakio kaikilla 

toteutushinnoilla,  ei  tällaisella portfoliolla tulisi  olla  mahdollista  saada riskittömän korkokannan 

ylittäviä tuottoja.

Jokaiselle päivälle muodostetaan portfolio siten, että korkean implisiittisen volatiliteetin optioiden 

myynnistä  saadut  tulot  ovat  täsmälleen  yhtä  suuret  kuin  matalan  implisiittisen  volatiliteetin 

optioiden pitkän position kustannus, eli toisin sanoen portfolion muodostaminen ei vaadi erillistä 

alkuinvestointia. Transaktiokustannuksia ei huomioida portfoliota muodostettaessa. (Ederington & 

Guan 2002, 9.)

Päivän t portfolioon  valitaan  kaksi  osto-  ja  kaksi  myyntioptiota,  joiden  implisiittisten 

volatiliteettien  välinen  ero  on  mahdollisimman  suuri  edellyttäen,  että  optiot  täyttävät  niiden 



66

likviditeetille,  toteutushinnalle  ja  markkinahinnalle  asetetut  vaatimukset.  Näiden  vaatimusten 

tarkoituksena  on  varmistaa,  että  portfolioon  sisältyvien  optioiden  hinta  on  todella  määräytynyt 

markkinoilla, ja että portfolio on mahdollista myydä määräajan kuluttua. (Ederington & Guan 2002, 

9.)

Maksuttomuuden lisäksi portfoliolle asetetaan myös muita edellytyksiä. Eri päivien portfolioiden 

vertailun  helpottamiseksi  vaaditaan,  että  sekä  korkean  volatiliteetin  optioiden  kirjoittamisesta 

saatava tulo että matalan volatiliteetin optioiden pitkän position hinta ovat molemmat 100 $. Lisäksi  

edellytetään, että portfolio on delta-neutraali sekä joko gamma- tai vega-neutraali. (Ederington & 

Guan 2002, 10.)

Optioportfolion tunnusluvuista delta kuvaa portfolion arvon muutoksia suhteessa optioiden kohde-

etuuksiin. Siinä tapauksessa, että kaikilla portfolion optiolla on sama kohde-etuus on

=
∂
∂ S

, (7.1)

missä  on portfolion arvo ja S on kohde-etuuden hinta. Delta-neutraalin portfolion delta on 

nolla, mikä tarkoittaa sitä, että portfolion arvo on lyhyellä aikavälillä riippumaton kohde-etuuden 

hinnan muutoksista. (Hull 2006, 352.)

Gamma puolestaan kuvaa edellä esitellyn deltan muutosta suhteessa kohde-etuuden hintaan. Jos 

kaikilla optiolla portfoliossa on sama kohde-etuus, niin

 =
∂2
∂ S²

. (7.2)

Gamman  ollessa  pieni  on  optioportfolion  delta-neutraalisuuden  säilyttäminen  helpompaa  kuin 

tilanteessa, jossa gamma on suuri. (Hull 2006, 355.)

Optioportfolion  vega  puolestaan  kuvaa  portfolion  arvon  muutoksia  suhteessa  kohde-etuuden 

volatiliteetin muutoksiin. Muodollisesti
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=
∂
∂
. (7.3)

Vega-neutraalin  portfolion  vega  on  nolla,  mikä  tarkoittaa,  että  kohde-etuuden  volatiliteetin 

muutoksilla ei lyhyellä aikavälillä ole vaikutusta portfolion arvoon. Gamma-neutraali portfolio ei 

yleensä ole vega-neutraali ja päinvastoin. (Hull 2006, 360.)

Jokaiselle päivälle t lasketaan siis kaksi erilaista portfoliota: delta-gamma-neutraali ja delta-vega-

neutraali. Edeltävä portfolio on alttiina vega-riskille eli volatiliteettihymyn korkeuden muutokselle 

ja jälkimmäinen portfolio vastaavasti gamma-riskille. Jälkimmäisellä riskillä viitataan tilanteeseen, 

jossa  portfolion  delta  muuttuu  nollasta  poikkeavaksi  kohde-etuuden  hinnan  muuttuessa.  Tämän 

seurauksena portfolio altistuu riskille siitä, että kohde-etuuden hinnan muuttuessa pitkän ja lyhyen 

position arvojen kehitys poikkeaa toisistaan siten, että portfolion arvo laskee.  (Ederington & Guan 

2002, 10.)

Kaikkien  delta-vega-neutraalien  portfolioiden  gamma  on  positiivinen,  mikä  tarkoittaa  sitä,  että 

kohde-etuuden hinnan muuttuessa portfolion arvon tulisi kasvaa riippumatta muutoksen suunnasta. 

Samoin havaitaan, että kaikilla delta-gamma-neutraaleilla portfolioilla vega oli negatiivinen. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kohde-etuuden hinnan ja portfolion arvon välinen riippuvuus on negatiivinen. 

(Ederington & Guan 2002, 11.) 

Kun gamma on positiivinen, delta kasvaa (laskee) kohde-etuuden hinnan noustessa (laskiessa). Kun 

delta kasvaa (laskee) kohde-etuuden hinnan noustessa (laskiessa), portfolion arvon kannalta kohde-

etuuden hinnan muutokset ovat joka tapauksessa positiivisia, sillä lähtötilanteessa delta on nolla. 

(Ederington & Guan 2002, 11.)

Portfolioiden tuotot lasketaan yhden, viiden ja kymmenen päivän periodeille. Tulosten perusteella 

portfoliot ovat hyvin tuottoisia. Portfolioiden tuottoja tutkitaan yhden, viiden ja kymmenen päivän 

periodin aikana. Sekä delta-gamma- että delta-vega-neutraalit portfoliot tuottivat voittoja kaikilla 

eripituisilla  tarkasteluperiodeilla  ja  suurin osa näistä  tuotoista  on vielä  tilastollisesti  merkitseviä 

tasolla  0,001.  Esimerkiksi  delta-gamma-neutraalien  portfolioiden  tuotot  lyhyen  maturiteetin 

optioiden  tapauksessa,  yhden  päivän  sijoitushorisontilla  ovat  keskimäärin  1,126  $,  mikä  on 

huomattavan korkea luku suhteutettuna siihen, että portfolion lyhyen ja pitkän position nimellinen 

arvo on sata dollaria ja alkuinvestointi nolla dollaria. (Ederington & Guan, 2002, 14.)
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Tämän perusteella Ederington & Guan (2002) päätyvät toteamaan, ettei volatiliteettihymyä voida 

tulosten  valossa  pitää  täysin  Black–Scholes-mallin  virheellisistä  oletuksista  johtuvina  eli 

volatiliteettihymy ei todellisuudessa ole vaakasuora viiva. Optiot, joiden hinnat ovat yliarvostettuja 

(aliarvostettuja)  Black–Scholes-mallin  mukaan  osoittautuvat  tutkimuksen  mukaan  keskimäärin 

yliarvostetuiksi  (aliarvostetuiksi)  myös  todellisuudessa.  Jos  eri  portfoliolle  lasketaan  Black–

Scholes-mallin  perusteella  teoreettiset  tuotot,  havaitaan,  että  nämä  tuotot  ovat  toteutuneita 

suurempia.  Näin  ollen  tutkijat  päätyvät  toteamaan  Black–Scholes-mallin  kuitenkin  liioittelevan 

volatiliteettihymyn jyrkkyyttä eli todellinen volatiliteettihymy on tulosten perusteella tasaisempi.

Johtopäätöksenä  Ederington  ja  Guan  (2002)  kumoavat  nollahypoteesin,  jonka  mukaan 

volatiliteettihymy on seurausta pelkästään Black–Scholes-mallin virheellisistä taustaoletuksista. Jos 

oikean mallin avulla laskettuna volatiliteettihymy olisikin suora, optiot, jotka Black–Scholes-mallin 

mukaan  ovat  yli-  tai  aliarvostettuja  eivät  todellisuudessa  olisi  sitä.  Näin  ollen  edellä  kuvatun 

strategian,  jossa  ostetaan  hymyn  alaosissa  olevia  optioita  eli  Black–Scholes-mallin  mukaan 

aliarvostettuja  optiota  ja  vastaavasti  myydään  hymyn  yläosissa  olevia  optiota,  ei  tulisi  olla 

voitollinen.  Tämä  väite  kuitenkin  hylätään,  sillä  transaktiokustannukset  huomioimatta  edellä 

mainittu strategia on tuottoisa, ja tuotot vaihtelevat eri strategioiden välillä vielä Black–Scholes-

mallin  ennakoimalla  tavalla.  Toisaalta tuotot  eivät  yllä  aivan  niin  korkealle  kuin  mitä  Black–

Scholes-malli ennustaa, mikä on merkki siitä, ettei kyseinen malli täysin pidä paikkaansa.

8. Empiirinen tutkimus

 8.1 Aineisto

Tutkitaan  seuraavaksi  volatiliteettihymyn  ilmenemistä  suomalaisilla  arvopaperimarkkinoilla, 

tarkemmin sanottuna warranttimarkkinoilla. Käytettävissä oleva aineisto kattaa kaikki vuonna 2006 

OMX Helsinki  -pörssissä  kaupankäynnin  kohteena olleet  tavalliset   warranttisopimukset,  joiden 

kohde-etuutena on Nokian osake. Kaikki OMX Helsingissä noteeratut warrarrantit ovat tyypiltään 

eurooppalaisia. Nämä tavallisen warrantin ominaisuudet esiteltiin jo aiemmin luvussa 2.4.5. Lisäksi 

data  sisältää  implisiittisen  volatiliteetin  laskennassa  tarvittavat  Nokian  osakkeen  kurssihistorian 

sekä  euribor-korkojen kehityksen  vuodelta  2006.  Havainnolla  tarkoitetaan  tässä  ja  myöhemmin 

tiettynä päivänä kaupankäynnin kohteena ollutta warranttisopimusta.
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On myös  tärkeää  huomata,  että  sekä  warrantit  että  niiden  kohde-etuutena  oleva  Nokian  osake 

noteerataan  Helsingin  pörssissä.  Tärkeää  se  on,  koska  tästä  seuraa,  että  warranttien  ja  Nokian 

osakkeen  hintojen  välillä  ei  ole  synkronointiongelmaa  (Ederington  &  Guan  2002,  4).  Jos 

johdannaisella ja sen kohde-etuudella käydään kauppaa eri pörsseissä, on mahdollista että näiden 

kahden arvopaperin kaupankäynti päättyy eri aikaan. Tämä aiheuttaisi ongelmia, sillä implisiittisen 

volatiliteetin estimoinnissa käytetään päivän päätöshintoja.

Jokaisesta  warranttihavainnosta  tiedetään  kaupankäyntipäivä,  warrantin  erääntymispäivä  ja 

toteutushinta, markkinatakaajan asettamat osto- ja myyntitarjoushinnat (bid- ja ask-hinnat), päivän 

viimeisten  kauppojen  hinta,  päivän  keskihinta  sekä  kauppojen  volyymi  ja  vaihtotiedot. 

Kokonaisuudessaan aineistossa on yhteensä 24 986 havaintoa. Tämä määrä jakautuu vielä siten, että 

näistä 16 190 on ostowarrantteja ja loput 8 796 myyntiwarrantteja.

 8.2 Implisiittisen volatiliteetin estimointi

Ensimmäisessä vaiheessa määritetään implisiittisen volatiliteetin estimoinnissa käytettävä warrantin 

markkinahinta.  Noin  62  prosentissa  ostowarranteista  ja  67  prosentissa  myyntiwarraneista 

päivävaihtoa  ei  ole  lainkaan.  Näissä  tapauksissa  voidaan  asettaa  kyseenalaiseksi,  kuinka  hyvin 

warrantin kaupankäynnin perusteella määräytynyt hinta vastaa todellista markkinoiden käsitystä. 

Tästä  syystä  kaikissa  tapauksissa  ei  päivän  viimeisen  kaupan  hintaa  voida  suoraan  käyttää 

implisiittisen volatiliteetin laskennassa.

Helsingin  pörssissä  noteeratuille  warranteille  tarjoavat  hintoja  myös  markkinatakaajat.  Tämä 

tarkoittaa  sitä,  että  jokin  toimija,  esimerkiksi  warrantin  liikkeellelaskija,  tarjoaa  osto-  ja 

myyntihinnat, joilla se sitoutuu ostamaan ja myymään warrantteja (Hull 2006, 192). Teoreettisesti 

markkinatakaajien antamat hinnat ovat tehokkaat, mikäli markkinoille pääsy ja niiltä poistuminen 

on  avointa  (Dutta  &  Madhavan  1997).  Tässä  tutkielmassa  oletetaan  OMX  Helsingin 

markkinatakaajien  hintojen  olevan  tehokkaita  ja  siten  heijastavan  markkinoiden  käsitystä 

johdannaisen arvosta. Näin ollen näitä hintoja voidaan käyttää paikkamaan alhaisen kaupankäynnin 

aiheuttamia ongelmia implisiittisen volatiliteetin määrittelyssä.

Kun  tarkastellaan  kaikkia  warranttisopimuksia,  joilla  on  käyty  annettuna  päivänä  kauppaa, 
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keskimäärin  päivävaihto  on  noin  41 000  €.  Täten  rajataan  aineistoa  siten,  että  niiden 

warranttisopimusten, joiden päivävaihto ylittää neljäsosan keskimääräisestä vaihdosta eli 10 000 €, 

warrantin  päivähinnan  katsotaan  olevan  annetun  päivän  päätöskurssi.  Mikäli  taas  päivävaihdon 

euromääräinen  arvo  on  pienempi  tai  yhtäsuuri  kuin  10 000  €,  määritetään  warrantin  hinta 

markkinatakaajan asettamien bid- ja ask-hinnan keskiarvona. Kaikki warranttisopimukset,  joiden 

päivävaihto alittaa 10 000 € ja joille ei ole sekä markkinatakaajan bid- että ask-hintaa karsitaan pois 

aineistosta. 

Black–Scholes-mallin  käytössä  tarvittavana  riskittömänä  korkokantana  käytetään  euribor-korkoa 

kuten  esimerkiksi  Hafner  ja  Wallmeier  (2001)  ovat  tutkimuksessaan  tehneet.  Euribor-korolla 

tarkoitetaan  57  hyvän luottokelpoisuuden omaavien  ja  euroalueella  toimivien  pankkien  välisten 

korkotarjouksien keskiarvoa (Niskanen & Niskanen, 2002). Valtion velkasitoumusten korkokantaa 

ei  käytetä  tässä,  koska  euribor-koron voidaan  katsoa  paremmin  vastaavan  markkinatoimijoiden 

vaihtoehtoiskustannuksia  (Hull  2006,  77).  Euribor-korkoa  käytettäessä  laskelmissa   oletetaan 

vuodessa olevan 360 päivää.

Kulloinkin  käytettävä  euribor-korko  määritellään  warrantin  voimassaoloajan  mukaan.  Jos 

esimerkiksi warranttisopimuksella X on päivänä Y aikaa maturiteettiin noin 2 kuukautta, käytetään 

kahden  kuukauden  euribor-korkoa.  Jos  siis  warrantin  voimassaoloaika  kuuluu  välille

[i−0,5 ; i0,5] kk, käytetään kuukauden i euribor-korkoa. Mikäli warrantin voimassaoloaika 

ylittää vuoden, käytetään yhden vuoden euribor-korkoa. Pisin aineistossa havaittu ostowarrantin 

voimassaoloaika  on  528  päivää  eli  noin  puolitoista  vuotta.  Myyntiwarranteista  pisin 

voimassaoloaika on 389 päivää eli noin vuosi.

Black–Scholes-mallin  käytössä  on  otettava  huomioon  myös  kohde-etuutena  olevan  osakkeen 

arvoon  vaikuttavat  osingot.  Yleensä  osakkeen  arvo  laskee  ex-dividend  (osingon  irtoamispäivä) 

päivänä  kutakuinkin  osingon  verran  (Hull  2006,  301.)  Vuonna  2006  Nokia  jakoi 

osakkeenomistajilleen 0,37 €:n osakekohtaisen osingon 21.4. Myös vuoden 2007 osingonjaolla on 

merkitystä, sillä osa vuonna 2006 kaupankäynnin kohteena olleista warranteista on voimassa 0,43 

€:n osingon irrotessa 4.5.2007. Tutkielmassa osingot huomioidaan Hullin (2006) esittämällä tavalla.

Oletetaan ensin, että toteutuneet osingot vastaavat täysin markkinoiden odotuksia. Tällöin osakkeen 

hinnan  riskillinen  osa  voidaan  määrittää  vähentämällä  markkinahinnasta  odotettujen  osinkojen 

diskontattu  arvo.  Matemaattisesti  osakkeen  hinnan  riskillinen  komponentti  voidaan  esittää 
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seuraavasti

S t =S 0−Q e−rt , (8.1)

missä Q on  tulevien  osinkojen  odotusarvo, r riskitön  korkokanta  ja t aika  osingon 

irtoamiseen (Hull  2006,  301–302).  Osakkeen  hinnan  riskillisen  komponentin  määrittämisessä 

riskittömäksi korkokannaksi valitaan 3 kuukauden euribor-korko. (Hull 2006, 301-302.)

Näiden  tietojen  avulla  määritetään  Excelin  solver-funktiota  käyttäen  implisiittiset  volatiliteetit 

aineiston päivähavainnoille. Kaikille aineiston havainnoille ei löydetty implisiittistä volatiliteettia, 

joka  toteuttaisi  Black–Scholes-yhtälön  aiemmin  esitetyillä  argumenteilla.  Ostowarranttien 

tapauksessa  581  havainnolle  ei  ollut  mahdollista  määrittää  implisiittistä  volatiliteettia. 

Myyntiwarranttien kohdalla vastaava luku on 201.

 8.3 Aineiston karsinta ja warranttien luokittelu

Ennen tulosten tarkempaa analyysia on aineistosta syytä karsia pois tarpeettomat havainnot. Ensin 

poistetaan kaikki warranttihavainnot, joilta puuttuu joko markkinatakaajan bid- tai ask-hinta. Mikäli  

tällaisen sopimuksen päivän euromääräinen vaihto kuitenkin ylittää 10 000 €, ei havaintoa poisteta 

aineistosta,  sillä  tässä  tapauksessa  markkinahinnan  voidaan  katsoa  vastaavan  markkinoiden 

hintanäkemystä.  Kaiken  kaikkiaan  näillä  kriteereillä  poistettavia  ostowarrantteja  on  2 294  ja 

myyntiwarrantteja 1 427 kappaletta.

Lisäksi aineistosta poistetaan kaikki havainnot, joissa warrantin voimassaoloaika on 0 eli havainnon 

päivämäärä  ja  warrantin  toteutuspäivä  ovat  sama.  Nämä  havainnot  poistetaan,  koska  näille 

warranttihavainnoille  ei  voida  laskea  implisiittistä  volatiliteettia  käyttäen  Black–Scholes-mallia. 

Tällaisia ostowarrantteja on yhteensä 91 ja myyntiwarrantteja 59 kappaletta.

Lisäksi  warranttien  hinnoittelussa  on  otettava  huomioon niiden  kerroin,  joka  määrittää,  kuinka 

monta warranttia kohdistuu yhteen Nokian osakkeeseen. Esimerkiksi kerroin 0,2  tarkoittaa, että 

viisi warranttia kohdistuu yhteen osakkeeseen, jolloin myös kassavirrat ovat viidesosa verrattuna 

warranttiin,  jonka  kerroin  on  yksi.  Myös  tämä  tekijä  on  otettava  huomioon  Black–Scholes-
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hinnoittelukaavassa.  Se  tapahtuu  kertomalla  tavanomainen  Black–Scholes-kaava  warrantin 

kertoimella. Näin ollen kaava on muotoa

W = S N d 1−K e−rT N d 2 , (8.2)

missä W on warrantin hinta

S on osakkeen hinnan riskillinen komponentti

K on warrantin toteutushinta

T on maturiteetti

r on euribor-korko ja

 on warrantin kerroin.

Lisäksi muuttujat d 1 ja d 2 määritellään

d 1 =
ln  S

K
r2/ 2T

 T
ja (8.3)

d 2 =
ln  S

K
 r−2/2T

 T
, (8.4)

missä  on Nokian osakkeen volatiliteetti.

Tulosten  tulkinnan  yksinkertaistamiseksi  sekä  osto-  että  myyntiwarrantit  jaetaan  luokkiin 

rahallisuuden perusteella. Rahallisuuden mittariksi valitaan Ederingtonin ja Guanin (2002) käyttämä 

M =  K
S 0

−1, (8.5)

missä K on warrantin toteutushinta ja S0 on Nokian osakkeen hinnan riskillinen komponentti. 

Tämä mittari  siis  kuvaa toteutushinnan ja kohde-etuuden hinnan suhdetta ja  viittaa siis  suoraan 

warrantin rahallisuuteen. Esimerkiksi ostowarrantit ovat in-the-money, kun M on negatiivinen eli 

toteutushinta on pienempi kuin osakkeen hinnan riskillinen komponentti.
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Seuraavaksi luokitellaan sekä osto- että myyntiwarrantit rahallisuuden perusteella luokkiin tavalla, 

joka  noudattelee  väljästi  Ederingtonin  ja  Guanin  (2002)  käyttämää  luokittelua.  Havainnot 

luokitellaan yhteensä 36 luokkaan,  jotka voidaan merkitä kolmimerkkisellä koodilla  seuraavalla 

tavalla. Jaetaan ensin kaikki havainnot osto- ja myyntiwarrantteihin merkitsemällä niitä kirjaimilla 

O  ja  M.  Seuraavaksi  jaetaan  luokat  edelleen  niiden  rahallisuuden  mukaan  ITM-  ja  OTM-

warrantteihin  kirjaimen  I  ja  O  perusteella.  Viimeisessä  vaiheessa  kaikki  tähän  mennessä 

muodostuneet  neljä  luokkaa  jaetaan  vielä  yhdeksään  luokkaan  niiden  rahallisuuden  perusteella. 

Merkitään numerolla 1  luokkaa,  jossa olevien warranttien  toteutushinta  on lähimpänä osakkeen 

hinnan  riskillistä  komponenttia  ja  vastaavasti  numerolla  9  luokkaa,  jossa  olevien  warranttien 

toteutushinta on mahdollisimman kaukana osakkeen hinnan riskillisestä komponentista. Näin kaikki 

havainnot jaetaan luokkiin OI1-9, OO1-9, MI1-9 ja MO1-9. Tasawarrantit ( K = S0 ) määritetään 

kuulumaan aina toteutushinnaltaan lähimpänä osakkeen riskillistä komponenttia olevien myynti- tai 

ostowarranttien luokkaan. Myyntiwarranttien kohdalla tasawarrantit siis kuuluvat luokkaan MO1 ja 

ostowarranteilla luokkaan OO1. Luokittelussa on huomattava lisäksi, että luokkien pituus vaihtelee 

sen mukaan, onko kyseessä osto- vai myyntiwarrantti ja OTM- vai ITM-warrantti. Toisin sanoen, 

in-the-money  -myyntiwarrantit  jaetaan  tasavälein  yhdeksään  luokkaan  ja  out-of-the-money-

myyntiwarrantit  vastaavasti  yhdeksään tasaväliseen luokkaan.  Out-of-the-money ja in-the-money 

-warranttien luokkavälin pituus ei ole kuitenkaan yhtä suuri. Vastaava menettely toteutetaan myös 

ostowarranteille.  Luokan  pituus  ei  siis  ole  vakio.  Kuvissa  7  ja  8  näkyy  miten  havainnot  ovat 

jakautuneet osto- ja myyntiwarranteille eri luokkien kesken.
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KUVA 7. Ostowarranttien histogrammi

KUVA 8. Myyntiwarranttien histogrammi.
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Kuvat  7  ja  8  esittävät  osto-  ja  myyntiwarranttien  luokkajaon  sekä  kunkin  luokan  frekvenssin. 

Kuvassa  7  vasemmalta  lähdettäessä  luokat  OI9-OI1  viittaavat  pluswarrantteihin,  eli  niissä 

toteutushinta  on  osakkeen  hinnan  riskillistä  komponenttia  pienempi.  Kuvassa  8  puolestaan 

myyntiwarranttien luokat MO9-MO1 sisältävät miinuswarrantit (toteutushinta osakkeen riskillistä 

komponenttia  pienempi)  sekä  tasawarrantit.  Vastaavasti luokille  OO1-OO9  ja  MI1-MI9  pätee 

päinvastainen  tilanne.  Kuvioista  nähdään,  että  havainnot  ovat  jakautuneet  karkeasti 

normaalijakaumaa muistuttavalla tavalla. Eniten havaintoja on warranteista, joiden toteutushinta on 

lähellä osakkeen hinnan riskillistä komponenttia eli luokissa OI2-OO2 ja MO2-MI2 (nämä ovat ns. 

close-to-the-money-warrantteja).  Samoin  huomataan,  että  havainnot  painottuvat  luokkiin,  jotka 

sisältävät  in-the-money-ostowarrantit  sekä  out-of-the-money-myyntiwarrantit.  At-the-money-

warranttien  luokalla  ei  sinäsä  ole  tulosten  kannalta  suurta  merkitystä,  sillä  vain  24  (0,2  % 

aineistosta)  ostowarrantin  ja  19  (0,3  %  aineistosta)  myyntiwarrantin  kohdalla  toteutushinta  ja 

Nokian osakkeen riskillinen komponentti ovat täsmälleen yhtä suuret.

 8.4 Warrantit ja volatiliteettihymy

Edellä  kuvattua luokittelua  käyttäen lasketaan  kaikille  luokille  niiden havaintojen implisiittisten 

volatiliteettien keskiarvo. Kun nämä keskiarvot kuvataan graafisesti luokkiensa mukaan päädytään 

Kuviin 9 ja 10 osto- ja myyntiwarranteille. 
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KUVA 9. Ostowarranttien implisiittinen volatiliteetti luokittain.

KUVA 10. Myyntiwarranttien implisiittinen volatiliteetti luokittain.
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Kuvien 9 ja 10 perusteella volatiliteetti ei selkeästikään ole vakio eri luokkien kesken myynti- tai 

ostowarranteilla.  Tulos voidaan osoittaa myös yksinkertaisella regressiomallilla,  jossa selittäjänä 

toimii osto- tai myyntiwarrantin luokka sekä sen neliö ja selitettävänä muuttujana on implisiittinen 

volatiliteetti. Matemaattisesti regressiomalli voidaan ilmaista muodossa

IV = 01 RL2 RL 2 (8.6)

missä IV on warranttihavainnon implisiittinen volatiliteetti ja 

RL on havainnon rahallisuusluokka.

Nollahypoteesi, jonka mukaan warrantin rahallisuusluokan ja implisiittisen volatiliteetin välillä ei 

ole riippuvuutta eli 1 = 0,2 = 0 , voidaan hylätä sekä osto- että myyntiwarranteille tilastollisella 

merkitsevyydellä p  0,001. Lisäksi  yksittäisen  regressiomallin  kertomien  t-testillä 

nollahypoteesit 1 = 0 ja 2 = 0 voidaan  hylätä  molemmille  kertoimille  erikseen,  minkä 

seurauksena  pätee 1  0,2  0. Estimoidun  regressiomallin  ennustama  implisiittinen 

volatiliteetti rahallisuusluokan funktiona osto- ja myyntiwarranteille erikseen on esitetty Kuvassa 

11. Graafisesti  kuvaaja muistuttaa paraabelia.  Huomattavaa on myös osto- ja  myyntiwarranttien 

väliset  erot  volatiliteettihymyn  muodossa.  Deep-in-the-money-ostowarranttien  implisiittinen 

volatiliteetti  ylittää far-from-the-money-myyntiwarranttien implisiittisen volatiliteetin. Vastaavasti 

deep-in-the-money-myyntiwarranttien  implisiittinen  volatiliteetti  on  far-from-the-money-

ostowarranttien implisiittistä volatiliteettia korkeampi. Näiden havaintojen puolesta puhuvat myös 

Kuvien 9 ja 10 tarkastelu. Tarkempia tietoja tilastollisesta testauksesta löytyy liitteestä 1.
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KUVA 11. Regressiomallin perusteella ennustettu implisiittinen volatiliteetti.

Tarkastellaan seuraavaksi onko warranttien maturiteetilla vaikutusta volatiliteettihymyn muotoon. 

Ederingtonin ja Guanin (2002) mukaan kaupankäynti painottuu optioihin, joiden toteutushinta on 

lähellä  kohde-etuuden  hintaa  maturiteetin  lähestyessä.  On siis  mahdollista,  että  maturiteetiltaan 

pidempien ja lyhyempien warranttien volatiliteettihymyt poikkeavat muodoiltaan.  Jaetaan aimmin 

luokitellut  warrantit  vielä  kahteen eri  luokkaan sen mukaan,  miten pitkä aika maturiteettiin on. 

Toiseen luokkaan  kuuluvat  ne  warrantit,  joilla  aikaa  maturiteettiin  on  14–42  päivää  ja  toiseen 

luokkaan  ne,  joilla  on  yli  42  päivää  maturiteettin.  Edellämainittuihin  luokkiin  kuuluu  2 242 

ostowarranttia  ja   1 587  myyntiwarranttia.  Pidemmän  maturiteetin  luokkiin  kuuluu  puolestaan 

10 271 ostowarranttia ja 5 006 myyntiwarranttia. Maturiteetiltaan alle 14 päivän warrantit  karsitaan 

pois. Ostowarranteista näitä on  1 292 ja myyntiwarranteista 717 kappaletta. Ederington ja Guan 

(2005) karsivat tutkimuksessaan optiot, joiden maturiteettiin oli alle kaksi viikkoa pois aineistosta 

kahdesta  syystä.  Ensinnäkin  lyhyen  maturiteettiajan  optioiden,  ja  vastaavasti  myös  warranttien, 

aika-arvo  on  alhainen  verrattuna  bid-  ja  ask-hintojen  erotukseen.  Tämän  seurauksena  näistä 

optioista  estimoitu  implisiittinen  volatiliteetti  on  vähemmän  vakaa.  Toiseksi  erääntymisen 

lähestyessä kaupankäynti rajoittuu optioihin, joiden toteutushinta on lähellä kohde-etuuden hintaa.
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KUVA 12. Ostowawarranttien volatiliteettihymy eroteltuna maturiteetin mukaan.

KUVA 13. Myyntiwarranttien volatiliteettihymy eroteltuna maturiteetin mukaan.
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Kuvissa 12 ja 13 on esitetty näiden warranttien rahallisuuden ja implisiittisen volatiliteetin välinen 

yhteys  kahdelle  eri  maturiteettiluokalle  osto-  ja  myyntiwarranteille.  Kuvista  nähdään,  että 

volatiliteettihymy esiintyy  erityisesti  lyhyempien sopimusten kohdalla,  kun taas  maturiteetiltaan 

pidempien  warranttien  volatiliteettihymy  on  tasaisempi  etenkin  myyntiwarranteilla.  Aiemmin 

esitetyn  regressiomallin  testauksen  perusteella  päädytään  tässäkin  tapauksessa  tulokseen,  että 

implisiittisen volatiliteetin ja rahallisuuden välinen riippvuus muistuttaa graafisesti paraabelia. Niin 

mallin  F-testi  kuin  yksittäisten  regressiokertoimien  t-testit  voidaan  hylätä  tilastollisella 

merkitsevyydellä p  0,001. Graafisessa  tarkastelussa  Kuvan  13  perusteella  maturiteetiltaan 

pidempien warranttien volatiliteettihymy on lähes vaakasuora. Tilastollisen testauksen perusteella 

riippuvuus  kuitenkin  noudattaa   paraabelin  muotoa  eli  ”hymystä”  voidaan  puhua  myös  tässä 

tapauksessa.

Tarkastellaan  vielä  seuraavaksi  eroa  pidemmän  ja  lyhyemmän  maturiteetin  warranttien 

implisiittisen volatililiteetin ja  rahallisuusluokan välillä.  Muodostetaan uusi  regressiomalli,  jossa 

selitettävänä muuttujana on implisiittinen volatiliteetti  ja  selittäjinä rahallisuusluokka,  sen neliö, 

luokittelumuuttuja  sen  mukaan,  kuuluuko  havainto  lyhyemmän  vai  pidemmän  maturiteetin 

luokkaan sekä interaktiotermit. Matemaattisesti malli voidaan esittää muodossa 

IV = 01 RL2 RL 23 D4 D RL5 D RL2 , (8.7)

missä IV on warranttihavainnon implisiittinen volatiliteetti,

RL on havainnon rahallisuusluokka ja

D on luokittelumuuttuja, jonka arvo on 1, jos havainto kuuluu maturiteetiltaan 

lyhyempien warranttien joukkoon ja 0 muussa tapauksessa.

Regressiomallin  8.7  estimointi  antaa  tulokset,  jotka  ovat  linjassa  Kuvien  12  ja  13  graafisen 

tarkastelun kanssa. Ostowarranteilla annetulla rahallisuusluokalla lyhyen maturiteetin warranttien 

implisiittinen  volatiliteetti  on  keskimäärin  pitkän  maturiteetin  warrantteja  korkeampi.  Myös 

kertoimet 1 ja 2 olivat korkeampia lyhyen maturiteetin luokkaan kuuluvilla warranteilla eli 
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paraabeli on jyrkempi.

Testataan  vielä  F-testillä  ovatko  regressiomallin  kertoimet 0 , 1 , 2 samat  molemmille 

maturiteettiluokille.  Nollahypoteesi 3 = 4 = 5 = 0 voidaan  hylätä  selvästi  tilastollisella 

merkitsevyydellä p  0,001 , eli  volatiliteettihymyn muodossa on eroja  eri  maturiteettiluokilla. 

Myös tämä havainto on linjassa Kuvien 12 ja 13 graafisen tulkinnan kanssa.

Empiiristen  tulosten  perusteella  voidaan  päätellä  volatiliteettihymyn  esiintyvän  myös  OMX 

Helsingin  warranttimarkkinoilla.  Erityisesti  lyhyemmän  maturiteetin  osto-  ja  myyntiwarranttien 

kohdalla  implisiittisen  volatiliteetin  ja  option  toteutushinnan  välinen  riippuvuus  muistuttaa 

paraabelia.  Lyhyemmän maturiteetin  (14–42  päivää)  kohdalla  havainnot  painottuvat  kuitenkin 

luokkiin MO1, MO2, MI1, MI2, OO1, OO2, OI1 ja OI2 eli warrantteihin, joiden toteutushinta on 

lähellä  Nokian osakkeen hinnan riskillistä komponenttia  kuten kuvista 9  ja  10 havaitaan.  Tästä 

johtuen  voidaan  esittää  kysymys,  kuinka  hyvin  far-out-of-the-money-warranteille  lasketut 

implisiittiset volatiliteetit todella edustavat markkinoiden käsitystä lyhyen maturiteetin warranteista.

 8.5 Markkinatakaajien hintojen merkitys analyysille

Aineiston yhden ongelmakohdan muodostaa markkinatakaajien hinnan merkitys. Kuten aiemmin 

esiteltiin,  merkittävälle  osalle  aineiston  warranteista  ei  ole  lainkaan  markkinahintaa,  vaan 

implisiittisen  volatiliteetin  estimoinnissa  käytetään  markkinatakaajien  antamia  hintoja.  Tämä 

menettely  on  pätevä,  jos  voidaan  vakuuttua  siitä,  että  markkinatakaajien  hinnat  edustavat 

markkinoiden  näkemystä.  Duttan  ja  Madhavanin  (1997)  mukaan  teoreettisesti  näin  on  mikäli 

markkinat ovat kilpaillut.  Edeltävässä analyysissä tehdään oletus siitä, että tämä ehto toteututuu 

OMX Helsingin warranttimarkkinoilla.

Tarkastellaan  seuraavaksi,  miten  tulokset  muuttuvat,  jos  markkinatakaajien  hinnat  jätetään 

laskelmien  ulkopuolelle.  Lähtökohdaksi  otetaan  jälleen  koko  aineisto  siten,  että  määritetään 

warrantin  hinta  ensisijaisesti  annetun  warrantin  päivän  viimeisen  hinnan  perusteella.  Tässä 

havainnoille ei aseteta mitään muuta vaatimusta kuin se, että annetulla warrantilla on käyty kauppaa  
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kyseisenä päivänä. Niile warranteille, joilla ei ole käyty kauppaa, hinta on markkinatakaajan bid- ja 

ask-hintojen  keskiarvo.  Jos  joko  warrantilta  puuttuu  joko  bid-  tai  ask-hinta  tai  molemmat  tai 

warrantin maturiteettiin jäljellä oleva aika on 0, havainto poistetaan aineistosta. Näillä perusteilla 

ostowarranteista  poistetaan  2 179  havaintoa  ja  myyntiwarranteista  1 263  havaintoa.  Lisäksi 

aineistosta karsitaan havainnot, joille ei Excelin solver-funktiota käyttämällä pysytä määrittämään 

implisiittistä  volatiliteettia.  Ostowarranteista  näitä  on  508 ja  myyntiwarranteissa  197 havaintoa. 

Warrantit  luokitellaan  rahallisuuden  perusteella  täsmälleen  samalla  tavalla  kuin  aiemmissa 

tarkasteluissa  vertailukelpoisuuden  säilyttämiseksi.  Uudessa  aineistossa  ostowarranteista  3 

havaintoa  ja  myyntiwarranteista  2  havaintoa  ei  sovi  näihin  luokkiin.  Kyseiset  warrantit  ovat 

kuitenkin  far-from-the-money-warrantteja  ja  koska  äärimmäiset  luokat  poistetaan  tarkastelusta 

myöhemmässä  vaiheessa  joka  tapauksessa,  ei  näillä  havainnoilla  ole  merkitystä  lopputuloksen 

kannalta. Kaiken kaikkiaan ostowarranttihavaintoja on yhteensä 5 919 ja myyntwarranttihavaintoja 

2 809. Kuvissa 14 ja 15 on esitetty osto- ja myyntiwarranttien jakauma erikseen koko aineistolle 

sekä markkinatakaajien hinnoista puhdistetulle aineistolle.

KUVA 14. Ostowarranttien histogrammi koko aineistolle ja  pelkästään markkinahintojen  

mukaan määritellyille havainnoille.
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KUVA  15.  Myyntiwarranttien  histogrammi  koko  aineistolle  sekä  pelkästään  

markkinahintojen mukaan määritellyille havainnoille.

Kuten  molemmista  kuvista  huomataan,  että  havainnot  painottuvat  vahvasti  close-to-the-money 

-luokkiin,  kun  markkintakaajien  antamat  hinnat  jätetään  aineiston  ulkopuolelle.  Erityisesti 

ostowarranttien kohdalla voidaan huomata, että lähes 50 %  havainnoista kuuluu luokkiin OO1 ja 

OI1.  Myyntiwarranttien  kohdalla  puolestaan  luokat  MO1  ja  MI1  vastaavat  noin  44 %:a 

havainnoista.  Far-out-of-the-money-luokkiin  sen  sijaan  kuuluu  vain  hyvin  vähän  havaintoja. 

Ostowarranteissa  luokkiin  OI9-OI5  ja  OO5-OO9  kuuluu  yhteensä  vain  noin  4 %  kaikista 

havainnoista.  Vastaavasti myyntiwarranttien  kohdalla  luokkiin  MO9-MO5  ja  MI5-MI9  kuuluu 

yhteensä noin 4 %.

Kuvat  16  ja  17  esittävät  volatiliteettihymyt  osto-  ja  myyntiwarranteille  jaoteltuna  erikseen 

markkinatakaajien  hinnoille  ja  kaupankäynnin  perusteella  muodostuneille  hinnoille.  Kuvien 

perusteella  nähdään  volatiliteettihymyn  muodon  olevan   samankaltainen  riippumatta  siitä, 

käytetäänkö  markkinatakaajien   hintoja  vai  markkinahintoja.  Kun  tutkitaan  pelkästään  niitä 

warrantteja,  joilla  on  käyty  kauppaa,  havaitaan,  että  luokkien  OI8  ja  MO8  implisiittinen 

volatiliteetti  on  suurempi  kuin  vastaaville  luokille  markkinatakaajien  hintojen  perusteella 

määritellyt  implisiittiset  volatiliteetit.  Kuten  aiemmista  histogrammikuvista  käy  ilmi,  näiden 
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äärimmäisten luokkien frekvenssi  on kuitenkin hyvin alhainen,  mikä heikentää tämän tulkinnan 

painoarvoa.

 KUVA 16.  Ostowarranttien  volatiliteettihymy  jaoteltuna  markkinatakaajien  hintojen  ja  

markkinahintojen perusteella.
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KUVA 17. Myyntiwarranttien volatiliteettihymy jaoteltuna markkinatakaajien hintojen ja  

markkinahintojen perusteella.

Tarkastellaan  seuraavaksi  ilman  markkinatakaajien  hintoja  laskettua  volatiliteettihymyä 

tilastollisesti  käyttäen  yksinkertaista  regressiomallia,  joka  on  esitetty  jo  kohdassa  (8.6). 

Regressiomallin tarkemmat tulokset löytyvät liitteestä 3. Kuten aiemminkin, nollahypoteesi, jonka 

mukaan  volatiliteettihymyä  ei  todellisuudessa  ole  ja  implisiittinen  volatiliteetti  on 

rahallisuusluokasta riippumaton, eli mallissa 1 = 0, 2 = 0 , voidaan hylätä F-testillä sekä osto- 

että  myyntiwarranttien  kohdalla  tilastollisella  merkitsevyydellä p  0,001. Myös  yksittäisten 

regressiokertoimien  t-testeillä  voidaan  hylätä  nollahypoteesit 1 = 0 ja 2 = 0 ja  todeta,  että 

regressiokertoimille pätee 1  0 ja 2  0. Kuvassa 18 on esitetty estimoidun regressiomallin 

perusteella  vallitseva  riippuvuus  warrantin  rahallisuusluokan  ja  sen  implisiittisen  volatiliteetin 

välillä osto- ja myyntiwarranteille erikseen. Riippuvuuden muoto muistuttaa graafisesti paraabelia, 

mikä  on  linjassa  aiemman  tarkastelun  kanssa,  jossa  oli  käytetty  myös  markkinatakaajien 

noteeraamia hintoja. Näiden markkinatakaajien noteeraamien hintojen merkitys korostuukin juuri 

far-from-the-money-luokissa,  joissa  kaupankäynti  on  vähäisempää.  Tutkielman  kannalta 

markkinatakaajien hintojen käyttö on siis perusteltua aineiston kattavuuden kannalta.
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KUVA 18. Regressiomallin perusteella ennustettu implisiittinen volatiliteetti niille  

warranteille, joille on markkinahinta.

Tutkitaan vielä  tilastollisesti,  onko volatiliteettihymyn muodossa  eroa  sen  mukaan,  lasketaanko 

implisiittiset  volatiliteetit  markkinatakaajien  hintoja  vai  todellsia  markkinahintoja  käyttäen. 

Matemaattisesti malli voidaan esittää muodossa

IV = 01 RL2 RL 23 D4 D RL5 D RL2 , (8.8)

missä IV on warranttihavainnon implisiittinen volatiliteetti,

RL on havainnon rahallisuusluokka ja

D on luokittelumuuttuja, jonka arvo on 1, jos kyseisellä warrantilla on käyty kauppaa  ja 

0, jos warrantin hinta muodostuu markkinatakaajien hintojen perusteella.

Regressiomallin (8.8) estimoinnin perusteella nollahypoteesi i = 0 kaikille i = 0, ..,5 voidaan 

hylätä  tilastollisella  merkitsevyydellä p  0,001 sekä  osto-  että  myyntiwarranteille.  Myös 
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kaikkien yksittäisten regressiokertoimien voidaan t-testeillä todeta poikkeavan nollasta tilastollisella 

merkitsevyydellä p  0,001. Voidaan siis  päätellä,  että  volatiliteettihymyn  muodossa  on  eroa 

riippuen siitä käytetäänkö implisiittisten volatiliteettien estimoinnissa markkinatakaajien hintoja vai 

kaupankäynnin perusteella muodostuneita markkinahintoja.

Tutkitaan vielä  erikseen F-testillä  ovatko regressiomallin  kertoimet 0,1,2 samat  riippumatta 

siitä  onko implisiittinen volatiliteetti  estimoitu markkinatakaajan hinnasta vai  markkinahinnasta. 

Tilastollisen  testauksen  menetelmä  on  selitetty  tarkemmin  liitteessä  3.  Nollahypoteesi

3 = 4 = 5 = 0 voidaan myös tässä tapauksessa hylätä selvästi tilastollisella merkitsevyydellä

p  0,001 sekä osto- että myyntiwarranteille eli volatiliteettihymyn muodossa on eroja. Kuvissa 

19 ja 20 on esitetty estimoidun regressiomallin perusteella määritelty ennustettu volatiliteettihymyn 

muoto osto- ja myyntiwarrenteille erikseen sen mukaan, onko malli estimoitu markkinatakaajien 

hintojen perusteella vai markkinahintoja käyttäen. 

KUVA 19. Ostowarranttien ennustettu implisiittinen volatiliteetti hinnan mukaan.
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KUVA 20. Myyntiwarranttien ennustettu implisiittinen volatiliteetti hintojen mukaan.

Kuvien  perusteella  erot  painottuvat  in-the-money-ostowarrantteihin  sekä  out-of-the-money-

myyntiwarrantteihin.  Eritoten  luokissa  OI8  ja  MO8  ennustettu  implisiittinen  volatiliteetti  on 

alhaisempi,  jos lähtökohtana on markkinahinta markkinatakaajan hinnan sijasta.  Kuten aiemmin 

esitetyistä  Kuvista  14  ja  15  kävi  ilmi,  havaintojen  määrä  näissä  luokissa  on  kuitenkin  varsin 

alhainen.  Näin ollen voidaankin esittää kysymys,  miten hyvin nämä harvat  havainnot  vastaavat 

markkinoiden  normaalitilannetta.  Voidaan esimerkiksi  ajatella,  että  näihin  luokkiin  kuuluvilla 

warranteilla käydään markkinoilla kauppaa vain poikkeuksellisissa tilanteissa, jolloin myös hinnat 

poikkeavat  tavanomaisesta.  Toisaalta markkinatakaajien hintojen ja markkinahintojen perusteella 

estimoitujen regressiomallien ennustamien arvojen välillä ei havaita vastaavaa poikkeamaa kuvien 

vaaka-akselin  oikean  reunan  luokissa.  Tässä  tapauksessa  tarkoitetaan  siis  far-from-the-money-

ostowarrantteja ja deep-in-the-money-myyntiwarrantteja. Näiden erojen syiden tarkempi analysointi 

tarjoaakin tärkeän lisätutkimuksen kohteen.

 8.6 Volatiliteettihymy empirian valossa

Empiirisen tutkimuksen perusteella saadut tulokset ovat linjassa tutkielmassa aiemmin esiteltyjen 

tutkimusten  kanssa.  Implisiittisen  volatiliteetin  voidaan  kaikissa  tarkasteluissa  todeta  olevan 
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riippuvainen warrantin rahallisuudesta. Graafisesti tämän riippuuvuden muoto muistuttaa karkeasti 

paraabelia  eli  alhaisin implisiittinen volatiliteetti  on warranteilla,  joiden toteutushinta  on lähellä 

Nokian osakkeen riskillisen komponentin hintaa.  Tämä havainto on ristiriidassa Black–Scholes-

mallin oletuksen kanssa ja paljastaa siten kyseiseen hinnoittelumalliin liittyviä puutteita.

Aineiston perusteella voitiin lisäksi havaita ero volatiliteettihymyn muodossa sen mukaan, kuinka 

pitkä aika warrantin maturiteettiin on. Tämä tarkastelu sivuaa käsitettä volatiliteetin aikarakenteesta, 

joka muodostaa oman mielenkiintoisen tutkimuskohteensa. Aikarakenteeseen ja sen teoreettiseen 

viitekehykseen ei tässä tutkielmassa kuitenkaan paneuduta tarkemmin.

Kolmannen ja viimeisen empiirisen tarkastelun muodosti volatiliteettihymyn vertailu sen mukaan, 

käytetäänkö implisiittisen volatiliteetin estimoinnissa markkinatakaajan hintoja vai kaupankäynnin 

seurauksena muodostuneita markkinahintoja. Keskeinen havainto on, että estimoinnissa käytetyllä 

hinnalla  on merkitystä  volatiliteettihymyn muotoon.  Tarkastelun painoarvoa kuitenkin heikentää 

jonkin verran markkinahintojen vähäisyys far-from-the-money-rahallisuusluokissa. 

9. Tarkastelu

Johdannaisten  käytön  räjähdysmäinen  kasvu  asettaa  jatkuvasti  lisää  vaatimuksia 

hinnoittelumalleille. Näistä malleista tunnetuin ja käytetyin on Blackin ja Scholesin  (1973) sekä 

Mertonin  (1973)  artikkeleiden  pohjalle  rakentuva  Black–Scholes-malli.  Tutkielmassa on  käyty 

pääpiirteissään läpi  johdannaisten päätyypit  sekä johdannaismarkkinoiden erityispiirteitä.  Lisäksi 

tarkastelun kohteena ovat  olleet  optiohinnoittelun perusteet.  Black–Scholes-mallin matemaattiset 

perusteet sekä yksinkertaistettu versio mallin johtamisesta ovat laajentaneet hinnoittelutarkastelua. 

Kuten tässäkin tutkielmassa on käynyt ilmi, johdannaisten hinnoittelu Black–Scholes-viitekehyksen 

avulla on monissa tapauksissa hyvin yksinkertaista, mikä onkin johtanut mallin leviämiseen laajalle 

rahoitusmaailman käyttöön.

Yksinkertaisuudestaan  huolimatta  Black–Scholes-mallin  käyttöön  liittyy  puutteita.  Oletus 

johdannaisen  kohde-etuuden  tuottojen  normaalijakautuneisuudesta  on  monissa  akateemisissa 

tutkimuksissa asetettu kyseenalaiseksi, mikä on osaltaan voimistanut pyrkimyksiä vaihtoehtoisten 
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mallien  kehittämiseen.  Volatiliteettihymy ilmiönä  ei  ole  yhteensopiva  Black–Scholes-mallin 

oletusten kanssa. Kuten aiemmin tässä tutkielmassa on esitelty, volatiliteettihymy on monissa eri 

tutkimuksessa todennettu useilla eri markkinoilla.

Tutkielman  viimeisen  osion  muodostaa  empiirinen  tarkastelu,  jossa  volatiliteettihymyn 

olemassaoloa  on  tutkittu  warranteilla,  joiden  kohde-etuutena  on  Nokian  osake.  Tutkielmassa 

toteutetun  empiirisen  tutkimuksen  tulokset  ovat  linjassa  aiheesta  tehtyjen  kansainvälisten 

tutkimusten  kanssa.  Suomessa  kaupankäynnin  kohteena  olevia  Nokian  osakkeen  osto-  ja 

myyntiwarrantteja tutkimalla voitiin volatiliteettihymyn olemassaolo todentaa tilastollisesti kaikissa 

eri  tutkimustilanteissa.  Empiirisen  tutkimuksen  toteuttamisessa  on  kuitenkin  myös  puutteita  ja 

mielenkiintoisia lisätutkimuksen kohteita.

Näennäisen  laajasta  aineistosta  huolimatta  yhtenä  edellä  kuvatun  empiirisen  tutkimuksen 

ongelmakohtana voidaan pitää havaintojen vähyyttä far-from-the-money-luokissa MO5-9 ja OO5-9. 

Näiden  luokkien  kohdalla  voidaankin  aiheellisesti  kysyä,  miten  hyvin  näille  luokille  lasketut 

implisiittiset  volatiliteetit  todella kuvaavat  markkinoiden käsitystä kohde-etuuden volatiliteetista. 

Ederington  ja  Guan (2002)  kiinnittävät  lisäksi  huomion kysymykseen,  joka  on  relevantti  myös 

käsitellyn warranttiaineiston kannalta. Onko close-to-the-money -luokkien (tässä tapauksessa luokat 

MO1-2,  MI1-2,  OO1-2  ja  OI1-2)  implisiittisen  volatiliteetin  ja  far-from-the-money-luokkien 

frekvenssin  välillä  jokin  systemaattinen yhteys?  Jos  close-to-the-money -luokkien  implisiittinen 

volatiliteetti  on  korkea,  saattaa  far-from-the-money-warranttien kysyntä  olla  tavallista  suurempi 

suojaustarpeen  takia.  Close-to-the-money  -luokkien  korkeaa  implisiittistä  volatiliteettia  voidaan 

pitää  markkinoilla  vallitsevana  näkemyksenä  kohde-etuuden  todellisesta  volatiliteetista.  Suuren 

volatiliteetin  tilanteessa  voidaan  far-from-the-money-warranttien  kysynnän  perustellusti  ajatella 

lisääntyvän riskienhallintatarkoituksessa, sillä nämä warrantit tarjoavat mahdollisuuden suojautua 

kohde-etuuden suurien heilahteluiden varalta. Olennainen kysymys tähän liittyen on tietenkin se, 

kuinka  paljon  warrantteja  ylipäätään  käytetään  riskienhallinnassa.   Mielenkiintoisen 

lisätutkimuksen  kohteen  muodostaakin  Ederingtonin  ja  Guanin  (2002)  käyttämä 

painotusmenetelmän toteuttaminen warranttiaineistolla.

Toisen ongelmakohdan  muodostaa  warranttihintojen  määrittely.  Kuten  aiemmin  esitettiin, 

volatiliteettihymyn  muodossa  on  eroja  riippuen  siitä,  käytetäänkö  implisiittisten  volatiliteettien 

estimoinnissa  markkinatakaajien  hintoja  vai  kaupankäynnissä  muodostuneita  markkinahintoja. 
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Kysymykset,  mistä  nämä  erot  ovat  lähtöisin  ja  mitä  ne  kertovat  warranttimarkkinoista, 

ansaitsisivatkin oman tarkastelunsa.

Myös käytettyihin markkinahintoihin liittyy ongelmakohta. Voidaan asettaa kyseenalaiseksi päivän 

viimeisen noteerauksen käyttö annetun warranttihavainnon hintana. Esimerkiksi Rubinstein (1985) 

on poistanut päivän viimeiset kaupat tutkimusaineistostaan. Tässä tutkielmassa lähtökohtana ollut 

aineisto  ei  kuitenkaan  kata  yksittäisiä  kauppoja,  eikä  keskimääräisten  päivähintojen  käyttö  ole 

teoreettisesti sen suositeltavampaa, sillä suuret päivän sisällä tapahtuvat hinnan vaihtelut vaikuttavat 

tähän keskiarvoon huomattavasti.

Kaikista  kuvatuista  ongelmista  huolimatta  Black–Scholes-mallin  tilalle  ei  ole  pystytty  luomaan 

uutta ja yhtä monikäyttöistä mallia, joka välttäisi nämä ongelmat. Vaihtoehtoisia malleja on kyllä 

rakennettu ja  niissä on monissa tapauksissa otettu lähtökohdaksi stokastinen volatiliteetti.  Myös 

jakaumaoletuksiin liittyviä vaihtoehtoisia lähestymistapoja on esitetty. Nämä vaihtoehtoiset mallit ja 

niiden  käyttömahdollisuudet  erilaisten  johdannaisten  hinnoittelussa  muodostavatkin  yhden 

mielenkiintoisen tutkimusalueen,  johon tässä  tutkielmassa ei  ole  tarkemmin paneuduttu.  Uusien 

parametrien tuominen malliin kuitenkin väistämättä monimutkaistaa soveltamista ja tuo mukanaan 

uusia ongelmakohtia. Blackin ja Scholesin (1973) sekä Mertonin (1973) aikanaan luomasta mallista 

onkin  muodostunut  monella  tapaa  rahoitusmarkkinoiden  standardi,  jonka  valossa 

johdannaishintojen  muodostumista  pyritään  jäsentämään.  Tästäkin  syystä  mallin  ja  sen 

heikkouksien ymmärtäminen on yhä ajankohtaista.
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LIITTEET

LIITE 1: Regression tulokset osto- ja myyntiwarranteille

Ostowarrantit

Regressiotunnusluvut

Yhteiskorrelaatiokerroin 0,3796

Selitysaste 0,1441

Korjattu selitysaste 0,1440

Keskivirhe 0,2150

Havainnot 13164

ANOVA

va NS KN F F:n tarkkuus

Regressio 2 102,4435 51,2217 1107,9836 0

Jäännös 13161 608,4290 0,0462

Yhteensä 13163 710,8725

Kertoimet Keskivirhe T-tunnusluvut P-arvo Alin 95% Ylin 95%

Leikkauspiste 1,1514 0,0195 59,0261 0,0000 1,1132 1,1896

Luokka -0,1470 0,0041 -35,6574 0,0000 -0,1551 -0,1389

Luokka^2 0,0062 0,0002 28,4256 0,0000 0,0058 0,0066

Myyntiwarrantit

Regressiotunnusluvut

Yhteiskorrelaatiokerroin 0,3414

Selitysaste 0,1166

Korjattu selitysaste 0,1163

Keskivirhe 0,1796

Havainnot 7082

ANOVA

va NS KN F F:n tarkkuus

Regressio 2 30,1170 15,0585 466,9662 3,2036E-191

Jäännös 7079 228,2804 0,0322

Yhteensä 7081 258,3974
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Kertoimet Keskivirhe T-tunnusluvut P-arvo Alin 95% Ylin 95%
Leikkauspiste 0,8482 0,0177 47,8393 0,0000 0,8134 0,8829
Luokka -0,1121 0,0037 -30,3696 0,0000 -0,1193 -0,1048
Luokka^2 0,0057 0,0002 30,3926 0,0000 0,0053 0,0060
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LIITE 2: Regression tulokset maturiteetin mukaan jaotelluille warranteille

Ostowarrantit, maturiteettiin 14-42 päivää

Regressiotunnusluvut

Yhteiskorrelaatiokerroin 0,6920

Selitysaste 0,4789

Korjattu selitysaste 0,4785

Keskivirhe 0,1207

Havainnot 2242

ANOVA

va NS KN F F:n tarkkuus

Regressio 2 29,9606 14,9803 1028,9609 0

Jäännös 2239 32,5968 0,0146

Yhteensä 2241 62,5574

Kertoimet Keskivirhe T-tunnusluvut P-arvo Alin 95% Ylin 95%

Leikkauspiste 1,4801 0,0285 51,8958 0,0000 1,4242 1,5361

Luokka -0,2384 0,0074 -32,2488 0,0000 -0,2529 -0,2239

Luokka^2 0,0122 0,0005 25,9685 0,0000 0,0113 0,0131

Ostowarrantit, maturiteettiin yli 42 päivää

Regressiotunnusluvut

Yhteiskorrelaatiokerroin 0,4309

Selitysaste 0,1857

Korjattu selitysaste 0,1856

Keskivirhe 0,0576

Havainnot 10217

ANOVA

va NS KN F F:n tarkkuus

Regressio 2 7,7350 3,8675 1164,7669 0

Jäännös 10214 33,9146 0,0033

Yhteensä 10216 41,6496

Kertoimet Keskivirhe T-tunnusluvut P-arvo Alin 95% Ylin 95%

Leikkauspiste 0,5922 0,0062 95,0076 0,0000 0,5800 0,6044

Luokka -0,0539 0,0013 -42,2534 0,0000 -0,0564 -0,0514

Luokka^2 0,0024 0,0001 36,5638 0,0000 0,0023 0,0025
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Myyntiwarrantit, maturiteettiin 14-42 päivää

Regressiotunnusluvut

Yhteiskorrelaatiokerroin 0,765388974

Selitysaste 0,585820281

Korjattu selitysaste 0,58529367

Keskivirhe 0,076667061

Havainnot 1576

ANOVA

va NS KN F F:n tarkkuus

Regressio 2 13,0774 6,5387 1112,4341 8,2988E-302

Jäännös 1573 9,2458 0,0059

Yhteensä 1575 22,3233

Kertoimet Keskivirhe T-tunnusluvut P-arvo Alin 95% Ylin 95%

Leikkauspiste 1,0870 0,0167 65,1255 0,0000 1,0543 1,1197

Luokka -0,1599 0,0034 -46,9742 0,0000 -0,1666 -0,1532

Luokka^2 0,0079 0,0002 46,8020 0,0000 0,0076 0,0083

Myyntiwarrantit, maturiteettiin yli 42 päivää

Regressiotunnusluvut

Yhteiskorrelaatiokerroin 0,3341

Selitysaste 0,1116

Korjattu selitysaste 0,1112

Keskivirhe 0,0416

Havainnot 4996

ANOVA

va NS KN F F:n tarkkuus

Regressio 2 1,0860 0,5430 313,5935 5,0916E-129

Jäännös 4993 8,6455 0,0017

Yhteensä 4995 9,7315

Kertoimet Keskivirhe T-tunnusluvut P-arvo Alin 95% Ylin 95%

Leikkauspiste 0,4192 0,0050 84,2587 0,0000 0,4094 0,4289

Luokka -0,0258 0,0010 -24,7473 0,0000 -0,0279 -0,0238

Luokka^2 0,0013 0,0001 24,9985 0,0000 0,0012 0,0014
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Ostowarrantit, erot maturiteettisektoreiden välillä

Malli: IV = 01 RL2 RL23 D4 D RL5 D RL2 ,

Nollahypoteesi: 3 = 4 = 5 = 0

Jäännösneliösumma: rajoittamaton malli 65,8733

Jäännösneliösumma: rajoitettu malli 83,9471

F-testisuure 1138,4624

F:n tarkkuus 0

Rajoittamaton malli

Regressiotunnusluvut

Yhteiskorrelaatiokerroin 0,6347

Selitysaste 0,4028

Korjattu selitysaste 0,4026

Keskivirhe 0,0727

Havainnot 12454

ANOVA

va NS KN F F:n tarkkuus

Regressio 5 44,4370 8,8874 1679,4394 0

Jäännös 12448 65,8733 0,0053

Yhteensä 12453 110,3103

Kertoimet Keskivirhe t Tunnusluvut P-arvo Alin 95% Ylin 95%

Leikkauspiste 0,5922 0,0079 75,2574 0,0000 0,5768 0,6077

Luokka -0,0539 0,0016 -33,4698 0,0000 -0,0571 -0,0508

Luokka^2 0,0024 0,0001 28,9629 0,0000 0,0022 0,0026

Dummy 0,9572 0,0204 46,9680 0,0000 0,9173 0,9972

Dummy*Luokka -0,2015 0,0051 -39,5601 0,0000 -0,2115 -0,1915

Dummy*Luokka^2 0,0108 0,0003 34,3510 0,0000 0,0102 0,0114
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Rajoitettu malli

Regressiotunnusluvut

Yhteiskorrelaatiokerroin 0,5053€

Selitysaste 0,2553€

Korjattu selitysaste 0,2552€

Keskivirhe 0,0821€

Havainnot 12459

ANOVA

va NS KN F F:n tarkkuus

Regressio 2 28,7766 14,3883 2134,9259 0

Jäännös 12456 83,9471 0,0067

Yhteensä 12458 112,7238

Kertoimet Keskivirhe t Tunnusluvut P-arvo Alin 95% Ylin 95%

Leikkauspiste 0,7855 0,0077 101,9956 0,0000 0,7704 0,8006

Luokka -0,0877 0,0016 -54,3250 0,0000 -0,0909 -0,0845

Luokka^2 0,0039 0,0001 45,4668 0,0000 0,0037 0,0040

Myyntiwarrantit, erot maturiteettisektoreiden välillä

Malli: IV = 01 RL2 RL23 D4 D RL5 D RL2 ,

Nollahypoteesi: 3 = 4 = 5 = 0

Jäännösneliösumma: rajoittamaton malli 17,8914

Jäännösneliösumma: rajoitettu malli 26,7375

F-testisuure 1082,1546

F:n tarkkuus 0

Rajoittamaton malli

Regressiotunnusluvut

Yhteiskorrelaatiokerroin 0,6859

Selitysaste 0,4704

Korjattu selitysaste 0,4700

Keskivirhe 0,0522

Havainnot 6572
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ANOVA

va NS KN F F:n tarkkuus

Regressio 5 15,8940 3,1788 1166,5985 0

Jäännös 6566 17,8914 0,0027

Yhteensä 6571 33,7854

Kertoimet Keskivirhe t Tunnusluvut P-arvo Alin 95% Ylin 95%

Leikkauspiste 0,4192 0,0062 67,1674 0,0000 0,4070 0,4314

Luokka -0,0258 0,0013 -19,7275 0,0000 -0,0284 -0,0233

Luokka^2 0,0013 0,0001 19,9278 0,0000 0,0012 0,0015

Dummy 0,6678 0,0130 51,5079 0,0000 0,6424 0,6932

Dummy*Luokka -0,1341 0,0027 -50,3635 0,0000 -0,1393 -0,1289

Dummy*Luokka^2 0,0066 0,0001 49,7142 0,0000 0,0064 0,0069

Rajoitettu malli

Regressiotunnusluvut

Yhteiskorrelaatiokerroin 0,4567

Selitysaste 0,2086

Korjattu selitysaste 0,2084

Keskivirhe 0,0638

Havainnot 6572

ANOVA

va NS KN F F:n tarkkuus

Regressio 2 7,0479 3,5240 865,7820 0

Jäännös 6569 26,7375 0,0041

Yhteensä 6571 33,7854

Kertoimet Keskivirhe t Tunnusluvut P-arvo Alin 95% Ylin 95%

Leikkauspiste 0,5707 0,0067 85,5146 0,0000 0,5576 0,5838

Luokka -0,0572 0,0014 -41,1241 0,0000 -0,0600 -0,0545

Luokka^2 0,0029 0,0001 41,5357 0,0000 0,0028 0,0031
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LIITE 3: Regression tulokset osto- ja myyntiwarranteille ilman markkinatakaajien noteeraamia 

hintoja.

Ostowarrantit

Regressiotunnusluvut

Yhteiskorrelaatiokerroin 0,2164

Selitysaste 0,0468

Korjattu selitysaste 0,0465

Keskivirhe 0,1749

Havainnot 5909

ANOVA

va NS KN F F:n tarkkuus

Regressio 2 8,8810 4,4405 145,0944 3,0582E-62

Jäännös 5906 180,7480 0,0306

Yhteensä 5908 189,6290

Kertoimet Keskivirhe T-tunnusluvut P-arvo Alin 95% Ylin 95%

Leikkauspiste 0,8746 0,0351 24,9040 0,0000 0,8058 0,9435

Luokka -0,0994 0,0071 -13,9862 0,0000 -0,1133 -0,0854

Luokka2 0,0043 0,0004 11,8950 0,0000 0,0036 0,0050

Myyntiwarrantit

Regressiotunnusluvut

Yhteiskorrelaatiokerroin 0,1922

Selitysaste 0,0369

Korjattu selitysaste 0,0362

Keskivirhe 0,1331

Havainnot 2803

ANOVA

va NS KN F F:n tarkkuus

Regressio 2 1,9003 0,9501 53,6727 1,33646E-23

Jäännös 2800 49,5666 0,0177

Yhteensä 2802 51,4668
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Kertoimet Keskivirhe T-tunnusluvut P-arvo Alin 95% Ylin 95%

Leikkauspiste 0,6576 0,0357 18,3958 0,0000 0,5875 0,7277

Luokka -0,0751 0,0075 -10,0166 0,0000 -0,0898 -0,0604

Luokka^2 0,0040 0,0004 10,3278 0,0000 0,0033 0,0048

Ostowarrantit, erot markkintakaajien ja markkinahintojen välillä

Malli: IV = 01 RL2 RL23 D4 D RL5 D RL2 ,

Nollahypoteesi: 3 = 4 = 5 = 0

Jäännösneliösumma: rajoittamaton malli 637,9259

Jäännösneliösumma: rajoitettu malli 639,9099

F-testisuure 13,9123

F:n tarkkuus 4,70542E-09

Rajoittamaton malli:

Regressiotunnusluvut

Yhteiskorrelaatiokerroin 0,3564

Selitysaste 0,1270

Korjattu selitysaste 0,1267

Keskivirhe 0,2180

Havainnot 13426

ANOVA

va NS KN F F:n tarkkuus

Regressio 5 92,8074 18,5615 390,4763 0

Jäännös 13420 637,9259 0,0475

Yhteensä 13425 730,7333

Kertoimet Keskivirhe t Tunnusluvut P-arvo Alin 95% Ylin 95%

Leikkauspiste 1,1091 0,0212 52,2217 0,0000 1,0674 1,1507

Luokka -0,1377 0,0047 -29,5286 0,0000 -0,1469 -0,1286

Luokka2 0,0057 0,0003 22,6298 0,0000 0,0052 0,0062

Dummy -0,2344 0,0487 -4,8189 0,0000 -0,3298 -0,1391

Dummy*Luokka 0,0384 0,0100 3,8338 0,0001 0,0188 0,0580

Dummy*Luokka^

2

-0,0014 0,0005 -2,7412 0,0061 -0,0024 -0,0004
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Rajoitettu malli

Regressiotunnusluvut

Yhteiskorrelaatiokerroin 0,3525

Selitysaste 0,1243

Korjattu selitysaste 0,1242

Keskivirhe 0,2183

Havainnot 13426

ANOVA

va NS KN F F:n tarkkuus

Regressio 2 90,8234 45,4117 952,5733 0

Jäännös 13423 639,9099 0,0477

Yhteensä 13425 730,7333

Kertoimet Keskivirhe t Tunnusluvut P-arvo Alin 95% Ylin 95%

Leikkauspiste 1,0704 0,0189 56,6224 0,0000 1,0334 1,1075

Luokka -0,1323 0,0040 -32,8868 0,0000 -0,1402 -0,1245

Luokka2 0,0056 0,0002 26,0302 0,0000 0,0052 0,0060

Myyntiwarrantit, erot markkintakaajien ja markkinahintojen välillä

Malli: IV = 01 RL2 RL23 D4 D RL5 D RL2 ,

Nollahypoteesi: 3 = 4 = 5 = 0

Jäännösneliösumma: rajoittamaton malli 236,8398

Jäännösneliösumma: rajoitettu malli 237,7596

F-testisuure 9,3129

F:n tarkkuus 3,8368E-06

Regressiotunnusluvut

Yhteiskorrelaatiokerroin 0,3341

Selitysaste 0,1116

Korjattu selitysaste 0,1110

Keskivirhe 0,1814

Havainnot 7200
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ANOVA

va NS KN F F:n tarkkuus

Regressio 5 29,7665 5,9533 180,8310 6,9441E-182

Jäännös 7194 236,8398 0,0329

Yhteensä 7199 266,6063

Kertoimet Keskivirhe t Tunnusluvut P-arvo Alin 95% Ylin 95%

Leikkauspiste 0,8757 0,0196 44,7322 0,0000 0,8373 0,9141

Luokka -0,1174 0,0041 -28,3180 0,0000 -0,1255 -0,1092

Luokka^2 0,0058 0,0002 28,2136 0,0000 0,0054 0,0063

Dummy -0,2181 0,0525 -4,1514 0,0000 -0,3211 -0,1151

Dummy*Luokka 0,0423 0,0110 3,8319 0,0001 0,0206 0,0639

Dummy*Luokka^

2

-0,0018 0,0006 -3,1898 0,0014 -0,0029 -0,0007

Rajoitettu malli

Regressiotunnusluvut

Yhteiskorrelaatiokerroin 0,3289

Selitysaste 0,1082

Korjattu selitysaste 0,1080

Keskivirhe 0,1818

Havainnot 7200

ANOVA

va NS KN F F:n tarkkuus

Regressio 2 28,8467 14,4233 436,5953 1,0923E-179

Jäännös 7197 237,7596 0,0330

Yhteensä 7199 266,6063

Kertoimet Keskivirhe t Tunnusluvut P-arvo Alin 95% Ylin 95%

Leikkauspiste 0,8330 0,0177 46,9409 0,0000 0,7982 0,8678

Luokka -0,1085 0,0037 -29,3671 0,0000 -0,1157 -0,1013

Luokka^2 0,0055 0,0002 29,3854 0,0000 0,0051 0,0058
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