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Tässä tutkielmassa käsitellään erilaisia ARCH ja GARCH malleja ja niiden soveltuvuutta 

erityisesti osaketuottosarjojen volatiliteetin mallintamiseen. Tutkielmassa esitellään 

volatiliteetin mallinnukseen liittyvää teoreettista taustaa eli esitellään tuottosarjoista havaittuja 

erityispiirteitä, joita kyseisillä malleilla pyritään mallintamaan. Tämän jälkeen esitellään 

erilaisia ARCH ja GARCH malleja, niiden ominaisuuksia sekä mallien estimointiin liittyvää 

metodologiaa. Kirjallisuuskatsausosiossa käydään lävitse vastaavia tutkimuksia, joita on tehty 

erilaisiin tuottosarja-aineistoihin perustuen. Kirjallisuudesta on löydettävissä suhteellisen 

vähän tutkimuksia, joissa mallien soveltuvuutta suomalaisen osakeindeksidatan 

mallintamiseen olisi testattu. Työn empiirisessä osiossa malleja sovelletaan suomalaiseen 

osakeindeksidataan (OMXHPI).  Tutkimus osoittaa, että viikottaisesta OMXHPI 

tuottosarjasta löytyy ominaisuuksia, joita ARCH ja GARCH malleilla pystytään mallintamaan 

eli varianssin ei-vakiota aikariippuvutta, tuottojen ylimääräistä ja normaalijakaumasta 

poikkeavaa huipukkuutta sekä volatiliteetin kasaantumista. Sen sijaan tutkimuksessa ei löydy 

merkittävää volatiliteetin epäsymmetrisyyttä tai merkittävää riippuvuutta ehdollisen tuoton ja 

ehdollisen varianssin välillä. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että viikottaiselle OMXHPI 

tuottosarjalle paras malli testatuista malleista on ARMA(1,1)-GARCH(1,1). Lisäksi 

tutkimuksessa käy ilmi, että mallinnuksessa oletus t-jakaumasta tuottosarjalle paransi vain 

marginaalisesti mallinnustuloksia verrattuna oletukseen normaalijakaumasta tuottosarjalle. 
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1. JOHDANTO 

Volatiliteetti on eräs tutkituimmista ilmiöistä matemaattisen taloustieteen ja rahoituksen 

alueella. Käytännössä, esimerkiksi osakemarkkinoilla, volatiliteetti tarkoittaa osakkeen 

tuoton vaihtelua. Tuoton vaihteluiden katsotaan yleisesti johtuvan markkinoille saapuvasta 

uudesta informaatiosta. Volatiliteetti tai tuoton varianssin neliöjuuri (keskihajonta) 

kiinnostaa tutkimuskohteena erityisesti sen vuoksi, että volatiliteettiä pidetään tärkeimpänä 

riskin mittana. Kaupankäynnin kohteena olevaan omaisuuserään liittyvä riski taas on 

tärkeä arvioitaessa omaisuuserään liittyviä tuotto-odotuksia, joiden tulisi heijastaa riskiä.  

Taloustieteessä tuoton käsitteen lisäksi siis myös riskin eli volatiliteetin käsitteellä on 

keskeinen rooli. Suurin osa rahoituspäätöksistä tehdään ottaen huomioon omaisuuserään 

liittyvä volatiliteetti. Osaketuottojen volatiliteetin mallintaminen ja ennustaminen on siis 

tärkeää, koska markkinatoimijat ja tutkijat pyrkivät käyttämään sitä tulevien osaketuottojen 

ja niihin liittyvien riskien ennustamiseen. Näitä ennusteita voidaan käyttää 

investointipäätöksissä, riskienhallinnassa, johdannaisten hinnoittelussa, suojautumisessa, 

portfolion muodostamisessa ja monissa muissa aktiviteeteissa. 

Tyypillisesti portfoliosalkunhoitaja voi haluta esimerkiksi myydä tiettyä korkean 

volatiliteetin omaisuuserää portfoliosta, jotta koko portfolion volatiliteetti ei muodostu 

liian suureksi. Riskienhallinta yleisesti on tärkeää, koska esimerkiksi rahoitusinstituutiot 

pyrkivät ennustamaan osakkeiden hintojen volatiliteettia hallitakseen portfolioidensa riskiä. 

Samoin optioiden hinnoittelussa volatiliteetillä on tärkeä rooli, sillä volatiliteetti on yksi 

tekijä, mikä määrittää option hinnan markkinoilla. Koska rahoitusmarkkinoiden 

volatiliteetti on kasvanut historiallisesti, markkinaosapuolet seuraavat volatiliteetin 

kehitystä entistä tarkemmin ja pyrkivät eri keinoin arvioimaan riskipositioitaan liittyen 

omaisuuserien tulevaan tuotto- ja riskitasoon.   

Perinteinen tutkimus on olettanut, että tuottosarjojen volatiliteetti eli toisin sanoen 

varianssi on vakio eikä varianssia pystytä millään tavoin ennustamaan. Myöhempi 
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tutkimus on kuitenkin osoittanut, että tuottosarjojen varianssi ei välttämättä ole vakio ja 

siihen voi liittyä myös ajallisia riippuvuussuhteita eli siis ennustettavuutta. 

Tässä tutkielmassa on tarkoituksena ensinnäkin käydä lävitse osaketuottoaikasarjojen 

teoriaa ja yleisesti havaittuja ominaisuuksia erityisesti niiltä osin, mitkä ovat merkittäviä 

volatiliteetin mallintamisen kannalta. Tarkoituksena on myös esitellä tärkeimpiä 

tunnuslukuja ja testejä, joita voidaan soveltaa aikasarjoihin testaamaan niiden 

ominaisuuksia.  Lisäksi tässä tutkielmassa esitellään yleisimmät ARCH ja GARCH mallit 

sekä näiden mallien määrittely ja parametrien estimointi. Tavoitteena tässä tutkielmassa on 

myös soveltaa kyseisiä malleja suomalaiseen osaketuottoaikasarjaan eli tarkastella 

ensinnäkin löytyykö siitä ominaisuuksia, joita volatiliteettimalleilla pyritään mallintamaan 

ja toiseksi arvioida, miten kyseiset mallit soveltuvat kyseisen aikasarjan mallintamiseen. 

Tämän tutkielman rakenne on seuraava. Kappaleessa 2 esitellään tuottoaikasarjojen 

mallintamiseen liittyvää teoriaa sekä tuottoaikasarjoista käytännössä havaittuja 

ominaisuuksia, joita tutkielmassa esitellyillä ja käytetyillä volatiliteettimalleilla pyritään 

mallintamaan. Kappaleessa 3 esitellään tutkielmaan liittyvää teoriataustaa. Ensinnäkin 

kappaleessa 3 esitellään erilaisia määritelmiä, tunnuslukuja ja testejä, joita hyödynnetään 

tässä tutkielmassa. Samoin kappaleessa 3 esitellään joitakin yleisimpiä ARCH ja GARCH 

malleja, joita sitten sovelletaan myöhemmin myös käytännössä empiirisessä 

tutkimusosuudessa. Kappaleessa 3 käydään lävitse myös ARCH ja GARCH mallien 

muodostamisen vaiheet ja metodi käytännössä. Samoin kappaleessa 3 on kuvattu, miten 

parametrit ARCH malleille voidaan estimoida hyödyntäen suurimman uskottavuuden 

menetelmää. Kappaleessa 4 tehdään kirjallisuuskatsaus joihinkin aiempiin tutkimuksiin ja 

niiden tuloksiin. Kappaleessa 5 esitellään tutkielman empiirinen osuus, jossa ARCH ja 

GARCH malleja sovelletaan käytäntöön ja mallien toimivuutta testataan Helsingin pörssin 

OMXHPI yleisindeksiin. Viikottaisesta OMXHPI datasta pyritään löytämään 

ominaisuuksia, joita ARCH mallit mallintavat toisin sanoen ei-vakiota 

varianssia/volatiliteettia, volatiliteetin kasaantumista, epäsymmetristä volatiliteettia, jne. 

Samoin tässä kappalessa 5 esitellään lyhyesti empiirisessä osassa käytetty EViews 5.1 

ohjelmistopaketti ja sen ominaisuuksia liittyen ARCH ja GARCH mallinnukseen. 

Kappaleessa 6 tehdään tutkielman johtopäätökset. 
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2. OSAKETUOTTOJEN MALLINTAMINEN JA VOLATILITEETTI 

Tässä kappaleessa käydään aluksi lävitse tehokkaiden markkinoiden teoriaa (Efficient 

Market Hypothesis), koska tehokkaiden markkinoiden teoria ja siihen liittyvä 

satunnaiskulkumalli (Random Walk) ovat hyvin pitkälti tuottoaikasarjojen mallinnuksen 

teoreettinen perusta ja lähtökohta. Perinteisesti useimmissa tehokkaiden markkinoiden 

teoriaan pohjautuvissa malleissa tuottosarjojen on oletettu olevan normaalijakautuneita 

(keskiarvo nolla ja vakio varianssi). Nykyään on yleisesti todettu, että tämä olettama ei 

pidä paikkaansa. Osakekurssien, osakeindeksien ja valuuttojen vaihtokurssien 

logaritmisten tuottojen on empiirisesti todettu omaavan ominaispiirteitä, jotka poikkeavat 

näistä oletuksista. 

2.1 Tehokkaiden markkinoiden teoria 

Markkinoiden sanotaan olevan tehokkaat, kun omaisuuserien hinnat sisältävät kaiken 

käytössä olevan tiedon kullakin ajanhetkellä. Tulevat tuotot eivät siksi ole teorian 

mukaisesti ennustettavissa pohjautuen historialliseen tietoon. Tehokkaiden markkinoiden 

teoria perustuu siis ajatukseen, että tehokkailla markkinoilla hinnat heijastavat täysin ja 

välittömästi kaiken käytössä olevan relevantin tiedon kullakin ajanhetkellä.  

Faman (1970) mukaan on olemassa kolmenlaista markkinoiden tehokkuutta. Jaottelun 

mukaan heikot ehdot toteutuvat, kun sijoituskohteiden hinnoissa heijastuu kaikki relevantti 

historiallinen informaatio. Toisin sanoen tällaisilla markkinoilla ei voida saavuttaa 

ylisuuria tuottoja pelkästään analysoimalla historiallista kehitystä, kun otetaan huomioon 

sijoitusten riskit. Keskivahvat ehdot toteutuvat, kun sijoituskohteiden hintoihin heijastuu 

kaikki relevantti julkisesti saatavilla oleva informaatio. Kun julkisuuteen tulee 

sijoituskohteen hintaan vaikuttava tieto, heijastuu se välittömästi ja täydessä laajuudessaan 

sijoituskohteen hintaan. Tämä tarkoittaa, ettei mikään julkinen informaatio hyödytä 

sijoittajia ylisuurten tuottojen saavuttamisessa. Vahvat ehdot puolestaan toteutuvat, kun 

sijoituskohteiden hintoihin heijastuu välittömästi kaikki relevantti julkinen ja yksityinen 

informaatio. Tällöin kenelläkään ei ole mahdollisuutta saavuttaa markkinoilla ylisuuria 

tuottoja. 



 

 4 

Edelleen, koska osakkeiden hintojen katsotaan heijastavan kaikkea käytettävissä olevaa 

tietoa minä tahansa ajanhetkenä, osakkeiden hinnat ovat hyvä estimaatti osakkeiden 

luontaisille (intrinsic) hinnoille, koska markkinatoimijat kilpailevat keskenään. 

Epävarmassa maailmassa osakkeiden luontaiset hinnat ovat markkinaosapuolille 

tuntemattomia. Siksi markkinatoimijoilla on erilaiset käsitykset luontaisista hinnoista, mikä 

aiheuttaa sen, että osakkeiden hinnat käytännössä vaihtelevat satunnaisesti luontaisen 

arvonsa ympärillä. Kilpailu markkinatoimijoiden kesken aiheuttaa sen, että käsitykset 

hintaeroista eivät ole riittävän suuria, jotta niistä voisi saada merkittäviä tuottoja.  

Mikäli markkinat täyttävät tehokkuuden heikot ehdot, osakkeiden hintojen kehitys 

noudattaa satunnaiskulkumallia (Random Walk Model).  Tulevat hintamuutokset riippuvat 

tämän mallin mukaisesti yksinomaan yllättävistä uutisista (uudesta tiedosta) eli toisin 

sanoen sattumanvaraisesta tietotulvasta. Paras ennuste huomispäivän kurssille on siten 

tämän päivän hinta, koska emme voi tietää etukäteen, mitä uutisia tulevaisuudessa tulee. 

Mallissa tämän päivän hinta on yhtä kuin edellinen noteeraus ja siihen lisätty 

satunnaistekijä, mikä kuvastaa uutta tietoa. Satunnaiskulku perustuu kahteen 

perusoletukseen. Ensimmäinen oletus on, että peräkkäiset yksittäisten osakkeiden tuotot 

ovat toisistaan riippumattomia ajallisesti. Toinen oletus on se, että osakkeiden tuotot 

noudattelevat jotain todennäköisyysjakaumaa.  

Satunnaiskulkumalli oli pitkään vallitseva malli taloustieteessä osaketuottojen 

mallinnuksessa. Kuitenkin myöhemmin on empiirisesti todettu, että osaketuotot eivät aina 

noudata satunnaiskulkua. Markkinoilla on todettu muun muassa seuraavanlaisia 

poikkeavuuksia satunnaiskulkumalliin ja sen oletuksiin, kuten tammikuuefekti, 

viikonpäiväefekti, muita kausiefektejä, pienten yritysten efekti, P/E efekti ja niin edelleen. 

Näitä efektejä ei tässä tutkielmassa tarkastella lähemmin, koska nämä liittyvät osakkeen 

tuottoon ja tässä tutkielmassa keskitytään volatiliteettiin. 

2.2 Tuottoaikasarjojen ominaispiirteitä ja poikkeavuuksia 

Seuraavaksi käsittellään tarkemmin ominaispiirteitä ja poikkeavuuksia (stylized facts), 

jotka liittyvät tuottojen volatiliteettiin (Knight & Satchell 2007, 3). 
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Heteroskedastisuus 

Tuottoaikasarjojen varianssi ei ole vakio, vaan vaihtelee ajan funktiona. Tätä ominaisuutta 

kutsutaan heteroskedastisuudeksi (heteroscedasticity). 

Normaalijakaumasta poikkeava huipukkuus 

Tuottoaikasarjoissa on usein havaittu normaalijakaumasta poikkeava huipukkuus (excess 

kurtosis). Tuottoaikasarjojen jakaumien on todettu tyypillisesti vaihtelevan keskimäärin 

pienemmällä vaihteluvälillä kuin normaalijakaumassa (tuottoaikasarjoilla suurempi 

huipukkuus kuin normaalijakaumalla), mutta toisaalta sisältävän toisinaan myös enemmän 

ääriarvoja kuin normaalijakaumassa (näytejakauman hännät ovat paksummat kuin 

normaalijakaumassa). Normaalijakaumalle huipukkuus on 3, kun taas monille 

tuottoaikasarjoille huipukkuus on huomattavasti suurempi kuin 3 (Knight & Satchell 2007, 

3). Kuvassa 2.1 on havainnollistettu tyypillisten tuottosarjojen poikkeamaa 

normaalijakaumasta. Kuvassa katkoviivalla on piirretty normaalijakauma käyttäen 

tuottosarjoista laskettua keskiarvoa ja keskihajontaa. Esimerkissä on käytetty tuottosarjoina 

S&P100 osakeindeksin tuottoa, jeni-sterling vaihtokurssin tuottoa, Legal & General 

(vakuutusyhtiö UKssa) osakekurssituottoa sekä UK osakeindeksiä pienille osakkeille ja 

hopean hintaan liittyviä tuottoja (Poon 2005, 3-4). 

Volatiliteetin kasaantuminen 

Tuottoaikasarjojen volatiliteetti ei ole tyypillisesti tasainen ajan kuluessa, vaan 

volatiliteetissä on havaittavissa selviä kasaantumia (volatility clustering). Toisin sanoen 

tuottojen suuria vaihteluja tyypillisesti seuraa lisää suuria vaihteluja. Toisaalta, tuottojen 

pieniä vaihteluja tyypillisesti seuraa lisää pieniä vaihteluja. Tämä on merkki tuottoihin 

kohdistuvien shokkien (uuden, odottamattoman tuottoihin vaikuttavan informaation) 

vaikutusten jatkuvuudesta tuottoaikasarjassa. Ajan myötä näiden shokkien vaikutus 

kuitenkin vaimenee ja tuottojen vaihtelut tyypillisesti normalisoituvat ja palautuvat pitkän 
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aikavälin keskiarvoonsa (mean reversion) (Engle 2003, 330). Volatiliteetin kasaantumisen 

on yleisesti todettu olevan ristiriidassa tehokkaiden markkinoiden teorian ja 

satunnaiskulkumallin kanssa. 

 

Kuva 2.1. Normaalijakauma tuottosarjojen keskiarvolla ja keskihajonnalla 

piirrettynä (katkoviiva) sekä eri tuottosarjojen jakaumat (yhtenäinen viiva) (Poon 
2005, 3).  

 

Volatiliteetin kasaantuminen on selvästi nähtävissä kuvassa 2.2. Siinä on kuvattu Dow 

Jones indeksin päivittäinen logaritminen tuottosarja (laskettuna kunkin päivän 
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päätöskurssista). Kuvasta on selvästi nähtävissä volatiliteetin kasautuminen ja shokkien 

vaikutuksen vaimeneminen ajan myötä. 

Volatiliteetin epäsymmetrisyys 

Volatiliteetti vaihtelee epäsymmetrisesti, toisin sanoen volatiliteetti reagoi 

voimakkaammin laskeviin kuin nouseviin kursseihin. Tämä ilmiö on nimeltään 

vipuvaikutus (leverage effect) ja ilmiötä selitetään sillä, että kurssien laskiessa yritysten 

rahoitusriski kasvaa, koska niiden velkaantumisaste kohoaa. Volatiliteetin 

epäsymmetrisyys on kaikkein huomattavinta suurten kurssilaskujen aikana (Poon 2005, 8). 

Volatiliteettien liikkeiden samansuuntaisuus 

Erilaisten tuottoaikasarjojen volatiliteeteilla on taipumusta liikkua samansuuntaisesti (co-

movements in volatility). Esimerkiksi, kun tarkastelemme eri markkinoiden vastaavia 

tuottoaikasarjoja kuten osakeindeksejä eri maissa, on todettavissa, että yhden indeksin 

suuri liike heijastuu myös toisen maan indeksin liikkeissä. Samoin myös erilaisten 

omaisuuserien liikkeet ovat usein samansuuntaisia eli esimerkiksi kahden osakkeen tuotot 

ja volatiliteetit liikkuvat yhdessä samansuuntaisesti. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on 

todettu, että tyypillisesti korrelaatio on voimakkaampi volatiliteetilla kuin tuotolla (Poon 

2005, 8). Volatiliteetin muutoksia selitetään tyypillisesti sillä, että sijoittajat saavat uutta 

informaatiota, mikä vaikuttaa heidän sijoituspäätöksiinsä ja siten heijastuu tuottasarjoihin. 

Tyypillisesti moni taloudellinen informaatio vaikuttaa moniin tuottoaikasarjoihin 

samanaikaisesti, joten tämä ilmiö selittää tuottoaikasarjojen volatiliteetin samanaikaisia 

muutoksia (Engle 2003, 330). 

Autokorrelaatio 

Tuottosarjoilla ei ole yleensä käytännössä havaittavissa merkittävää autokorrelaatiota. 

Tämä oletus on yhtäpitävä satunnaiskulkumallin oletusten kanssa. Sen sijaan tuottosarjojen 
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neliöiden on havaittu sisältävän autokorrelaatiota. Tätä tukee empiirinen havainto, että 

tuottosarjoissa on havaittavissa ajanjaksoja, jolloin varianssi on suurempi ja ajanjaksoja, 

jolloin varianssi on pienempi. Tämä ilmiö näkyy Dow Jones Index tuottosarjalle kuvissa 

2.3 ja 2.4. Kuvassa 2.3 tuottosarjassa ei ole havaittavissa merkittävää autokorrelaatiota. 

Sen sijaan kuvassa 2.4 tuottosarjan arvojen neliöissä on havaittavissa merkittävää 

autokorrelaatiota (Knight & Satchell 2007, 56). 

 

Keskiarvo 0.0550 

Varianssi 0.8254 

Jakauman vinous -0.5266 

Jakauman huipukkuus 9.0474 

 

Kuva 2.2. Dow Jones Industrial Index päivittäinen tuotto 23.8.1988 – 22.2.2000 sekä 
siitä laskettuja tunnuslukuja (Knight & Satchell 2007, 55). 
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Kuva 2.3. Dow Jones Industrial Index - tuottojen korrelogrammi (Knight & Satchell 
2007, 56). 

 

 

Kuva 2.4. Dow Jones Industrial Index - tuottojen neliöiden korrelogrammi (Knight 
& Satchell 2007, 56). 
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3. TILASTOLLISTEN VOLATILITEETTIMALLIEN TEORIAA 

Tässä kappaleessa käydään lävitse tähän tutkielmaan liittyvää tilastollisten 

volatiliteettimallien teoriaa. Kappaleessa 3.1 esitellään ensin tutkielmassa käytettäviä 

määritelmiä, tunnuslukuja ja testejä. Kappaleessa 3.2 esitellään tutkielmassa käytetyt 

volatiliteettimallit. Kappaleessa 3.3 esitellään volatiliteettimallien muodostaminen ja 

mallien parametrien estimointi käytännössä. 

3.1 Määritelmiä, tunnuslukuja ja testejä 

Tässä kappaleessa esitellään tämän tutkielman kannalta relevantteja määritelmiä, 

tunnuslukuja ja testejä, joita hyödynnetään ja joihin viitataan myöhemmissä kappaleissa. 

Osakkeiden tuottojen määritelmä 

Osakekursseista ilmoitetaan yleensä esimerkiksi pörssipäivän päätteeksi sen päätöskurssi. 

Usein kuitenkin mielenkiintoisempaa sijoittajan kannalta on tarkastella päätöskurssin tai 

hinnan sijasta osakkeen tuottoa määrätyllä aikavälillä t ja t-1. Tyypillisesti esimerkiksi 

osaketuottoja tarkasteltaessa tämä ajanjakso on päivä, viikko tai kuukausi. Tuotot 

aikavälillä voidaan ilmoittaa joko aritmeettisena tai geometrisenä tuottona. 

Aritmeettisen tuoton määritelmä on muotoa 

1

1

−

−−
=

t

tt
t

p

pp
y .   (3.1) 

Geometrisen tuoton määritelmä on muotoa 



 

 11 

1

ln
−

=
t

t
t

p

p
y .   (3.2) 

Tyypillisesti monille aikasarjoille hintojen sijasta on järkevämpää tarkastella tuottoja, 

koska hinta-aikasarjat eivät usein ole stationäärisiä. Tuottoaikasarjat sen sijaan usein ovat 

stationäärisiä, joten ne soveltuvat aikasarjamallintamiseen paremmin. 

Jakauman vinous 

Vinous (skewness) on tunnusluku, jolla mitataan aikasarjan jakauman symmetrisyyttä tai 

epäsymmetrisyyttä (Thomas 1997, 371). Vinouden määritelmä on 
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Havainnoiduille aikasarjoille vinous voidaan laskea käytännössä näytearvoista 
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Negatiivinen vinouma tarkoittaa sitä, että sarjan jakaumassa on enemmän havaintoja 

vasemmassa hännässä kuin oikeassa hännässä. Positiivinen vinouma vastavuoroisesti 

tarkoittaa sitä, että sarjan jakaumassa on enemmän havaintoja oikeassa hännässä kuin 

vasemmassa hännässä. 

Symmetristen jakaumien, kuten normaalijakauman, vinous on 0. Osaketuottosarjoille on 

usein käytännössä havaittu nollasta poikkeava vinous. 
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Jakauman huipukkuus 

Huipukkuus (kurtosis) on tunnusluku, jolla mitataan aikasarjan jakauman huipukkuutta 

(Thomas 1997, 371). Huipukkuuden määritelmä on 








 −
=

4

4)(

σ

µty
EK .  (3.5) 

Havainnoiduille aikasarjoille huipukkuus voidaan laskea käytännössä näytearvoista 

∑ =

−
=

n

t

ty

n
K

1 4

4

ˆ

)ˆ(1ˆ
σ

µ
.  (3.6) 

Normaalijakaumalle huipukkuus on 3. Osaketuottosarjoille on usein käytännössä havaittu 

tästä poikkeava huipukkuus eli havaittu huipukkuus on yleensä suurempi kuin 3. 

Autokorrelaatio 

Autokorrelaatioksi (autocorrelation) kutsutaan aikasarjan ominaisuutta, missä aikasarjassa 

y on lineaarista riippuvuutta havainnon ty  ja saman sarjan historiallisten arvojen ity −  

välillä. Autokorrelaatioarvo lasketaan erikseen kullekin viiveen i arvolle oheisen kaavan 

mukaisesti (Tsay 2002, 24) 
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∑

=

+=

−

−

−−

=
N

t

t

N

it

itt

i

y

yy

1

2

1

)ˆ(

)ˆ)(ˆ(

ˆ

µ

µµ

ρ , 10 −≤≤ Ni . (3.7) 



 

 13 

Kaavassa µ̂  on näytteen keskiarvo ja N on havaintojen lukumäärä. 

Jarque-Bera testi 

Jarque-Bera testillä voidaan testata näytteen normaalijakautuneisuutta. Jarque-Bera testi 

perustuu havaitun näytteen vinoudesta ja huipukkuudesta laskettavaan arvoon  

 








 −
+

−
=−

4

)3ˆ(ˆ
6

2
2 K

S
kN

BJ . (3.8) 

Kaavassa S on vinous, K on huipukkuus, k on estimoitujen kertoimien määrä, joita 

käytettiin aikasarjan luomiseen sekä N on havaintojen lukumäärä. 

Nollahypoteesinä testissä on, että data on normaalijakautunutta. Jarque-Bera testin J-B 

arvot seuraavat 2χ  - jakaumaa kahdella vapausasteella. 5% merkitsevyystasolla tämä 

tarkoittaa sitä, että J-B arvoja tulee verrata kriittiseen arvoon 5.99 eli nollahypoteesin 

toteutuessa, J-B testin arvon tulee olla pienempi kuin 5.99. Toisaalta, testin p-arvoa 

voidaan verrata myös suoraan 5% merkitsevyystasoon 0.05 eli nollahypoteesin toteutuessa 

p-arvon tulisi olla suurempi kuin 0.05. Jos ehdot eivät toteudu, nollahypoteesi datan 

normaalijakautuneisuudesta hylätään. 

Ljung-Box testi 

Ljung-Box testillä voidaan testata näytteen autokorrelaatiota. Ljung-Box testi lasketaan 

kaavalla (Tsay 2002, 25) 
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. (3.9)  

Kaavassa 2ˆ
jρ  on näytteen autokorrelaatio viiveellä j, m on testattavien viiveiden lukumäärä 

ja N on havaintojen lukumäärä. 

Nollahypoteesinä testissä on, että datassa ei ole autokorrelaatiota viiveeseen m asti eli data 

on satunnaisesti jakautunutta. Ljung-Box testin Q arvot seuraavat 2χ  - jakaumaa 

vapausasteella m. Jos laskettu Q testiarvo on suurempi kuin 2χ  - jakauma vapausasteella 

m ja valitulla merkitsevyystasolla (tyypillisesti 1% tai 5% merkitsevyystasolla), voidaan 

nollahypoteesi hylätä ja näytteessä on havaittavissa merkittävää autokorrelaatiota. 

Termin m valinnassa tulee olla huolellinen, sillä liian pieni m ei pysty löytämään 

autokorrelaatiota suuremmilla viiveen arvoilla. Toisaalta, jos m on liian suuri, se voi 

hukata yhden tai muutaman pienemmän viiveen arvon sisältämän merkittävän 

autokorrelaation, koska se häviää muiden viiveiden arvojen (joilla ei ole autokorrelaatiota) 

joukkoon. 

ARCH LM testi 

ARCH LM testillä voidaan testata näytteen ehdollista heteroskedastisuutta (Lütkepohl 

2004, 46). Tämä testi tehdään sovittamalla ARCH(p) – malli estimoinnin jäännösarvoihin 

virhetermiuuu ptptt ++++= −−
22

110

2 ˆ...ˆˆ βββ . (3.10)  

Tälle testille hypoteesin asetanta on muotoa: 
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 0...: 10 === pH ββ  

 0......0: 11 ≠≠ ptaiH ββ  

LM testiarvo saadaan kaavassa 3.10 näkyvän regression 2R  arvosta. Tarkemmin LM 

testiluku on muotoa 

 2)( TRpARCH LM = . 

Testiluku noudattaa )(2 pχ  jakaumaa. Suuret testiluvun arvot ilmaisevat, että hypoteesi 

0H  voidaan hylätä ja jäännöarvoissa on ehdollista heteroskedastisuutta, jolloin sarjaan 

kannattaa soveltaa ARCH/GARCH malleja. 

3.2 ARCH mallit 

ARCH malleja on kehitetty mallintamaan kappaleessa 2.2 esitettyjä tuottoaikasarjojen 

ominaisuuksia. ARCH mallit ovat epälineaarisia ja stationäärisiä aikasarjamalleja. ARCH 

malleissa ehdollista varianssia kuvaavan mallin parametrit estimoidaan historiallisen 

aikasarjan havainnoista. Näissä malleissa historialliset havainnot antavat tietoa tulevien 

periodien varianssiennusteista.  

Kaikista ARCH malleista Robert Engle (1982) esitteli ensimmäisenä ARCH 

(Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) mallin vuonna 1982 ja hänen oppilaansa 

Tim Bollerslev (1986) tästä yleistetyn GARCH (Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroscedasticity) mallin vuonna 1986. Nämä ovat perusmalleja, joiden pohjalta on 

kehitetty lukuisia uusia malleja, joilla on pyritty mahdollisuuksien mukaan muokkaamaan 

kahta perusmallia paremmin kuvaamaan aikasarjojen erilaisia ominaisuuksia tai 

heijastelemaan tekijöitä, mitä aikasarjoista on haluttu tutkia. Tässä kappaleessa esitellään 

joitakin näistä malleista. 
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Ehdollinen tuotto 

ARCH ja GARCH malleissa osakkeen tuottosarjaa mallinnetaan ensinnäkin ARMA-

mallilla tapauksessa, jossa tuottosarjassa on havaittavissa merkittävää autokorrelaatiota. 

Ajallista riippuvuutta voidaan mallintaa tuottosarjan vanhoilla havainnoilla (AR-termit) tai 

vanhoilla virhetermeillä (MA-termit) tai näiden yhdistelmällä (ARMA). Yleinen 

ehdollinen ARMA tuottosarja on muotoa 

 ∑∑
=

−
=

− ++=
q

j

jtj

p

i

itit uycy
01

βα .  (3.11) 

Yleensä tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaisesti voidaan olettaa, että osakkeen 

hintasarja voidaan mallintaa satunnaiskulkumallilla, jolloin tuottosarjassa ei ole 

havaittavissa merkittävää autokorrelaatiota ja siksi AR, MA tai ARMA mallia ehdolliselle 

tuotolle ei tarvita, vaan tuottosarja voidaan esittää seuraavasti  

 tt uy += µ .   (3.12) 

Tämän oletuksen on käytännössä havaittu pätevän monille tuottoaikasarjoille, mutta ei 

suinkaan kaikille. Toisaalta, useissa tutkimuksissa on myös havaittu lievää 

autokorrelaatiota tuottoaikasarjoissa. Näissä tapauksissa on usein käytännössä havaittu, että 

AR(1) malli on riittävä mallintamaan lievää autokorrelaatiota tuottosarjassa 

 ttt uyy += −11α .  (3.13) 

Käytännössä usein törmätään kuitenkin myös tilanteisiin, joissa voidaan joutua käyttämään 

ehdollisena tuottosarjana korkeamman asteen AR-malleja, MA-malleja tai ARMA-malleja, 

jotta tuottosarjasta saadaan poistettua merkittävä autokorrelaatio. 
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ARCH 

Robert Engle (1982) esitteli ARCH mallin, jolla pyritään mallintamaan 

varianssin/volatiliteetin aikariippuvuutta ja kasaantumista. Tämä tehdään rakentamalla 

yhteys ehdollisen varianssin ja ehdollisen tuoton välille. 

ARCH mallissa mallinnetaan virhetermi tu  seuraavasti 

 tttu σε= .   (3.14) 

Tähän liittyvät seuraavat oletukset: 

• tε  jakauman on oletettu olevan normaalijakauma. 

• 0)( =tE ε . 

• 1)( =tVar ε . 

• Ei-vakiota ehdollista varianssia mallinnetaan termillä tσ  (poikkeama 

klassisesta ARMA mallista, jossa virhetermin varianssi on oletettu 

vakioksi). 

Ehdollinen varianssi voidaan nyt mallintaa vanhojen virhetermien lineaarisena funktiona 

ARCH (p) 

 ∑
=

−+=
p

i

itit ua
1

22
ωσ .   (3.15) 

Tässä mallissa parametreille ω  ja ia  asetetaan seuraavat rajoitukset. 
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• 0>ω . 

• 0≥ia , i = 1, …, p. 

Nämä rajoitukset ovat välttämättömät sen vuoksi, että ehdollisen varianssin 2

tσ  on oltava 

aina positiivinen arvoltaan. Mallissa parametri ω  kuvaa varianssin pitkän aikavälin 

keskiarvoa ja parametrien ia  määrä ja arvot määrittelevät, kuinka nopeasti tai hitaasti 

shokin vaikutus häviää ja malli palaa pitkän aikavälin keskiarvoonsa. 

Se, kuinka monta historiallista virhetermiä (p) ARCH malli sisältää määrittää sen, kuinka 

pitkään esimerkiksi tällä periodilla tapahtunut shokki vaikuttaa seuraavien periodien 

variansseihin. ARCH malli pystyy käytännössä mallintamaan melko hyvin volatiliteetin 

aikariippuvuutta ja volatiliteetin kasaantumista. 

GARCH 

Käytännössä ARCH mallien käytössä havaittiin ongelmia, koska todettiin, että jotta ARCH 

malli pystyisi tehokkaasti mallintamaan aikariippuvuutta varianssissa, piti p:n käytännössä 

olla melko suuri. Tämä johti siihen, että mallissa estimoitavien parametrien määrä kasvaa, 

mikä lisää tarvetta laskentaan ja p:n kasvaessa parametrien ia  positiivisuusehto on 

käytännössä vaikeampi saavuttaa. 

Ratkaisuna yllä mainittuun ongelmaan Englen oppilas Tim Bollerslev (1986) ehdotti 

GARCH mallia.  Muutoksena ARCH malliin tässä mallissa on se, että varianssin 

estimointiin käytetään myös vanhoja estimoituja varianssin arvoja. GARCH (p,q) mallin 

määritelmä on 
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Tässä mallissa parametreille ω  , ia  ja jb  asetetaan seuraavat rajoitukset. 

• 0>ω . 

• 0≥ia , i = 1, …, p. 

• 0≥jb , j = 1, …, q. 

• ∑ ∑
= =

<+
p

i

q

j

ji ba
1 1

1. 

Nämä rajoitukset ovat välttämättömät sen vuoksi, että ehdollisen varianssin 2

tσ  on oltava 

aina positiivinen ja GARCH(p,q) prosessin on oltava stationäärinen. 

Englen (2003) mukaan GARCH mallissa ehdollisen varianssin ennuste perustuu seuraaviin 

kolmeen tekijään. 

• Vakiovarianssi, joka perustuu pitkän aikavälin keskiarvoon ω . 

• Ennuste, joka tehtiin edellisellä periodilla. 

• Uusi informaatio, mikä ei ollut käytettävissä, kun edellisen periodin 

ennuste tehtiin. 

Parametrien ia  ja jb painoarvot mallissa määrittelevät, kuinka nopeasti varianssimalli 

reagoi uuteen informaation ja kuinka pian ennuste palautuu takaisin pitkän aikavälin 

keskiarvoonsa ω . GARCH malli pystyy käytännössä mallintamaan melko hyvin 

volatiliteetin aikariippuvuutta ja volatiliteetin kasaantumista. 

GARCH malleja käytännössä sovellettaessa on todettu, että jo GARCH(1,1) malli pystyy 

mallintamaan ehdollista varianssia yleensä varsin hyvin. 
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TARCH 

ARCH ja GARCH mallit eivät pysty mallintamaan volatilititeetin epäsymmetrisyyttä 

(leverage effect). Tästä syystä Zakoian sekä samanaikaisesti Glosten, Jagannathan ja 

Runkle kehittivät TARCH (Threshold GARCH) mallin (malli tunnetaan kehittäjiensä 

mukaisesti myös nimellä GJR-GARCH). TARCH malli pystyy mallintamaan shokkien 

epäsymmetristä vaikutusta volatiliteettiin, koska volatiliteettimalliin on lisätty termi, mikä 

ottaa huomioon historiallisen jäännösvirheen etumerkin (Poon 2005, 41-42). 

TARCH(p, q) mallissa ehdollisen volatiliteetin malli on muotoa (EViews 2005, 613) 

∑ ∑∑
= =

−−−
=

− +++=
q

j k

ktktkjtj

p

i

iti Dubua
1 1

22

1

22
τ

γσωσ .  (3.17) 

• 1=tD , jos 0<tu . 

• 0=tD , jos 0≥tu . 

Tässä mallissa positiivisella shokilla (hyvät uutiset markkinoilla) 0>−itu  ja negatiivisella 

shokilla (huonot uutiset markkinoilla) 0<−itu  on erilainen vaikutus ehdolliseen 

varianssiin/volatiliteettiin. Hyvien uutisten vaikutus mallissa on ia , kun taas huonojen 

uutisten vaikutus mallissa on iia γ+ . Eli toisin sanoen, jos 0>iγ , huonojen uutisten 

vaikutus volatiliteettiin on suurempi kuin hyvien uutisten. Jos 0<iγ , huonojen uutisten 

vaikutus volatiliteettiin on pienempi kuin hyvien uutisten. Tämän vaikutuksen kautta malli 

siis pystyy mallintamaan volatiliteetin epäsymmetrisyyttä (Enders 2004, 141-142 ja Caiado 

2004, 7). 
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EGARCH 

Toinen malli, jolla voidaan mallintaa volatiliteetin epäsymmetrisyyttä on Nelsonin (1991) 

kehittämä EGARCH malli (Exponential GARCH). 

EGARCH(p, q) mallissa ehdollista volatiliteettia mallinnetaan mallilla (EViews 2005, 613) 

 ∑ ∑ ∑
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σωσ .  (3.18) 

Ehdollisen varianssin/volatiliteetin malli on log-lineaarinen. Tämä tarkoittaa, että tσ  ei voi 

saada negatiivisia arvoja. Tämän vuoksi parametreille ei päde rajoitus, että niiden täytyy 

olla aina positiivisia, vaan ne voivat olla myös negatiivisia arvoiltaan. Tämä helpottaa 

mallin estimointia käytännössä (Enders 2004, 142). 

Malli käyttää neliöidyn virhetermin 2

1−tu  sijasta standardoitua virhetermiä 
1

1

−

−

t

tu
σ

. Nelson 

väittää, että tämä virhetermi on luonnollisempi mallinnettaessa shokkien koon vaikutusta 

sekä shokkien vaikutusten jatkuvuutta (Enders 2004, 142).  

Positiivisen shokin (hyvät uutiset markkinoilla) 0>−itu  vaikutus mallissa on iia γ+  . 

Negatiivisen shokin (huonot uutiset markkinoilla) 0<−itu  vaikutus mallissa on iia γ− . 

Tämän vaikutuksen kautta malli siis pystyy mallintamaan volatiliteetin epäsymmetrisyyttä 

(Enders 2004, 142). 
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GARCH-M 

GARCH-M (GARCH-in-Mean) mallin esittelivät ensimmäisen kerran Engle, Lilien ja 

Robbins (1987). Tässä mallissa oletetaan, että ehdollisella tuottoyhtälöllä ja ehdollisella 

varianssilla on suora riippuvuus toisiinsa. Varianssitermi 2

tλσ  ehdollisessa tuottoyhtälössä 

pyrkii kuvastamaan riskilisää, toisin sanoen, suurempi ehdollinen varianssi tarkoittaa 

suurempaa ehdollista tuottoa (Jarrow 1998, 46) 

2

01

t

q

j

jtj

p

i

itit uyy λσβα ++= ∑∑
=

−

=

− . (3.19) 

Tässä ehdollisessa tuottoyhtälössä termi λ  kertoo ehdollisen varianssin ja ehdollisen 

tuoton mahdollisen riippuvuuden toisiinsa. Jos estimoinneissa  λ  on merkitsevä, voidaan 

todeta, että ehdollisen tuoton ja ehdollisen varianssin välillä on yhteys. Ehdollisen 

varianssin yhtälönä voidaan käyttää periaatteessa mitä tahansa ARCH(p) tai GARCH(p,q) 

mallia tai niiden variaatioita. 

Jakaumaoletukset 

Monille erilaisille tuottosarjoille tuottosarjan havaintojen jakaumalla on käytännössä 

paksut hännät, kuten aiemmin jo kappaleessa 2 todettiin. Paksun hännän omaavassa 

jakaumassa on enemmän ääriarvoja kuin normaalijakaumassa. Kun ARCH ja GARCH 

mallinnuksessa käytetään oletusjakaumana normaalijakaumaa, saadaan malleilla 

mallinnettua näitä paksuja häntiä jonkin verran, mutta ei aina tarpeeksi. Tästä syystä 

ARCH ja GARCH mallinnuksessa on käytetty jakaumaoletuksena myös jakaumia, joiden 

hännät ovat paksummat kuin normaalijakaumalla. Tällaisia jakaumia ovat esimerkiksi t-

jakauma (Student’s t-distribution) ja GED-jakauma (Generalized Error Distribution). 

Kuvassa 3.1 on näkyvissä normaalijakauma verrattuna t-jakaumaan vapausasteilla 3 ja 10. 

Kuvasta näkyy, että t-jakaumalla on paksummat hännät kuin normaalijakaumalla. 
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Kuva 3.1. Normaalijakauma (yhtenäinen viiva) sekä kaksi t-jakaumaa eri 

vapausasteilla (katkoviivat) (Greene 2003, 853). 
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3.3 ARCH mallien muodostaminen ja estimointi 

Tässä kappaleessa esitellään ARCH mallinnuksen vaiheet sekä käydään tarkemmin lävitse 

ARCH mallien parametrien estimointia suurimman uskottavuuden menetelmällä 

(Maximum Likelihood). 

Estimoinnin vaiheet 

ARCH malli voidaan muodostaa seuraavalla tavalla (Tsay 2002, 86-89): 

• Poistetaan lineaarinen riippuvuus (autokorrelaatio) tuottoaikasarjasta 

muodostamalla ekonometrinen malli (ARMA-malli) ehdolliselle tuotolle. 

• Jos ehdollisen tuottomallin jäännösarvoissa havaitaan 

heteroskedastisuutta, määritetään ARCH mallin parametrit (p, q) ja 

suoritetaan estimointi. 

• Testataan sovitettu ARCH malli ja tarkennetaan sitä tarvittaessa. 

ARCH mallia muodostettaessa aluksi kehitetään ARMA malli havainnoidulle tuottosarjalle, 

jolla pyritään poistamaan datasta autokorrelaatio. Tarvittavan AR, MA tai ARMA mallin 

määrittämisessä voidaan käyttää hyväksi autokorrelaatiota ja osittaista autokorrelaatiota 

taulukon 3.1 mukaisesti. 

Kun soveltuva AR, MA tai ARMA malli on löydetty, tutkitaan jäännösarvoista ehdollista 

heteroskedastisuutta. Jos jäännösarvoissa on ehdollista heteroskedastisuutta, tämä osoittaa, 

että  jäännösarvojen varianssi ei ole vakio vaan ajan suhteen muuttuva. Tämä indikoi 

mahdollista tarvetta ottaa käyttöön ARCH malli mallintamaan tätä ominaisuutta. 

Heteroskedastisuutta voidaan testata Ljung-Box testillä jäännösarvojen neliöille tai Englen 

ARCH LM - testillä. Volatiliteetin kasaantuminen näkyy käytännössä neliöityjen 

jäännösarvojen autokorrelaationa. 
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Taulukko 3.1. Säännöt, joilla autokorrelaatiota ja osittaista autokorrelaatiota voi 
käyttää dataan soveltuvan mallin määrittämisessä (NIST 2006). 

Korrelaation muoto Mahdollinen malli 

Eksponentiaalisesti lähestyy nollaa. Autoregressiivinen (AR) malli. Osittainen 

autokorrelaatiofunktio indikoi mallin astetta. 

Negatiiviset ja positiiviset arvot vuorottelevat. 

Lähestyy nollaa. 

Autoregressiivinen (AR) malli. Osittainen 

autokorrelaatiofunktio indikoi mallin astetta. 

Yksi tai useampi piikkiarvo. Muut arvot ovat 

nolla tai lähellä nollaa. 

Liukuvan keskiarvon (MA) malli. Aste 

määräytyy viivellä, jolla korrelaatio on nolla. 

Arvot pienenevät muutaman viiveen jälkeen. Yhdistetty autoregressiivinen ja liukuvan 

keskiarvon malli (ARMA). 

Kaikki arvot nolla tai lähellä nollaa. Data on satunnaista. 

Suuria arvoja tiettyjen/vakioiden välimatkojen 

päässä toisistaan. 

Datassa näkyy kausiefekti. 

Arvot eivät lähesty nollaa. Sarja ei ole stationäärinen. 
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Oikean ARCH tai GARCH mallin löytämiseksi voidaan hyödyntää samoja menetelmiä 

kuin ARMA mallin löytämisessä, toisin sanoen, autokorrelaatiota ja osittaista 

autokorrelaatiota. Nykyään kuitenkin soveltuva malli etsitään usein kokeilemalla, koska 

ohjelmistot mahdollistavat erilaisten mallien muodostamisen ja testaamisen nopeasti ja 

helposti. Mallin parametrien estimointiin käytetään suurimman uskottavuuden menetelmää, 

mikä on tarkemmin esitetty myöhemmin tässä kappaleessa.  

ARCH ja GARCH mallin soveltuvuutta voidaan testata useilla tavoilla. Yleisin tapa on 

tarkastella standardoituja jäännösarvoja 
t

tu
σ

, joiden tulisi olla joko normaalijakautuneita 

tai t-jakautuneita riippuen käytetystä alkuperäisestä jakaumaoletuksesta. Tyypillisiä 

menetelmiä kuten kvantiilikuvioita voidaan myös käyttää visuaaliseen arviointiin. Samoin 

voidaan käyttää vinous- ja huipukkuusarvoja sekä näihin liitettyjä testejä kuten esimerkiksi 

Jarque-Bera testiä. Neliöidyille jäännösarvoille voidaan käyttää myös Ljung-Box testien Q-

arvoja tai ARCH LM – testiä. Useampien mallien paremmuutta voidaan verrata keskenään 

log-likelihood arvoilla (suurempi luku parempi) tai AIC (Akaike Information Criterion) ja 

BIC (Schwartz Bayesian Information Criterion) arvoilla (pienempi luku parempi). 

ARCH mallien parametrien estimointi 

ARCH-mallien parametrit estimoidaan tyypillisesti suurimman uskottavuuden 

menetelmällä (Maximum Likelihood). Suurimman uskottavuuden menetelmässä pyritään 

maksimoimaan uskottavuusfunktiota tuntemattomien parametrien suhteen. 

Uskottavuusfunktio (likelihood function) on havainnon todennäköisyys, jota käsitellään 

tuntemattomien parametrien funktiona. Tuntemattomien parametrien suurimman 

uskottavuuden estimaattori maksimoi uskottavuusfunktion arvon (Wiki 1). 

Tehdään seuraavat oletukset: 

• kθθθ ,...,, 21  ovat uskottavuusfunktion parametrit. 
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• Txxx ,...,, 21  on T havainnon otos (data). 

• θf  on datan todennäköisyysjakauman tiheysfunktio. 

Nyt uskottavuusfunktio on määritelty seuraavasti 

 ),...,,|,...,,()( 2121 kTxxxfL θθθθ=θ . (3.20) 

Menetelmä etsii θ :lle sellaisen estimaatin, joka maksimoi uskottavuusfunktion )(θL  arvon. 

Suurimman uskottavuuden estimaattori määritellään seuraavasti 

 )(maxargˆ θθ L
θ

= . (3.21) 

Usein oletetaan, että havainnot ovat toisistaan riippumattomia ja samoin jakautuneita. 

Tällöin voidaan lauseke kirjoittaa seuraavaan muotoon 

 ∏
=

=
T

t

ktxfL
1

21 ),...,,|()( θθθθθ . (3.22) 

Koska lineaarisen ja logaritmisen funktion ääriarvot löytyvät samoista pisteistä, voidaan 

sama esittää myös logaritmifunktioiden avulla logaritmisena uskottavuusfunktiona (log 

likelihood function), jolloin kertolaskun sijaan voidaan käyttää summaa 

∏ ∑
= =

===
T

t

T

t

ktt xfxfL
1 1

21 ),...,,|(lnmaxarg)|(maxarg)(maxargˆ θθθθ
θ

θ
θθ

θθθ . (3.23) 
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Sovelletaan nyt suurimman uskottavuuden menetelmää ARCH malliin toisin sanoen 

kaavoihin 3.11 ja 3.15 (Enders 2004, 138-140). ARCH mallin tapauksessahan oletuksena 

on, että virhetermit tu  ovat normaalijakautuneita ei-vakiolla, aikariippuvalla varianssilla 

tσ  ( ),0( tN σ ), jolloin saadaan kullekin havainnoille seuraava tiheysfunktio 
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σπσ
. (3.24) 

Koska jokainen havainto on oletettu toisistaan riippumattomiksi, voidaan yhdistetty 

uskottavuusfunktio kirjoittaa seuraavaan muotoon 
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ωββαα . (3.25) 

Tästä voidaan edelleen johtaa logaritminen uskottavuusfunktio 

∑∑
==

−−−=
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t
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t
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uT
aaL

1
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1

2

111 5.0ln5.0)2ln(
2

),...,,,,...,,,...,(ln
σ

σπωββαα .  (3.26) 

Ensimmäinen termi yhtälössä on vakiotermi, joten se voidaan jättää lopullisessa 

maksimoinnissa pois. 

Yhtälö voidaan avata myös yksinkertaiselle AR(1)-ARCH(1) tapaukselle (Greene 2003, 

239). 

Sijoittamalla kaavaan 3.26 kaavat 3.13 ja 3.15 saamme lopullisen maksimoitavan 

logaritmisen uskottavuusfunktion AR(1)-ARCH(1) tapaukselle 
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Tässä yhtälössä virhetermi 1−tu  on muotoa 

 2111 −−− −= ttt yyu α . (3.28) 

 Tämä virhetermi 1−tu  on vielä sijoitettava kaavaan 3.27, jolloin saamme oikealle puolelle 

havaintojen ty  lisäksi juuri ne parametrit 11 ,, aωα , joiden suhteen logaritmista 

uskottavuusfunktiota maksimoidaan. Tämän uskottavuusfunktion maksimi voidaan 

ratkaista numeerisin menetelmin, jolloin saadaan ratkaistua mallin parametrien estimaatit.
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4. KATSAUS AIEMPIIN TUTKIMUSTULOKSIIN 

Erilaisten ARCH ja GARCH mallien soveltuvuutta on testattu lukuisissa tutkimuksissa eri 

maiden osakeindeksien ja yksittäisten osakkeiden tuottosarjoihin. Malleja on testattu myös 

valuuttaindekseihin sekä korkotuottosarjoihin. Tässä kappaleessa käydään lävitse joitakin 

soveltuvia ja relevantteja tutkimuksia sekä niiden tuloksia. Tässä käydään kaksi tutkimusta, 

Akgirayn ja Caiadon tutkimukset, lävitse tarkemmin. Muista tutkimuksista mainitaan 

lyhyesti päätulokset.  

Akgiray (1989) käytti omassa klassisessa tutkimuksessaan Yhdysvaltain päivittäistä 

osakeindeksidataa vuosilta 1963 - 1986. Koko ajanjakson lisäksi hän jakoi tuottosarjat 

neljään kuuden vuoden periodiin, joita hän tarkasteli tutkimuksessaan erikseen. 

Motivaationa tuottosarjan jakamiselle neljään osaan oli se, että tuottosarja ei käyttäydy 

homogeenisesti koko periodilla.  Hän totesi ensinnäkin, että tuottojen jakauma osoitti 

huipukkuutta ja sisälsi paksuja häntiä. Jakauma poikkesi merkittävästi normaalijakaumasta 

koko ajanjakson sekä kaikkien aliajanjaksojen suhteen. Hän löysi käyttämästään 

indeksituottosarjasta myös lineaarista riippuvuutta eli autokorrelaatiota, minkä hän väitti 

johtuvan mahdollisesti yhteisistä markkinatekijöistä indeksin osakkeille, vähäisestä 

kaupankäynnistä joillakin indeksin osakkeilla, informaation käsittelyn nopeuteen liittyvistä 

hitaustekijöistä markkinoilla sekä viikonpäiväefekteistä. Edellisestä johtuen hän estimoi 

tuottosarjan ehdollisen keskiarvon mallintamiseen parhaiten soveltuvaksi AR(1) mallin.  

Tämän jälkeen Akgiray etsi ja löysi neliöidyistä jäännöstermeistä merkittävää 

autokorrelaatiota, mikä viittasi mahdollisuuteen mallintaa edelleen ehdollista 

varianssia/volatiliteettia. Varianssin aikariippuvuuden mallintamiseen hän käytti ARCH ja 

GARCH malleja.  

Muodostettuaan eri periodeille ARCH mallit, Akgiray sai seuraavia tuloksia, jotka näkyvät 

myös Taulukossa 4.1. Yhdelle periodille riittävä malli oli AR(1)-ARCH(3), kahdelle 

periodille riittävä malli oli AR(1)-ARCH(2) ja kahdelle AR(1)-ARCH(5). Viivetermien 

lisääminen edelleen ei näissä tapauksissa parantanut estimointitulosta. Akgiray myös toteaa, 

että valitut AR(1)-ARCH(2-5) mallit mallintavat osakeindeksidataa huomattavasti 

paremmin kuin pelkkä AR(1) malli. GARCH malleista Akgiray testasi useita kertalukuja 



 

 31 

(GARCH(p,q), p=1, …, 5; q=1, …, 3), mutta havaitsi, että jo AR(1)-GARCH(1,1) mallinsi 

dataa verrattain hyvin ja suuremmat p ja q arvot eivät merkittävästi parantaneet mallia. 

AR(1)-GARCH(1,1) oli riittävän hyvä malli myös kaikille neljälle aliperiodille ja koko 

tuottosarjalle/periodille. Tulokset eri periodeille näkyvät taulukossa 4.2. AR(1)-

GARCH(1,1) malli oli myös parempi malli, kuin mikään AR(1)-ARCH(2-5) malleista 

kaikilla näillä viidellä periodilla. Mallien paremmuuden määrittämiseen Akgiray käytti 

uskottavuusarvoa (log-likelihood). Mitä suurempi log-likelihood arvo, sitä parempi malli. 

Akgiray testasi ja mallinsi myös viikottaisia ja kuukausittaisia tuottosarjoja ja vertasi 

tuloksia päivittäisistä tuottosarjoista saatuihin tuloksiin. Ensinnäkin hän totesi, että 

viikottaisten ja kuukausittaisten tuottojen jakaumat eivät ole niin leptokurtisia kuin 

päivittäisen tuoton jakauma toisin sanoen viikottaisten ja kuukausittaisten tuottojen 

jakauma on lähempänä normaalijakautunutta kuin päivittäisten tuottojen jakauma. Samoin 

viikottaisissa ja kuukausittaisissa tuottosarjoissa ei ole merkittävää autokorrelaatiota. 

Neliöidyistä sarjoista löytyy kuitenkin autokorrelaatiota viikottaisesta sarjasta. Sen sijaan 

kuukausittaisesta neliöidystä sarjasta ei löydy merkittävää autokorrelaatiota. 

Taulukko 4.1. Akgirayn AR(1)-ARCH(p,q) mallien estimointitulokset eri 
perioideille (Akgiray 1989, s. 69). 
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Taulukko 4.2. Akgirayn AR(1)-GARCH(1,1) mallien estimointitulokset eri 
periodeille (Akgiray 1989, s. 70). 

 

Esimerkkinä ARCH/GARCH mallien soveltuvuudesta pienempien markkinoiden 

osakeindeksidatan mallintamiseen tarkastellaan tässä tarkemmin Caiadon (2004) tuloksia 

Portugalin PSI-120 osakeindeksistä. Hän sovelsi GARCH(1,1), GARCH-M(1,1), 

TARCH(1,1), EGARCH(1,1) ja EGARCH(2,1) malleja päivittäisiin ja viikottaisiin PSI-

120 indeksin logaritmisiin tuottosarjoihin.  

Taulukossa 4.3 on esitelty tutkittujen tuottosarjojen ominaisuuksia. Taulukosta näemme, 

että tuottosarjoissa on selvästi normaalijakaumasta poikkeavaa huipukkuutta sekä 

negatiivista vinoumaa. Tämä pitää paikkansa sekä päivittäiselle että viikottaiselle 

tuottosarjalle. Tosin, huipukkuus on pienempi viikodatalle kuin päivittäiselle datalle. 

Jarque-Bera testiarvo osoittaa, että sekä päivittäiset että viikottaiset tuottosarjat eivät ole 

normaalijakautuneita. Caiado havaitsi päivittäisissä tuottosarjoissa myös merkittävää 

autokorrelaatiota. Tämän poistamiseksi Caiado havaitsi parhaimmaksi AR(3)-mallin, jossa 

merkittäviä ovat termit 1 ja 3 ( 1φ  ja 3φ  taulukoissa 4.4 ja 4.5). Tämän AR(3)-mallin 

jäännösarvojen neliöistä Caiado löysi edelleen autokorrelaatiota, jota mallintaakseen hän 

käytti erilaisia ARCH malleja tutkimuksessaan. 
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Taulukossa 4.4 näemme tulokset eri malleille päivittäiselle tuottosarjalle. AR(3)-

GARCH(1,1) malli pystyy hyvin poistamaan autokorrelaation jäännösarvojen neliöistä. 

Tätä indikoi myös ARCH LM testin tulos (LM(10) taulukossa 4.4, p-arvo > 0.05). AR(3)-

EGARCH(2,1) mallissa on havaittavissa merkittävää epäsymmetrisyyttä tuotoissa ( 1γ  

taulukossa 4.4), kun taas AR(3)-EGARCH(1,1) ja AR(3)-TARCH(1,1) malleissa ei. 

AR(3)-GARCH-M(1,1) malli ei osoita merkittävää riippuvuutta tuottosarjan ja ehdollisen 

volatiliteetin välillä ( λ  taulukossa 4.4).  Caiado käytti ehdollisen tuoton ja varianssin 

mallissaan myös viikonpäivätermejä ( δ  ja π  taulukossa 4.4). Ainoastaan GARCH(1,1) 

mallin yhteydessä δ  osoittautui merkitseväksi tuottoyhtälössä.  

Taulukossa 4.5 näemme tulokset eri malleille viikottaiselle tuottosarjalle. AR(3)-

TARCH(1,1) ja EGARCH mallit eivät osoita merkittävää epäsymmetrisyyttä 

volatiliteetille viikottaisessa tuottosarjassa ( 1γ  taulukossa 4.5). AR(3)-GARCH-M(1,1) 

malli ei osoita merkittävää riippuvuutta tuottosarjan ja ehdollisen volatiliteetin välillä ( λ  

taulukossa 4.5).    

Taulukko 4.3. PSI-120 osakeindeksin logaritmisten tuottosarjojen tunnuslukuja 

(Caiado 2004, s. 10). 

 

Muista tutkimuksista voimme mainita muun muassa Choun (1988) tutkimuksen. Chou 

totesi tutkimuksessaan, että GARCH(1,1)-M malli pystyy mallintamaan viikottaista NYSE 
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arvopainotettua indeksiä ja ehdollisen keskiarvoyhtälön varianssitermi on tässä tapauksessa 

merkittävä. 

Taulukko 4.4. Mallien estimaatit päivittäiselle PSI-120 logaritmiselle tuottosarjalle 

(Caiado 2004, s. 12). 
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Taulukko 4.5. Mallien estimaatit viikottaiselle PSI-120 logaritmiselle tuottosarjalle 
(Caiado 2004, s. 12). 

 

McMillan, Speight ja Apqwilym (2000) tutkivat erilaisten volatiliteettimallien soveltumista 

Lontoon pörssin UK FTA (Financial Times – Actuaries All Share Index) ja FTSE 100 

(Financial Times – Stock Exchange 100 Index) päivittäisten, viikottaisten ja 

kuukausittaisten indeksien tuottoihin. ARCH mallit, joita he tutkivat olivat GARCH, 
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TARCH, EGARCH ja CGARCH (Component-GARCH). Tutkimuksessaan he totesivat, 

että GARCH ja liukuva keskiarvo ovat parhaat mallit kaikilla frekvensseillä.  

Siourounis (2002) käytti erilaisia GARCH malleja mallintaessaan Ateenan Pörssin 

päivittäistä tuottoindeksiä. Hän havaitsi, että negatiivisilla shokeilla on vaikutusta 

päivittäisiin tuottosarjoihin ja poliittinen epävakaus kasvattaa markkinoiden volatiliteettia.  

Hamao, Masulis ja Ng (1990) tutkivat hintojen ja volatiliteettien liikkeiden 

samansuuntaisuutta Tokion, Lontoon ja New Yorkin osakeindekseillä. He käyttävät 

tutkimuksessaan GARCH-M mallia ja löytävät selkeää ehdollisen volatiliteetin leviämistä 

Lontoon ja New Yorkin pörsseistä Tokion pörssiin.  Tutkimuksen mukaan vaikutukset 

olivat kuitenkin epäsymmetrisiä, koska muut suunnat volatiliteetin leviämiselle ovat vain 

lievästi merkityksellisiä tai sitten merkityksettömiä. 

Sarkar (2008) tutki omassa väitöstutkimuksessaan suomalaisten osaketuottojen 

keskiarvoon palaaminen (Mean Reversion). Tämän tutkimuksensa osana hän käytti 

ehdollisen varianssin mallia ja etsiessään soveltuvinta, testasi GARCH(1,1), 

EGARCH(1,1), GJR(1,1) ja WGARCH(1,1) malleja mallintamaan suomalaista 

osaketuottodataa. Datana hän käytti HEX yleisindeksin sekä kahdeksan 

teollisuudenalaindeksin päivittäisiä tuottoja ajalta 2.1.1997 – 30.12.2003. Hän löysi omassa 

tutkimuksessaan merkittävää epäsymmetrisyyttä volatiliteeteissä kaikille indeksisarjoille 

sekä EGARCH että GJR malleilla, joiden todettiin tutkimuksessa myös parhaiten 

mallintavan päivittäisiä indeksituottosarjoja. WGARCH mallilla tutkimuksessa löydettiin 

merkittävää vaihtelua eri viikonpäivien vaikutuksesta ehdolliseen volatiliteettiin.  
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5. EMPIIRINEN TUTKIMUS 

Tässä kappaleessa esitellään tutkielmaan liittyvä empiirinen tutkimus. Aluksi esitellään 

ARCH mallinnuksessa käytetty ohjelmisto lyhyesti. Tämän jälkeen esitellään työssä 

käytetty data eli OMXHPI yleisindeksi ja tähän aikasarjaan liittyvät ominaisuudet ja 

tunnusluvut. Lopuksi esitellään varsinainen tutkimus ja sen tulokset eli ARCH mallien 

soveltaminen OMXHPI indeksidataan. 

5.1 Ohjelmisto 

Tässä tutkielmassa on käytetty EViews 5.1 nimistä kaupallista ohjelmistopakettia. EViews 

ohjelmistopaketti on kehitetty datan manipulointiin, laskentaan ja graafiseen esittämiseen, 

minkä vuoksi se soveltuu hyvin esimerkiksi julkaisujen pohjana käytettävien numeeristen 

tutkimusten tekemiseen (EViews 2005).  

Erityisesti ARCH mallinnukseen liittyen EViews 5.1 ohjelmistossa on valmiina seuraavia 

ominaisuuksia. 

Tuetut ARCH mallit: 

• ARCH 

• GARCH 

• TARCH (GJR-GARCH) 

• EGARCH 

• GARCH-M 

• Component GARCH 

• Power ARCH 
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Tuetut oletusjakaumat näille malleille: 

• Normaalijakauma 

• Student t – jakauma 

• GED (Generalized Error Distributions) 

 

5.2 Käytetty data 

Data, jota tässä työssä käytetään pohjautuu OMX Helsinki yleisindeksiin (OMXHPI). 

OMXHPI käsittää kaikki Pohjoismaisessa pörssissä Helsingissä listatut osakkeet. Indeksin 

tarkoitus on kuvata markkinoiden nykytilannetta sekä kehitystä. OMXHPI vastaa entistä 

HEX yleisindeksiä ja indeksin perusluku 1000 on asetettu vuoden 1990 tasoksi (indeksin 

28.12.1990 päätöskurssi) (OMX 1). OMXHPI on niin sanottu hintaindeksi. 

Hintaindeksissä osakkeen käteisosinkoa ei jälleensijoiteta indeksiin. Hintaindeksin tuotto 

on näin ollen vain osakkeiden kurssimuutosten tuottama arvonnousu. Indeksin kokonais- ja 

kurssituoton tuottoasteen ero määräytyy indeksin osinkotuoton perusteella (OMX 2). Tämä 

tutkimus pohjautuu OMXHPI indeksin viikottaisiin päätösarvoihin ajanjaksolla 9.1.1987-

11.4.2008. Kaiken kaikkiaan data sisältää 1112 viikottaista indeksin päätösarvoa. Tämän 

ajanjakson aikana indeksin arvo on noussut arvosta 1073.30 (9.1.1987) arvoon 9722.35 

(11.4.2008). Kuva 5.1 esittää indeksin kehityksen kyseisenä ajanjaksona. Päätösarvoista on 

laskettu geometrinen tuottosarja kaavan 3.2 mukaisesti. Numeerisen laskennan 

helpottamiseksi tuottosarja on skaalattu kertoimella 100, eli tässä työssä käytetty 

tuottosarja on muodostettu kaavalla  

1

ln100
−

∗=
t

t

t
p

p
y . (5.1) 

Tuottosarja on nähtävissä kuvassa 5.2. Lineaarisen skaalauskertoimen käyttäminen ei 

kuitenkaan vaikuta estimointituloksiin 
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 Kuva 5.1. OMXHPI indeksin viikottainen päätösarvosarja. 
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 Kuva 5.2. OMXHPI indeksin viikottainen logaritminen tuottosarja. 
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Observations 1112

Mean       0.198174

Median   0.354797

Maximum  16.84278
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Std. Dev.   3.685623

Skewness  -0.472478

Kurtosis   6.555080

Jarque-Bera  626.9611

Probability  0.000000

   

    Kuva 5.3. Tuottosarjasta muodostettu histogrammi sekä tunnuslukuja. 

Kuvista 5.1 ja 5.2 nähdään ensinnäkin selkeästi 2000-luvun vaihteen suuren pörssikurssien 

nousun sekä laskun. Tähän ajanjaksoon liittyy selkeästi myös volatiliteetin kasvu.  Samoin 

kuvasta nähdään, että volatiliteetti näyttäisi kasaantuvan ja vaihetelevan ajan mukana, 

mitkä ovat ominaispiirteitä, joita ARCH – malleilla periaatteessa voidaan mallintaa. 

Kuvassa 5.3 näkyy tuottosarjasta muodostettu histogrammi sekä tuottosarjan tunnuslukuja. 

Kuvasta voimme nähdä, että tuottosarjalla on pieni positiivinen keskiarvo (mean)  ja sarja 

on epäsymmetrinen ja negatiivisesti vinoutunut (skewness). Negatiivinen vinouma 

tarkoittaa sitä, että sarjan jakaumassa on enemmän havaintoja vasemmassa hännässä kuin 

oikeassa hännässä. Huipukkuuden (kurtosis) arvo on 6.56, mikä poikkeaa 

normaalijakauman huipukkuudesta. Korkea Jarque-Bera testiarvo 626.96 ja siihen liittyvä 

todennäköisyysluku osoittavat, että tuottosarja ei selkeästi ole normaalisti jakautunut. 

Tämä näkyy myös kuvassa 5.4, missä on kuvattu kvantiilikuva sarjan jakaumasta 

normaalijakaumaan verrattuna (Engle 2004). Jos testattava sarja olisi normaalijakautunut, 

näkyisi kuvassa suora viiva. Jos testattava sarja ei ole normaalijakautunut, kvantiilikuvassa 

on nähtävissa S-muotoa, kuten viikkotuottosarjamme kvantiilikuvassa. 
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Kuva 5.4. Kvantiilikuva OMXHPI viikkotuottosarjasta. 
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5.3 Empiirisen tutkimuksen tulokset 

Ensin tutkitaan tuottosarjan autokorrelaatiota. Oheisessa taulukossa 5.1 on esitetty 

autokorrelaatio, osittainen autokorrelaatio, Q-arvot ja p-todennäköisyysluvun arvot 

tuottosarjalle 24:lle viiveelle. 

Taulukko 5.1. Tuottosarjan autokorrelaatio, osittainen autokorrelaatio, Q-arvot sekä 

p-todennäköisyydet. 

Viive Autokorrelaatio Osittainen 
autokorrelaatio 

Q-arvo (Ljung-
Box) 

p-toden- 
näköisyys 

1 0.067 0.067 4.9479 0.026 

2 0.055 0.051 8.2997 0.016 

3 0.063 0.056 12.674 0.005 

4 0.044 0.034 14.803 0.005 

5 0.096 0.087 25.183 0.000 

6 0.033 0.016 26.399 0.000 

7 -0.042 -0.059 28.419 0.000 

8 0.005 -0.004 28.442 0.000 

9 -0.035 -0.040 29.808 0.000 

10 0.040 0.041 31.631 0.000 

11 -0.007 -0.009 31.680 0.001 

12 0.031 0.042 32.755 0.001 

13 -0.057 -0.062 36.471 0.001 

14 -0.001 0.005 36.473 0.001 

15 0.052 0.050 39.579 0.001 

16 -0.034 -0.042 40.905 0.001 

17 -0.039 -0.038 42.640 0.001 

18 -0.038 -0.031 44.279 0.001 

19 -0.010 0.008 44.391 0.001 

20 0.027 0.020 45.242 0.001 

21 -0.004 0.009 45.258 0.002 

22 0.045 0.054 47.557 0.001 

23 0.005 0.006 47.584 0.002 

24 -0.015 -0.023 47.849 0.003 

 

Tästä taulukosta käy selvästi ilmi, että tuottosarja on autokorreloitunut – tämä käy ilmi Q-

arvoista sekä vastaavista p-todennäköisyysarvoista. Poistettaessa tuottosarjasta 

autokorrelaatio mahdollisimman hyvin, on tuottosarjaa mallintamaan valittu ARMA(1,1) – 

malli. Parametrien estimaatit on esitetty taulukossa 5.2. Taulukosta nähdään, että sekä 1α  

ja 1β  termit ovat selkeästi merkitseviä ja vakiokomponentti c ei ole merkitsevä. Malliin 

päädyttiin osittain taulukossa 3.1 näkyvien kriteereiden perusteella ja osittain kokeilemalla 

erilaisia AR, MA ja ARMA malleja sekä niiden soveltuvuutta mallintamaan tuottosarjaa. 



 

 43 

Taulukko 5.2. Estimointitulokset yhtälölle tttt uuycy +++= −− 1111 βα . 

Parametri Parametrin arvo Keskivirhe t-statistiikka P-todennäköisyys 

C 

0.197403 0.147487 1.338441 0.1810 

1α  

0.802539 0.110360 7.272031 0.0000 

1β  

-0.736082 0.125178 -5.880291 0.0000 

Q(4) – Ljung-Box 

testi 

0.3953   0.821 

Q(10) – Ljung-

Box testi 

14.773   0.064 

ARCH LM(4) – 

testi 

65.1143   0.0000 

ARCH LM(10) – 

testi 

132.5693   0.0000 

AIC 

5.439831    

BIC 

5.453368    

Log-Likelihood 

-3018.826    
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Taulukosta 5.2 nähdään, että Q(4) ja Q(10) sarjakorrelaatiotestit osoittavat, että 

jäännöstermissä ei ole jäljellä enää tilastollisesti merkittävää autokorrelaatiota 

viivetermeihin 4 ja 10 saakka. Tämä on nähtävissä myös taulukossa 5.3, jossa on 

nähtävissä jäännöstermien autokorrelaatio, osittainen autokorrelaatio, muut Q-arvot sekä 

vastaavat p-todennäköisyydet. Sen sijaan, ARCH LM(4) ja ARCH LM(10) testit osoittavat, 

että jäännösarvojen neliöissä on jäljellä huomattavaa autokorrelaatiota. Samoin taulukosta 

5.4 nähdään, että jäännösarvojen neliöistä tosiaan löytyy selkeää autokorrelaatiota, mikä 

viittaa ARCH/GARCH mallien tarpeellisuuteen. Edelleen kuvassa 5.5 esitetään 

histogrammi sekä joitakin tunnuslukuja jäännösarvoille. Kuvasta nähdään, että 

jäännösarvojen jakauma on edelleen voimakkaasti huipukas ja Jarque-Bera testi hylkää 

myös normaalijakauman mahdollisuuden. Se, että jäännösarvot eivät ole 

normaalijakautuneita näkyy myös kuvassa 5.6 näkyvästä kvantiilikuvasta. 

Taulukko 5.3. Mallin tttt uuycy +++= −− 1111 βα  jäännösarvojen autokorrelaatio, 

osittainen autokorrelaatio, Q-arvot sekä p-todennäköisyydet. 

 
Viive Autokorrelaatio Osittainen 

autokorrelaatio 
Q-arvo 
(Ljung-box) 

p-toden- 
näköisyys 

1 -0.010 -0.010 0.1054  

2 -0.007 -0.007 0.1581  

3 0.014 0.014 0.3820 0.537 

4 0.003 0.004 0.3953 0.821 

5 0.070 0.070 5.8560 0.119 

6 0.010 0.011 5.9599 0.202 

7 -0.065 -0.064 10.651 0.059 

8 -0.008 -0.011 10.723 0.097 

9 -0.047 -0.050 13.251 0.066 

10 0.037 0.033 14.773 0.064 

11 -0.012 -0.013 14.942 0.093 

12 0.031 0.042 16.021 0.099 

13 -0.064 -0.062 20.576 0.038 

14 -0.002 0.001 20.578 0.057 

15 0.058 0.051 24.317 0.028 

16 -0.035 -0.039 25.740 0.028 

17 -0.040 -0.041 27.535 0.025 

18 -0.039 -0.038 29.262 0.022 

19 -0.010 -0.001 29.381 0.031 

20 0.028 0.013 30.298 0.035 

21 -0.007 0.002 30.360 0.047 

22 0.045 0.051 32.620 0.037 

23 0.000 0.007 32.620 0.051 

24 -0.022 -0.024 33.184 0.059 
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Observations 1111

Mean       0.000211

Median   0.128305

Maximum  17.72268

Minimum -23.78962

Std. Dev.   3.664629

Skewness  -0.384750

Kurtosis   6.790070

Jarque-Bera  692.3735

Probability  0.000000

 

Kuva 5.5. Mallin tttt uuycy +++= −− 1111 βα  jäännösarvojen histogrammi ja 

tunnuslukuja. 

Taulukko 5.4.  Mallin tttt uuycy +++= −− 1111 βα  jäännösarvojen neliöiden 

autokorrelaatio, osittainen autokorrelaatio, Q-arvot sekä p-todennäköisyydet. 

 

Viive Autokorrelaatio Osittainen 
autokorrelaatio 

Q-arvo 
(Ljung-Box) 

p-toden- 
näköisyys 

1 0.175 0.175 34.224  

2 0.117 0.089 49.579  

3 0.125 0.094 66.899 0.000 

4 0.151 0.113 92.485 0.000 

5 0.117 0.063 107.90 0.000 

6 0.119 0.066 123.64 0.000 

7 0.167 0.112 154.73 0.000 

8 0.268 0.206 235.33 0.000 

9 0.154 0.056 261.78 0.000 

10 0.089 -0.003 270.60 0.000 

11 0.169 0.091 302.83 0.000 

12 0.125 0.020 320.51 0.000 

13 0.117 0.027 335.80 0.000 

14 0.102 0.011 347.54 0.000 

15 0.208 0.114 396.51 0.000 

16 0.216 0.096 449.33 0.000 

17 0.094 -0.026 459.26 0.000 

18 0.139 0.057 481.14 0.000 

19 0.225 0.120 538.62 0.000 

20 0.139 0.018 560.49 0.000 

21 0.103 0.004 572.56 0.000 

22 0.102 -0.007 584.38 0.000 

23 0.079 -0.069 591.53 0.000 

24 0.097 -0.035 602.34 0.000 
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Kuva 5.6. Mallin tttt uuycy +++= −− 1111 βα  jäännösarvojen kvantiilikuva. 

Seuraavaksi testataan eri kertalukujen ARCH mallien soveltuvuutta mallintamaan 

jäännöstermien neliöiden riippuvuutta. Taulukossa 5.5 on nähtävissä estimointitulokset 

ARMA(1,1)-ARCH(1), ARMA(1,1)-ARCH(3), ARMA(1,1)-ARCH(5), ARMA(1,1)-

ARCH(7) ja ARMA(1,1)-ARCH(9) malleille. Juuri nämä mallit valittiin, koska EViews 

5.1 tukee maksimissaan ARCH(9) mallia sekä nämä mallit esittävät kattavasti ARCH 

mallin kertaluvun kasvattamisen merkityksen mallin suorituskykyyn. Tuloksista voi 

ensinnäkin todeta, että kaikille malleille ARMA parametrit 1α  ja 1β  ovat selvästi 

merkitseviä. Vakiotermi c sen sijaan on merkitsevä vain ARMA(1,1)-ARCH(5) mallille 

1% merkitsevyystasolla ja ARMA(1,1)-ARCH(9) mallille 5% merkitsevyystasolla. Tämä 

tulos kuitenkin näyttäisi vahvistavan sen, että ARMA(1,1) – malli soveltuu hyvin 

ehdollisen keskimääräisen tuoton mallintamiseen. Ehdollisen varianssin ARCH-malleissa 

on mielenkiintoista todeta, että yksikään estimoitu ARCH malli ei sisällä negatiivisia 

parametrejä ia , mikä rikkoisi ARCH mallia rajoittavia ehtoja. Näin ollen kaikki mallit ovat 

periaatteessa käytettävissä rajoitteiden puolesta datan mallintamiseen. Sen sijaan ARCH(7) 

ja ARCH(9) malleissa osa termeistä menettää merkitsevyytensä 1% tai 5% 

merkitsevyystasoilla (ARCH(7): 5a  ja 7a , ARCH(9): 2a , 5a  ja 7a ).  
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Taulukko 5.5. ARCH mallinnuksen tulokset. 

 ARMA(1,1)-

ARCH(1) 

ARMA(1,1)-

ARCH(3) 

ARMA(1,1)-

ARCH(5) 

ARMA(1,1)-

ARCH(7) 

ARMA(1,1)-

ARCH(9) 

c 0.117753 

(0.3893) 

0.21478  

(0.0989) 

0.276101 

(0.0093) 

0.189512 

(0.1018) 

0.247970 

(0.0275) 

1α  0.757662 

(0.0000) 

0.779925 

(0.0000) 

0.700270 

(0.0000) 

0.793006 

(0.0000) 

0.808933 

(0.0000) 

1β  -0.640587 

(0.0000) 

-0.640696 

(0.0000) 

-0.602713 

(0.0000) 

-0.697408 

(0.0000) 

-0.725434 

(0.0000) 

ω  9.147619 

(0.0000) 

4.621193 

(0.0000) 

3.474157 

(0.0000) 

2.860736 

(0.0000) 

2.171500 

(0.0000) 

1a  0.355916 

(0.0000) 

0.241073 

(0.0000) 

0.192339 

(0.0000) 

0.162904 

(0.0003) 

0.151945 

(0.0002) 

2a   0.232553 

(0.0000) 

0.195193 

(0.0000) 

0.163088 

(0.0000) 

0.067004 

(0.0625) 

3a   0.274624 

(0.0000) 

0.180882 

(0.0000) 

0.135216 

(0.0027) 

0.118666 

(0.0031) 

4a    0.169850 

(0.0000) 

0.176701 

(0.0000) 

0.109858 

(0.0018) 

5a    0.076390 

(0.0113) 

0.049510 

(0.0581) 

0.006234 

(0.8195) 

6a     0.125622 

(0.0013) 

0.116028 

(0.0019) 

7a     0.044317 

(0.1872) 

0.026214 

(0.3741) 

8a      0.172585 

(0.0000) 

9a      0.117397 

(0.0010) 

Log-likelihood -2972.639 -2914.170 -2891.857 -2882.149 -2855.080 

AIC 
5.360287 5.258631 5.222065 5.208189 5.163060 

BIC 
5.382847 5.290217 5.262674 5.257822 5.221718 

Jarque-Bera 
633.0961 

(0.0000) 

108.2904 

(0.0000) 

101.3195 

(0.0000) 

120.4992 

(0.0000) 

23.71887 

(0.000007) 

Q(4) – Ljung-

Box 

2.6914  

(0.26000) 

2.3811  

(0.30400) 

2.3953  

(0.30200) 

1,1197  

(0.57400) 

1.4795  

(0.47700) 

Q(10) – Ljung-

Box 

17.668  

(0.02400) 

14.506  

(0.06900) 

12.832  

(0.11800) 

10.554  

(0.22800) 

9.8660  

(0.27500) 

ARCH LM(4) 

– testi 

39.48938 

(0.0000) 

12.72986 

(0.012674) 

4.051022 

(0.399145) 

3.575648 

(0.466469) 

0.492981 

(0.974342) 

ARCH LM(10) 

– testi 

95.08348 

(0.0000) 

59.34937 

(0.0000) 

34.42607 

(0.000156) 

33.81862 

(0.000198) 

7.584788 

(0.669322) 
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Selvästi malleista on myös havaittavissa se tosiasia, että mitä enemmän mallissa on 

ARCH-viivetermejä, sitä paremmin se pystyy mallintamaan tuottosarjaa. Esimerkiksi 

ARMA(1,1)-ARCH(1) malli ei ole vielä pystynyt lainkaan poistamaan 

heteroskedastisuutta ja autokorrelaatiota tuottosarjasta. Tätä indikoivat ARCH LM(4) ja 

ARCH LM(10) testin tulokset. Vielä ARCH(7) mallissa ARCH LM(10) testi osoittaa 

autokorrelaatiota jäännöstermien neliöissä ja vasta ARCH(9) malli on pystynyt poistamaan 

jäännöstermien neliöistä autokorrelaation täysin sekä ARCH LM(4) että ARCH LM(10) 

testien mukaan. ARMA(1,1)-ARCH(9) mallilla on myös suurin log-likelihood arvo sekä 

pienimmät AIC (Akaike Information Criterion) ja BIC (Schwartz Bayesian Information 

Criterion) arvot. Nämä tulokset indikoivat, että kyseinen malli soveltuu parhaiten näistä 

malleista kuvaamaan kyseistä aikasarjaa. Samoin ARMA(1,1)-ARCH(9) mallin Jarque-

Bera normaalijakaumatestiarvo saa selkeästi pienimmän arvonsa, vaikkei se vielä pysty 

merkitsevyystasoltaan varmentamaan, että jäännöstermit olisivat normaalijakautuneita. 

Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että ARCH(p) malleista ARMA(1,1)-ARCH(9) 

malli pystyy parhaiten mallintamaan OMXHPI viikkotuottosarjaa. 

Seuraavaksi testataan eri kertalukujen GARCH mallien soveltuvuutta mallintamaan 

jäännöstermien neliöiden riippuvuutta. Taulukossa 5.6 on nähtävissä estimointitulokset 

ARMA(1,1)-GARCH(1,1), ARMA(1,1)-GARCH(2,1), ARMA(1,1)-GARCH(1,2) ja 

ARMA(1,1)-GARCH(2,2) malleille. Tuloksista voi todeta, että kaikille malleille ARMA 

parametrit 1α  ja 1β  ovat selvästi. Vakiotermi c sen sijaan on merkitsevä kaikille malleille  

vain 5% merkitsevyystasolla. Tämä tulos kuitenkin edelleen näyttäisi vahvistavan sen, että 

ARMA(1,1) – malli soveltuu hyvin ehdollisen keskimääräisen tuoton mallintamiseen myös 

GARCH mallien yhteydessä. AIC ja BIC kriteereiden perusteella ARMA(1,1)-

GARCH(1,1) näyttäisi olevan paras malli. ω , 1a  ja 1b  ovat merkitseviä ja niiden summa 

on lähes yksi. Tämä tarkoittaa, että volatiliteetissä on nähtävissä pitkä jatkuvuus (volatility 

persistence). Kuvassa 5.7 on esitetty ARMA(1,1)-GARCH(1,1) mallin standardoitujen 

jäännösarvojen histogrammi sekä joitakin jäännösarvojen tunnuslukuja. Kuvasta voidaan 

todeta, että jäännöstermit eivät ole edelleenkään normaalijakautuneita. Tätä kuvastaa myös 

kuvan 5.8 jäännöstermien kvantiilikuva. Kuvassa 5.9 on nähtävissä ARMA(1,1)-

GARCH(1,1) mallin tuottama ehdollinen volatiliteetti (varianssin neliöjuuri). Tästä kuvasta 

on selkeästi nähtävissä volatiliteetin voimakas kasvu vuoden 2000 ympäristössä. 
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Taulukko 5.6. GARCH(p,q) mallien estimointitulokset. 

 
 ARMA(1,1)-

GARCH(1,1) 

ARMA(1,1)-

GARCH(2,1) 

ARMA(1,1)-

GARCH(1,2) 

ARMA(1,1)-

GARCH(2,2) 

c 0.227679 

(0.0342) 

0.217803 

(0.0441) 

0.216199 

(0.0463) 

0.225778 

(0.0368) 

1α  0.751794 

(0.0000) 

0.753318 

(0.0000) 

0.750704 

(0.0000) 

0.751305 

(0.0000) 

1β  -0.663139 

(0.0000) 

-0.665652 

(0.0000) 

-0.662232 

(0.0000) 

-0.661959 

(0.0000) 

ω  0.157597 

(0.0021) 

0.134526 

(0.0023) 

0.206996 

(0.0100) 

0.059684 

(0.4037) 

1a  0.095774 

(0.0000) 

0.139691 

(0.0004) 

0.125676 

(0.0001) 

0.130429 

(0.0004) 

2a   -0.058604 

(0.1642) 

 -0.093796 

(0.0253) 

1b  0.895590 

(0.0000) 

0.911113 

(0.0000) 

0.484677 

(0.1389) 

1.418753 

(0.0051) 

2b    0.377913 

(0.2060) 

-0.458813 

(0.3183) 

Log-

likelihood 

-2856.316 -2855.438 -2855.503 -2855.482 

AIC 
5.152683 5.152903 5.153021 5.154783 

BIC 
5.179759 5.184488 5.184606 5.190881 

Jarque-Bera 
39.36983 

(0.0000) 

42.07012 

(0.0000) 

42.62995 

(0.0000) 

41.01020 

(0.0000) 

Q(4) – 

Ljung-Box 

2.1561 

(0.340000) 

2.2239 

(0.32900) 

2.1886 

(0.33500) 

2.1628 

(0.33900) 

Q(10) – 

Ljung-Box 

10.577 

(0.277000) 

11.042 

(0.19900) 

10.813 

(0.21300) 

11.092 

(0.19700) 

ARCH 

LM(4) testi 

1.301227 

(0.861836) 

1.048574 

(0.902854) 

0.517305 

(0.971794) 

1.300723 

(0.861253) 

ARCH 

LM(10) testi 

10.19948 

(0.423170) 

9.570520 

(0.478945) 

9.333656 

(0.500758) 

10.09373 

(0.432309) 
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Kuva 5.7. ARMA(1,1)-GARCH(1,1) mallin standardoitujen jäännösarvojen 
histogrammi ja tunnuslukuja. 

 

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

ARMA(1,1)-GARCH(1,1) standardized residuals

N
o
rm

a
l 
Q

u
a
n
ti
le

Theoretical Quantile-Quantile

 

Kuva 5.8. ARMA(1,1)-GARCH(1,1) mallin standardoitujen jäännösarvojen 
kvantiilikuva. 
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Kuva 5.9. ARMA(1,1)-GARCH(1,1) mallin ehdollinen volatiliteetti. 

Seuraavaksi testataan volatiliteetin epäsymmetrisyyttä ARMA(1,1)-EGARCH(1,1) ja 

ARMA-TGARCH(1,1) malleilla. Taulukosta 5.7 on nähtävissä estimointitulokset 

kyseisille malleille. Tuloksista nähdään, että epäsymmetrisyyttä kuvaava parametri 1γ  ei 

ole merkitsevä 1% tai 5% merkitsevyystasolla. Myös suurempia p ja q arvoja (1,2; 2,1; 2,2) 

kokeiltiin kyseisten mallien kohdalla, vaikka tuloksia ei olekaan tässä tutkielmassa 

raportoitu. Ne eivät muuttaneet tilannetta, eli myöskään korkemmilla p ja q arvoilla ei 

löytynyt merkittävää epäsymmetrisyyttä volatiliteetissa. Tämä osoittaa, että OMXHPI 

tuottosarjan volatiliteetissä ei ole havaittavissa tilastollisesti merkitsevää 

epäsymmetrisyyttä. Edelleen testataan löytyykö ehdollisen tuoton ja ehdollisen varianssin 

välille yhteys, toisin sanoen, vaikuttavatko ehdollisen varianssin muutokset ehdolliseen 

tuottoon. Tätä ilmiötä tutkittiin ARMA(1,1)-GARCH(1,1)-M mallilla. Taulukosta 5.7 on 

nähtävissä estimointitulokset kyseiselle mallille. Ehdollisen tuoton ja ehdollisen varianssin 

yhteyttä kuvaava parametri λ  ei ole merkitsevä 1% tai 5% merkitsevyystasolla eli 

ehdollisen tuoton ja varianssin välillä ei ole havaittavissa merkitsevää riippuvuutta. 
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Taulukko 5.7. EGARCH(1,1), TARCH(1,1), GARCH-M(1,1) ja GARCH(1,1)-t  
estimointitulokset. 

 ARMA(1,1)-

EGARCH(1,1) 

ARMA(1,1)-

TARCH(1,1) 

ARMA(1,1)-

GARCH-M(1,1) 

ARMA(1,1)-

GARCH(1,1)-t 

c 0.206095 

(0.0860) 

0.189197 

(0.1111) 

0.142740 

(0.3031) 

0.271472 

(0.0229) 

λ    0.010216 

(0.4508) 

 

1α  0.786213 

(0.0000) 

0.761998 

(0.0000) 

0.761426 

(0.0000) 

0.784095 

(0.0000) 

1β  -0.692690 

(0.0000) 

-0.671989 

(0.0000) 

-0.673328 

(0.0000) 

-0.688070 

(0.0000) 

ω  -0.114281 

(0.0000) 

0.171164 

(0.0013) 

0.167088 

(0.0062) 

0.162262 

(0.0176) 

1a  0.191995 

(0.0000) 

0.082223 

(0.0000) 

0.107453 

(0.0000) 

0.087050 

(0.0000) 

2a      

1b  0.985362 

(0.0000) 

0.891647 

(0.0000) 

0.884167 

(0.0000) 

0.902427 

(0.0000) 

2b      

1γ  -0.025871 

(0.0603) 

0.032113 

(0.1557) 

  

Log-

likelihood 

-2853.372 -2855.506 -2861.019 -2849.353 

AIC 
5.149184 5.153027 5.162950 5.141952 

BIC 
5.180769 5.184612 5.194535 5.173573 

Jarque-Bera 
41.22620 

(0.0000) 

44.11297 

(0.0000) 

42.79859 

(0.0000) 

 

Q(4) – 

Ljung-Box 

1.5801 

(0.45400) 

1.9701 

(0.37300) 

2.2228 

(0.329) 

1.0928 

(0.388) 

Q(10) – 

Ljung-Box 

11.028 

(0.200000) 

10.618 

(0.22400) 

10.196 

(0.252) 

10.207 

(0.251) 

ARCH LM(4) 

testi 

2.169221 

(0.704668) 

1.199619 

(0.878161) 

0.914286 

(0.922502) 

1.568900 

(0.814371) 

ARCH 

LM(10)  testi 

10.69297 

(0.381933) 

9.615970 

(0.474806) 

10.86973 

(0.367757) 

9.781363 

(0.459880) 

t-vapausaste 
   12.21791 

(0.0011) 
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Koska OMXHPI tuottosarjan näytteen jakaumalla on selkeästi paksut hännät, mallinnus 

ARMA(1,1)-GARCH(1,1) mallille tehtiin myös t-jakaumalla. Estimoinnin tulokset 

ARMA(1,1)-GARCH(1,1)-t mallille näkyvät taulukossa 5.7. T-jakauman optimaalinen 

vapausaste 12.21791 on nähtävissä myös taulukossa. Tämä vapausasteen arvo saatiin 

suoraan osana estimointia ohjelmistosta. Tuloksista voimme nähdä AIC ja BIC 

kriteerioiden perusteella, että t-jakaumaoletus parantaa vain marginaalisesti mallin 

mallinnuskykyä verrattuna normaalijakaumaoletuksella muodostettuun ARMA(1,1)-

GARCH(1,1) malliin. Kuvassa 5.10 on nähtävissä ARMA(1,1)-GARCH(1,1)-t mallin 

jäännösarvojen kvantiilikuva. 
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Kuva 5.10. ARMA(1,1)-GARCH(1,1)-t mallin standardoitujen jäännösarvojen 

kvantiilikuva. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkielman teoriaosuudessa on esitelty osaketuottojen volatiliteetin mallintamiseen 

liittyvää taustaa lähtien liikkeelle tuottosarjojen havaituista ominaisuuksista, joita ARCH 

malleilla pyritään mallintamaan. Sen lisäksi tässä tutkielmassa on esitelty yleisimmät 

ARCH ja GARCH mallit sekä esitetty metodologia, millä mallit muodostetaan ja miten 

niiden parametrit voidaan estimoida. Kirjallisuuskatsauksessa käytiin lyhyesti lävitse 

joitakin vastaavia tutkimuksia erilaisilla osaketuottosarjoilla ja niiden tuloksia. 

Tutkielman empiirisessä osiossa pyrittiin ensinnäkin tutkimaan, mikä tutkituista ARCH tai 

GARCH malleista parhaiten pystyisi mallintamaan OMXHPI yleisindeksin logaritmista 

viikkotuottosarjaa. Aluksi todettiin, että soveltuvimmaksi ehdollisen keskimääräisen tuoton 

malliksi löydettiin hieman yllättäen ARMA(1,1) malli. Usein vastaavissa tutkimuksissa eri 

tuottosarjoille on todettu, että jäännöstermin lisäksi vakiotermi tai AR(1) termi on riittävä 

poistamaan autokorrelaation tuottosarjasta. Tässä tapauksessa kuitenkin vaadittiin 

ARMA(1,1) – malli, jotta OMXHPI viikkotuottosarjasta saatiin merkittävä autokorrelaatio 

poistettua. Puhtaista ARCH(p) – malleista parhaan tuloksen tuotti ARMA(1,1)-ARCH(9) – 

malli, jossa on suhteellisen suuri p:n arvo. Tämä on yhdenmukainen tulos sen kanssa, mitä 

kirjallisuudessa on todettu ARCH(p) malleista muiden tuottosarjojen yhteydessä eli usein 

datan hyvä mallintaminen onnistuu ARCH(p) malleilla ainoastaan suhteellisen suurilla p:n 

arvoilla.  

GARCH(p,q) malleista testattiin ARMA(1,1)-GARCH(1,1), ARMA(1,1)-GARCH(1,2), 

ARMA(1,1)-GARCH(2,1) ja ARMA(1,1)-GARCH(2,2).  GARCH malleista ARMA(1,1)-

GARCH(1,1) malli näytti jo mallintavan dataa hyvin ja muiden p ja q arvojen käyttö ei 

näyttänyt tuovan oleellista parannusta mallinnustulokseen. Tämä on yhdenmukainen tulos 

sen kanssa, mitä kirjallisuudessa on todettu GARCH malleista muiden tuottosarjojen 

yhteydessä (kappale 4, Akgiray 1989). 

OMXHPI viikkotuottosarjan volatiliteetin muutoksista ei löydetty merkittävää 

epäsymmetrisyyttä ARMA(1,1)-EGARCH(1,1) tai ARMA(1,1)-TARCH(1,1) malleilla. 
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ARMA(1,1)-GARCH-M(1,1) mallin estimoinnissa ei myöskään löytynyt merkittävää 

yhteyttä OMXHPI tuottosarjassa ehdollisen varianssin ja ehdollisen keskimääräisen tuoton 

välille. T-jakauman käyttö mallintamaan tuottosarjan paksuja häntiä ARMA(1,1)-

GARCH(1,1) mallin yhteydessä näyttäisi hieman parantavan mallinnustuloksia. Tosin 

parannus on melko marginaalinen. 

Yhteenvetona lopputuloksista voidaan todeta, että tutkielmassa testatuista 

volatiliteettimalleista normaalijakaumaoletukseen pohjautuva ARMA(1,1)-GARCH(1,1) 

on riittävän hyvä malli, jos mallin hyvyyttä mitataan sen mallinnuskyvyn (AIC, BIC ja log-

likelihood kriteerit) sekä sen suhteellisen kompleksisuuden suhteen. Muut mallit eivät 

pystyneet mallintamaan tuottosarjaa oleellisesti paremmin kuin kyseinen malli tai olivat 

oleellisesti monimutkaisempia estimoida tästä huolimatta. T-jakaumaoletus ARMA(1,1)-

GARCH(1,1) mallille  paransi mallinnuskykyä vain marginaalisesti. 
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