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Vuodesta 2004 lähtien tilanne öljymarkkinoilla on ollut erikoinen hintojen voimakkaan 
nousun vuoksi. Tähän on syynä monia fundamentaalisia tekijöitä, mutta keskustelussa 
on noussut esiin usein myös huoli spekulaation ja öljymarkkinoiden ulkopuolisten 
tahojen sijoitusten vaikutuksista. Tämän osa-alueen analysoimiseksi tutkimuksessa 
muodostetaan näkemys spekulaation vaikutuksesta raakaöljyn hinnan määräytymisessä 
ja tuotetaan aiempia yksittäisiä tutkimuksia monipuolisempi näkökulma aiheeseen. 
 
Spekulaation vaikutusta tutkitaan analysoimalla öljymarkkinoille sovellettavia hyödyke-
markkinateoriakehikoita, kolmea erilaista empiiristä tutkimussuuntausta sekä 
suomalaisten öljymarkkinatahojen kokemuksia. Pääosa analyysista koostuu kirjallisuus-
katsauksesta aiempaan tehtyyn tutkimukseen. Hyödykemarkkinateorioista käsitellään 
lähinnä chartist-fundamentalist- lähestymistapaa, joka perustuu spekulaattoreiden 
ryhmittelyyn eri kaupankäyntitekniikoiden mukaan. Empiirisistä näkökulmista 
ensimmäisenä tarkastellaan johdannaismarkkinoiden olemassaolon, ja täten 
nykyisenkaltaisen spekulaation mahdollistumisen, vaikutusta raakaöljyn spot-hintojen 
volatiliteettiin. Vahvaa evidenssiä johdannaiskaupan aloittamisen epävakauttavasta 
vaikutuksesta ei kuitenkaan ole saatu. Toisessa näkökulmassa analysoidaan 
spekulatiivisten ei-teollisten (noncommercial) tahojen positioiden ja hintojen välisiä 
riippuvuuksia, sekä ei-teollisten tahojen roolia öljyjohdannaismarkkinoilla. Useimmat 
tutkimukset kumoavat väitteet ei-teollisten positioiden hintatasovaikutuksesta, ja 
useimmissa myös vaikutusta hinnan volatiliteettiin pidettiin melko pienenä. 
Kolmannessa empiirisessä näkökulmassa havaitaan, että ei-teollisten tahojen pitkät 
positiot selittävät raakaöljyn hintapreemiota yli varastotasomallin indikoiman hinnan.  
 
Suomalaisten öljymarkkinoita seuraavien tahojen kokemuksia spekulaatiosta tutkittiin 
teemahaastatteluilla. Haastateltujen näkemyksen mukaan spekulaatiolla voi olla 
vaikutusta öljyhintoihin, mutta ilmiö nähtiin pääosin myönteisenä. 
 
Spekulaation vaikutus öljymarkkinoilla on varsin kiistanalainen. Tämän tutkimuksen 
tulokset akateemisen kirjallisuuden analyysin perusteella saadusta melko neutraalista 
vaikutuksesta, ja käytännön toimijoiden kokemusten mukaisesta pääosin positiivisesta 
vaikutuksesta, voivat kuitenkin ohjata suhtautumista kohti yleistä myönteistä ja 
hyväksyvämpää suuntaa. Vaikka spekulaatiolla voi olla epävakauttavaakin vaikutusta, 
nähdään sen myönteiset seuraukset, kuten markkinoiden likviditeetin parantuminen, 
usein merkittävämpänä. Spekulaation käsite nähdään käytännössä usein huomattavasti 
laajempana kuin tutkimuksissa käytetyt pelkät ei-teolliset positiot. 
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1.  JOHDANTO 

1.1.   Tutkimuksen tavoite 

 
Tutkimusalueena tässä pro gradu -tutkielmassa ova t  ajankohtaiset öljymarkkinat ja 

raakaöljyn hinnan määräytyminen. Öljyn hinnan määräytymisessä on kaksi keskeistä 

osa-aluetta, pi tkän aikavälin hintakehitys ja lyhyen aikavälin kehitys. Pitkän aikavälin 

hintakehitys syntyy öljyn luonteesta ehtyvänä luonnonvarana, sen arvioidusta 

riittävyydestä ja maailman suuresta riippuvuudesta yhdestä tärkeimmistä raaka-

aineistaan. Pitkän aikavälin hintakehitystä tutkittaessa selvitetään tarjontapuolella mm. 

maailman öljyesiintymien suuruutta ja niiden tulevaisuuden tilaa, ja  kysyntäpuolella 

vaikuttavina tekijöinä mm. maailman öljyriippuvuuden ja energiaintensiteetin 

muuttumista sekä tulevaisuuden öljyntarvetta talouskasvuun liittyen. Lyhyen aikavälin 

hintakehitykseen ja hinnan vaihteluun pitkän ajan trendinsä ympärillä vaikuttaa 

pääasiassa öljymarkkinoiden tilanne, lyhyen aikavälin kysyntä- j a  tarjontatekijöiden 

tasapaino sekä epävarmuustekijät. Öljyä tutkittaessa hyödynnetään yleisesti teoriaa 

varastoitavista hyödykkeistä, jolloin tutkitaan muutoksia ja tasapainoa useilla eri 

markkinoilla samanaikaisesti; välittömillä käteis- eli spot-markkinoilla, 

varastointimarkkinoilla ja johdannaismarkkinoilla.  

 

Parin viimevuoden aikana tilanne raakaöljymarkkinoilla on ollut erikoinen korkealla 

pysyneen hinnan vuoksi. Tähän saattaa olla syynä monia fundamentaalisia tekijöitä, 

mutta y leisessä keskustelussa on noussut esiin hyvin usein myös huoli spekulaation ja 

öljymarkkinoiden ulkopuolisten tahojen sijoitusten vaikutuksista. Kuumentuneen 

tilanteen yhden osa-alueen analysoimiseksi tässä tutkielmassa tehdään selventävä 

katsaus öljyn hintaa määrittävistä tekijöistä, keskittyen erityisesti edellä mainitun 

spekulatiivisen vaikuttajaryhmän analysointiin.  

 

Tähän taustaan pohjautuen tutkimuksen tavoitteet voidaan esittää seuraavasti: 

 

· analysoida, onko spekulaatiolla eli fyysisten öljymarkkinoiden ulkopuolisten 

tahojen toimilla ja osallistumisella johdannaismarkkinoille vaikutusta raakaöljyn 

hintaan ja raakaöljymarkkinoiden toimintaan,  
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· tutkia öljymarkkinoiden kanssa tekemisissä olevien suomalaisten yritysten ja 

tahojen näkemyksiä ja mielipiteitä spekulaation vaikutuksesta ja sen huomioon 

ottamisesta,  

· vertailla näitä käytännön näkemyksiä ja kokemuksia viimeisimpään tutkimustietoon, 

sekä 

· tehdä tulosten pohjalta huomioita mahdollisesta spekulaation vaikutuksesta 

viimeaikaisessa hintakehityksessä ja eri tahojen näkemyksistä siitä. 

 

Koska raakaöljyyn vaikuttavien tekijöiden kirjo on niin laaja, keskittyy tämä tutkimus 

sen vuoksi erityisesti yhden viimevuosina laajempaa kiinnostusta herättäneen tekijän eli 

spekulaation mahdollisen vaikutuksen tutkimiseen. Kuitenkin tutkielmassa esitellään 

myös muita öljyn hintaan vaikuttavia tekijöitä, jotta selvityksestä t u l e e  

kokonaisvaltainen, j a  että saadaan koottua yhteen laaja joukko eri tutkijoiden töissä 

esiintulleita ajankohtaisia näkemyksiä. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan ollut 

kaikenkattava analyysi hinnan vaikuttimista olemassa olevaan äärettömän laajaan 

kirjallisuuteen pohjautuen, vaan selkeä jäsennys valituista t ä r k e i s t ä  j a 

ajankohtaisimmista piirteistä. Öljyn hintakehityksen vaikutukset makrotalouteen ja 

talouskasvuun jäävät tässä tutkimuksessa tarkastelun ulkopuolelle, koska aihetta 

koskien on tehty tutkimusta maailmanlaajuisesti erittäin paljon ja jonkun verran myös 

Suomen talouden osalta.  

 

1.2. Öljymarkkinoiden tilanne tutkimuksen taustalla ja 
 tutkimustarve  
 

Öljyyn liittyvää tutkimusta on tehty ja tehdään maailmalla valtavan paljon sen suuren 

maailmantaloudellisen merkityksen vuoksi. Kirjallisuutta ja tutkimuksia öljyn hinnan 

määräytymiseen liittyen on olemassa erittäin suuret määrät monilta eri 

tutkimussuuntauksilta. Juuri tästä johtuen onkin tarve tutkimukselle, joka yhdistää 

yleisimmät ja myös viimeaikoina esiinnousseet näkökulmat ja tutkimukset kattavaksi 

kokonaisuudeksi valitun aihealueelta osalta. 

 

Öljyn hintaan liittyvästä tutkimuksesta on talouden näkökulmasta erotettavissa ainakin 

kaksi vahvasti toisiinsa liittyvää pääsuuntaa. Toinen tarkastelee ja pyrkii 
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havainnollistamaan öljyn hinnan ja öljymarkkinoiden vaikutuksia kansantalouteen 

tutkimalla makrotaloudellisten muuttujien, kuten mm. BKT:n kasvuvauhdin ja 

inflaation, reagointia öljyn hinnan muutoksiin ja öljyyn liittyviin shokkeihin. Tämä on 

erittäin tärkeä tutkimussuunta, jotta pystyttäisiin paremmin ennakoimaan ja 

vaikuttamaan öljymarkkinoiden vaihteluiden aiheuttamaan taloudelliseen epävakauteen. 

Toinen suuntaus taas pyrkii selvittämään öljyn hinnan muodostumista ja siihen 

vaikuttavia tekijöitä sekä ennustamaan öljyn hinnan käyttäytymistä. Myös tämä on 

ratkaisevan tärkeää talouden vakauden ylläpitoa ajatellen, jotta pystyttäisiin 

ymmärtämään ja ennakoimaan hintakehitystä ja sen vaikutuksia niin yleisesti 

kansantalouden kuin myös yritysten tasolla. Tuntemalla paremmin öljyn hinnan 

määräytymismekanismit voitaisiin ehkä tulevaisuudessa pystyä pitämään öljyn hinnan 

vaihtelut rationaalisemmalla tasolla ja mahdollisesti myös lieventämään tämänhetkisen 

kaltaisia hinnan suuria nousuja.  

 

Vaikka viimeaikaisten arvioiden mukaan, ja myös aiemmissa tutkimuksissa 

öljyshokkien vaikutuksista saatujen tulosten pätiessä, viimevuosien öljyn hinnannousu 

ei yksin vaikuttaisikaan kovin suuresti maailmantalouteen ja kokonaistuotannon lasku 

siitä johtuen ei olisikaan kovin suurta, voi öljyn hintaan liittyvä epävarmuus yhdessä 

muiden tekijöiden kanssa aiheuttaa talouteen suurta epävakautta (ks. esim. André ym. 

2004, ETLA 2005a, Kauppalehti 2006d, Suomen Pankki 2005, 3–4). Tämänhetkisessä 

maailmantalouden epätasapainon tilanteessa tällainen kehitys voi olla vaarallista; 

kokonaistuotannon kasvu on normaalia trendiään korkeammalla tasolla, mutta on 

olemassa myös suuria uhkia, kuten nouseva inflaatio. Kytevässä inflaatiossa 

merkittävinä tekijöinä ovat mm. öljyn, öljytuotteiden ja etenkin Yhdysvalloissa myös 

asuntojen huolestuttava hintakehitys. Tämä aiheuttaa keskuspankeille paineita korkojen 

nostoon, kuten nyt on jo tehtykin, ja se voi osaltaan aiheuttaa kulutuksen heikentymistä. 

Kuluttajien ja muiden tahojen luottamus talouteen voi heikentyä merkittävästi 

seurauksena epävarmuudesta, jota osin myös öljyn hinnan jatkuva nousu talouteen 

aiheuttaa. (The Economist 2005.) Energiahintojen muutosten epäsuorat vaikutukset 

inflaatioon ovat säilyneet kohtuullisina vuoden 2006 alkuun saakka, mutta euroalueen 

inflaation lyhyen aikavälin muutokset heijastavat ku i t enk in  j o  voimakkaasti 

energiahintojen kehitystä. Tulevaisuuden öljyn hinnan katsotaan siten aiheuttavan 

merkittävän riskin hintakehitykselle. (EKP 2006, 52–57.) 
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Tutkimusaihe oli hyvin ajankohtainen tutkimuksen aloittamisen aikaan loppuvuodesta 

2005, ja sen tärkeys on vain lisääntynyt koko ajan prosessin edetessä ja raakaöljyn 

hinnan jatkaessa nousuaan kohti toukokuun 2006 alun ennätyslukemia. Näistä 

lähtökohdista on siis erittäin ajankohtaista tarkastella öljyn hinnan määräytymistä, 

koska olisi hyvä yrittää löytää tekijöitä, kuten esimerkiksi juuri spekulaatio, joiden 

ennakoinnin ja tiedostamisen avulla nykyisenkaltaisia kuumentuneita hintatilanteita 

voitaisiin mahdollisesti ennakoida ja myös jossain määrin vaimentaa. Kokoavan 

analyysin teko on tärkeää, koska spekulaation vaikutuksesta öljymarkkinoilla on 

viimevuosien tutkimuksessa runsaasti osin ristiriitaisia tuloksia. Ristiriitaisen 

akateemisen tutkimuksen lisäksi ja analysoinnin monipuolisuuden varmistamiseksi on 

tärkeää tutkia myös öljymarkkinoilla toimivien käytännön tahojen kokemuksia ja 

mielipiteitä spekulaatiosta. Tämän tutkimuksen hyväksikäyttömahdollisuudet 

pohjautuvat siihen, että jatkossa pystyttäisiin kohdentamaan vaikuttavien tekijöiden 

tutkimusta siihen suuntaan, mitä tulokset näyttävät osoittavan. Tutkimuksesta voi olla 

hyötyä myös tahoille, jotka tekevät ennusteita öljyn hinnasta; ne saavat koottua ja 

analysoitua tietoa spekulaation vaikutuksesta ja voivat mahdollisuuksien mukaan 

huomioida tuloksia päätelmissään. 

 

1.3. Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen kulku 

 

Spekulaation vaikutusta öljyn hintaan ja öljymarkkinoiden toimintaan analysoidaan 

kirjallisuuskatsauksen avulla. Tämä on perusteltua, koska aiheesta on olemassa sekä 

aivan viimeaikaisia että hieman vanhempiakin tutkimuksia, joista osa on varsin 

ristiriitaisia. Kuitenkin on tarve tutkimukselle, joka yhdistää erilaisia näkökantoja 

aiheen käsittelyyn ja tekee johtopäätöksiä erilaiset lähestymistavat huomioonottaen. Se, 

miksi tässä tutkimuksessa ei ole pyritty uuden teoreettisen mallin rakentamiseen, johtuu 

eritellyn datan saatavuuden mahdottomuudesta ja siitä, että johtopäätösten 

luotettavuuden kannalta on parempi analysoida kattavasti aiempien tutkimusten 

tuloksia.  

 

Tutkimukseen on otettu mukaan kuitenkin myös käytännön sovellutusten näkökulma 

vertailemalla tutkimuksen ja suomalaisten alan tahojen näkemyksiä, joita ei ole 

aiemmin raportoitu. Tutkimuksen lisäarvo perustuu juuri akateemisen ja käytännön 
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näkökulmien yhdistämiseen ja mahdollisen ristiriidan havainnointiin.  Käytännön 

näkökulma on saatu tekemällä haastattelututkimus muutamille suomalaisille 

öljymarkkinoilla toimiville tahoille, joiden edustajia on haastateltu aiheesta 

yleisluonteisesti. Haastattelujen lukumäärä ei ole kovin suuri johtuen Suomessa 

raakaöljymarkkinoita seuraavien tahojen vähyydestä ja tutkimukseen käytettävistä 

aikaresursseista. Haastatteluista on saatu kuitenkin hyvä käsitys alan sisäisistä 

mielipiteistä ja kokemuksista. 

 

Tämä tutkimus on tavoitteiltaan deskriptiivinen, eli tavoitteena on kuvata j a  

havainnollistaa spekulaation olemassaoloa ja vaikutusta öljymarkkinoilla. 

Metodologialtaan tutkimuksessa on mukana osin käsiteanalyyttisiä piirteitä, sillä pääosa 

spekulaation vaikutuksen analyysista keskittyy aiheen tutkimusten analysointiin ja 

kokonaiskuvan rakentamiseen useiden teoriapohjaltaan erilaisten tutkimusnäkökulmien 

yhdistämisen kautta. Samalla käsitellään useita kvantitatiivisia ekonometrisia 

tutkimuksia, joiden avulla kausaalisuhteita pyritään havainnollistamaan. Käytännön 

näkökulman huomioon ottaminen haastatteluilla tuo tutkimukseen kvalitatiivista 

aineistoa, jota käytetään yleisen näkökulman ja mielipiteiden tutkimiseen. 

 

Tutkimusraportti on jäsennelty pääpiirteiltään seuraavassa esitellyllä tavalla. Luvussa 

kaksi käydään läpi yleisluonteisesti raakaöljyn pitkän aikavälin hintakehitykseen 

vaikuttavia tekijöitä, ja sekä viimeaikaista tilannetta että tulevaisuuden näkymiä näiden 

tekijöiden osalta. Tämä on välttämätön perusta viimevuosien vahvan nousujohteisen 

hintakehityksen tutkimiselle kokonaiskuvan hahmottumisen ja ymmärtämisen vuoksi. 

Toisessa luvussa käsitellään myös raakaöljyn hinnan määräytymistä lyhyellä aikavälillä. 

Tarkastelussa ovat niin vaikuttavat tekijät yleisesti, raakaöljyyn liittyvien useiden eri 

markkinoiden toiminnan analysointi kuin myös erään käytetyn markkinatasapaino- ja 

hinnanennustemallin esittely. Tutkimuksen pääkysymyksen eli spekulaation 

vaikutuksen arvioinnin kannalta on tärkeää hahmottaa se lyhyen aikävälin vaihteluiden 

perusta ja vaikutuskenttä, johon spekulatiivinen toiminta pääasiassa liittyy, ja josta se 

saa alkuvoimansa ja edellytykset tuottoihin.  

 

Kolmannesta luvusta alkaa tutkimuksen ydinongelmaa analysoiva osuus. Ensin siinä 

käsitellään spekulaation määrittelyä ja siihen liittyviä käsitteitä, sekä näiden tekijöiden 

kehitystä. Sitten luodaan katsaus yleisiin käsityksiin spekulaation vaikutuksesta sekä 
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kahteen hyödyketeoriasuuntaukseen. Luvuissa neljä, viisi ja kuusi esitellään 

spekulaation mahdollisen vaikutuksen tutkimisessa käytetyt kolme päänäkökulmaa, 

joista jokaiseen liittyen käsitellään muutamia kyseisestä näkökulmasta asiaa erityisesti 

empiirisesti lähestyneitä aiempia tutkimuksia. Teoreettisia tutkimuksia koskien 

spekulaation vaikutusta erikseen öljymarkkinoilla ei juuri ole, ja nämä empiiriset työt 

heijastavat yleisesti spekulaation tutkimuksen taustalla olevia teoreettisia puitteita. 

Valituissa tutkimuksissa on painotettu etenkin niiden ajankohtaisuutta ja uutuutta. 

Seitsemännessä luvussa raportoidaan alan käytännön toimijoiden näkökulmaa 

suomalaisille tahoille tehtyjen haastatteluiden kautta. Johtopäätökset ja myös 

jatkotutkimushaasteita esitetään kahdeksannessa luvussa.  
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2. RAAKAÖLJYN HINTAKEHITYS: PITKÄN JA 
 LYHYEN AIKAVÄLIN TEKIJÖITÄ  

2.1. Varhaisesta hinnan määräytymisestä 
 

Raakaöljymarkkinoiden fundamentaaliset tekijät, jotka vaikuttavat pitkän aikavälin 

hintakehitykseen, ovat olleet pääasiassa samoja kautta aikojen. 

Hinnanmääräytymismekanismit ovat kuitenkin vaihdelleet voimakkaasti historian 

kuluessa, eikä nykyinen markkinoiden säätelemä hinnoittelu ole kovin vanha ilmiö. 

Vaikka tämä tutkielma keskittyykin nykytilanteen hintamekanismien erityispiirteisiin, 

esitetään ensin lyhyesti viime vuosikymmenien kehitys pääpiirteissään.  

 

OPEC-valtioiden kokouksissaan päättämä viitehinta vaikutti suuresti 1970- luvun alusta 

lähtien raakaöljyn hintoihin, ja hinnan voitiin sanoa olevan OPECin säätelemä. Tätä 

ennen useiden vuosien ajan hinnat olivat määräytyneet suurimpien öljy-yhtiöiden 

hallinnan alaisina. Vuonna 1986 kuitenkin käytiin etenkin Brent-markkinoilla läpi 

sekasortoinen kausi, jota monet kutsuivat hintasodaksi hintojen romahdettua puoleen 

entiseltä tasoltaan Saudi Arabian aloittaman hinnoittelukokeilun vuoksi. Jos se olisi 

jatkunut pidempään, olisivat kustannukset kaikille osapuolille olleet suuret, joten sekä 

OPEC että sen ulkopuoliset öljyntuottajat päättivät yhteisestä markkinoiden 

vakauttamisesta. Kriisin jälkeen OPEC luopui lopullisesti tuottamansa öljyn säädellystä 

hinnasta ja tyytyi tähtäämään tavoitehintaan. Näin raakaöljyn hinnat alkoivat määräytyä 

markkinalähtöisesti. Tämän jälkeen maat hinnoittelivat tuottamansa raakaöljyn 

kaavoilla, jotka liittivät hinnan Brentin, ANS:n (Alaskan raakaöljy) tai Dubain öljyn 

hintoihin sijainnista riippuen, ja tämän seurauksena Brent- laadun hinnasta tuli yksi 

tärkeistä viitehinnoista öljymarkkinoilla. (Horsnell & Mabro, 1993, 79–82, 291.)  

 

1980- ja 1990-lukujen vaihteessa hinnan määräytyminen alkoi muuttua niin, että 

raakaöljyn spot-hinnat alkoivat määräytyä hintadifferentiaalien eli eri raakaöljylaatujen 

tai niiden termiinihintojen erotusten mukaan. Vaikka esimerkiksi Brentin tuotannon 

osuus maailman öljyn kokonaistuotannosta on pieni, tulivat monien muiden laatujen 

hinnan määrittäjäksi erilaiset kaavat, joilla niiden hinta liitettiin niiden ja Brentin 

väliseen differentiaaliin. Eri laatujen hintadifferentiaalissa otetaan huomioon mm. 
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tuotteen jalostusarvo, kuljetuskustannukset, erotukset jalostuskustannuksissa, 

kilpailijoiden hinnoittelutoimet ja odotettu markkinoiden suunta. Kaavahinnoittelun 

tavoitteena oli vapauttaa öljyn viejämaat hinnan määrityksestä ja antaa markkinoiden 

hoitaa tämä tehtävä yksin. Tällöin viejät hinnoittelevat tuotteensa öljyn yleisen 

hintatason mukaisesti, j a  näin pystytään varmistamaan läheisten substituuttilaatujen 

välinen kilpailukyky. (Horsnell & Mabro 1993, 117–118, 156, 246, 293–297.)  

 

1990-luvun alussa maailman öljymarkkinat voitiin siis nähdä jakautuneena 

pääpiirteissään kahteen osaan; viiteraakaöljylaatujen markkinoihin ja huomattavasti 

suurempiin tuottajamaiden markkinoihin. Näistä viiteraakaöljylaatujen markkinat, 

joihin kuului mm. Brent-, WTI- ja Dubai-markkinat, olivat huomattavasti pienemmät, 

mutta maailman raakaöljyn hintataso määräytyi näillä markkinoilla. Tuottajamaiden 

markkinat käsittivät Lähi- idän ym. suuret öljyntuottajavaltiot, joilla on suurin osa 

fyysisestä öljystä, mutta jotka ottivat hintatason viitelaaduista hintakaavoihinsa. 

Markkinoiden välillä ymmärrettiin olevan myös vuorovaikutusta hinnanmäärityksessä. 

(Horsnell & Mabro 1993, 315–317.) 

 

2.2.  Yleistä pitkän aikavälin kehityksestä 
 
Vuonna 2004 alkaneen raakaöljyn hinnan jyrkän nousun takana on hyvin monia 

tekijöitä. Tietyiltä osin nousun on arvioitu olevan pitkän ajan öljymarkkinafundamentit 

ylittävää ja suurempaa kuin näiden perustekijöiden muutokset antaisivat olettaa. Pitkän 

aikavälin kehityksen on ennustettu perustekijöiden mukaan olevan suhteellisen tasainen, 

joten viimeaikojen hintakehityksessä on todennäköisesti enemmän lyhytkestoisempien 

ilmiöiden vaikutusta. Markkinafundamenteissa on kuitenkin tapahtunut muutoksia, 

kuten kehittyvien talouksien talouskasvun merkittävä kiihtyminen, joten ennusteiden 

perusteella on öljyn tasapainohinnassa odotettavissa merkittävä nouseva trendi myös 

pitkällä tähtäimellä. (André, Brook, Price, Sutherland ja Westerlund 2004, 6, 20–21.) 

Kuviosta 1 nähdään raakaöljyn historiallinen pitkän aikavälin hintakehitys. Siinä hinta 

on ilmoitettu vuoden 1999 dollareissa, eikä siinä pitkän ajan yhtenäisen datan heikon 

saatavuuden vuoksi ole viime vuosien nousukautta. Kuviosta 2 puolestaan nähdään 

NYMEXin kevyen raakaöljylaadun nimellinen hintakehitys vuodesta 1997 toukokuun 

alkuun 2006. Tästä havaitaan selkeästi viime vuosien voimakas nousu ja nimellisen 
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hinnan moninkertaistuminen. Vertailtavuuden puutteista huolimatta kuviot 

havainnollistavat hyvin raakaöljyn hintakehitystä. 

Raakaöljyn hinta 1861-1999 (British Petroleum)
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KUVIO 1. R aakaöljyn hinta 1861–1999 (1861–1944 USA:n keskiarvo, 1945–1985 
Arabian light - laatu, 1986–1999 Brentin spot-hinta). (Datalähde: British Petroleum, ks. 
EIA 2006a.) 

 

NYMEX light sweet -laadun raakaöljyn hinta (lähin 

erääntyvä futuuri) 2.1.1997-4.5.2006
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KUVIO 2. Light sweet - laadun raakaöljyn hinta NYMEXissä (lähin erääntyvä futuuri) 
2.1.1999–4.5.2006. (Datalähde: EIA 2006b.) 

 

Hinnan määräytymisen jakautuminen kahdelle aikahorisontille aiheutuu osin erilaisista 

kysynnän joustoista. Vaikka raakaöljyn ja öljytuotteiden asema maailmantaloudessa on 

hyvin keskeinen, on pitkällä aikavälillä tarkasteltaessa raakaöljyn kysynnän hintajousto 

kuitenkin kohtuullisen suuri. Tämä pätee etenkin teollistuneiden maiden kohdalla ja on 

kehittynyt viimeisten vuosikymmenien aikana. Öljyn hinnan korkeat jaksot ovat saaneet 
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kehittämään tehokkaampia teknologioita ja vaihtoehtoisia energialähteitä, vähentäen 

näin öljyn kulutusta ja lisäten mahdollisuutta reagoida öljyn hintamuutoksiin vuosien 

kuluessa. Täten muutokset fundamentaalisissa tekijöissä ja trendissä ovat usein hitaita. 

Lyhyellä aikavälillä taas öljyn kysynnän hintajousto on hyvin pieni, eikä kysynnällä ole 

juuri mahdollisuuksia reagoida hintojen nousuun teknologian ja polttoaineiden hitaan 

muutettavuuden vuoksi. Tämä aiheuttaa kysyntä- ja tarjontatekijöiden muutoksista 

johtuvan hinnan heilahtelun trendinsä ympärillä, ja joskus hyvin kaukanakin siitä. 

(André ym. 2004, 8, 19.) Seuraavassa käsitellään fundamentaalisia pitkän aikavälin 

tekijöitä raakaöljyn hintakehityksen taustalla,  s e k ä  arvioita niiden roolista 

tulevaisuudessa. Viimeaikaisen hintakehityksen ja spekulaation vaikutuksen 

arvioimisen kannalta on täten tärkeää ensin tarkastella raakaöljymarkkinoiden 

peruskehikkoa, joka muodostaa perustan hintojen määräytymiselle. Pitkällä aikavälillä 

kysyntäpuolella määritellään perusta maailman öljynkulutukselle ja tarjontapuolella 

puolestaan raakaöljyn fyysiselle riittävyydelle. 

 

2.3. Pitkällä aikavälillä kysyntään vaikuttavat tekijät 

2.3.1. Öljyintensiteetti 

 

Maailmanlaajuisessa öljyn kysynnässä tärkeä määrittävä tekijä on öljyintensiteetti, jolla 

tarkoitetaan raakaöljyn käytön suhdetta reaaliseen kokonaistuotantoon eli sitä, kuinka 

paljon öljyä tarvitaan tiettyä tuotantomäärää kohden.  Öljyn kysynnän kasvu on 

hidastunut 1970-luvulta lähtien OECD-maissa tuotannon öljyintensiteetin pienentyessä 

erityisesti öljyn käytön tehokkuutta parantavan teknologian kehittämisen myötä. Lisäksi 

vaihtoehtoisten energialähteiden kehittäminen, maiden sopimukset päästöjen 

alentamiseksi, sekä palveluiden osuuden kasvu tuotannossa ovat pienentäneet 

öljyintensiteettiä. Tämä kehitys on mahdollistanut sen, että öljyn hintajousto on pitkällä 

aikavälillä paljon suurempi kuin lyhyellä. Siinä tärkeää ovat olleet öljyn suhteellisen 

hinnan muutokset, ja OECD-maissa öljyn suhteellinen hinta oli hyvin korkea suurten 

öljykriisien jälkeen, joten se nopeutti energiatehokkuuden kehittämistä. Kuitenkin 

teollisuusmaidenkin välillä on vielä huomattavia eroja, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa 

öljyintensiteetti oli vielä vuonna 2004 noin 50% euroaluetta ja Japania korkeampi. 

(André ym. 2 0 0 4 ,  7–10; Suni ja de Carvalho 2005, 139–143.) Pääasiassa 
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teollisuusmaissa tapahtuneesta kehityksestä johtuen maailman öljyintensiteetti oli 

vuonna 2005 noin 38% alhaisempi kuin 1970-luvun lopulla. Tärkeä merkitys tällä on 

etenkin sen kannalta, että öljyn hinnan nousukaudet eivät enää saa aikaan niin 

merkittäviä suoria vaikutuksia maailman talouskasvun hidastumiseen kuin korkeamman 

öljyintensiteetin aikana. (IMF 2005, 64.) 

 

Kuitenkin OECD:n ulkopuolisissa kehittyvissä ja kehitysmaissa öljyintensiteetti kasvoi 

vielä 1990-luvulle saakka, mutta on nyt lähtenyt hienoiseen laskuun. Näiden maiden 

tuotannon riippuvuus öljystä on suuri, koska edistyneen teknologian käyttöönotto on 

hidasta. Suuri osa maailman talouskasvusta seuraavien vuosikymmenten aikana tulee 

kuitenkin tapahtumaan näissä maissa. Tämän vuoksi voi olla mahdollista, että on 

tapahtumassa rakenteellinen muutos ylöspäin maailman öljyn kysynnän suuruudessa 

BKT:n lisäystä kohden. Myös tulotason kasvulla on merkitystä öljyn kysyntään tietyillä 

kulutussektoreilla. Öljyn kulutuksen kasvu on jatkunut vahvana niin teollisuus- kuin 

kehittyvienkin talouksien kuljetussektoreilla johtuen yksityisen liikenteen suuresta 

tulojoustosta ja täten autoilun jatkuvasta lisääntymisestä. Tämän voidaan olettaa jopa 

kumoavan osittain öljyintensiteetin pienenemisen vaikutukset, eikä ole todennäköistä, 

että öljyn tärkeys energianlähteenä tul is i  merkittävästi vähenemään. Va ikka  

kuljetussektorin öljyriippuvuuden onkin arvioitu jatkuvan suurena, ovat kuitenkin 

korvaavat polttoainevaihtoehdot osin jo tulleet kannattaviksi nykyisellä raakaöljyn 

hintatasolla. (André ym. 2004, 7–10; Suni ja de Carvalho 2005, 137.)         

2.3.2. Maailman talouskasvu 

 

Öljyintensiteetti vaikuttaa suuresti siihen, millainen on maailman taloudellisen kasvun 

vaikutus raakaöljyn kysyntään. Kuten edellä jo todettiin, tapahtuu yhä suurempi osa 

maailman talouskasvusta maissa, joissa öljyn kulutuksen tehottomuus lisää niiden 

öljyintensiteettiä, ja täten ylläpitää koko maailman öljyriippuvuutta. Rakenteellinen 

siirtymä ylöspäin öljyn kysynnässä tapahtuu, koska maailman talouskasvu on siirtynyt 

energiatehokkaiksi kehittyneistä talouksista valtioihin, joiden talouskasvu kuluttaa 

huomattavasti enemmän energiaa. Öljyn hintaennusteet ovat hyvin herkkiä arvioille 

öljyn kysynnän kehityksestä, ja todelliseen hintakehitykseen vaikuttaa suuresti eri 

alueiden BKT:n kasvu. Etenkin OECD:n ulkopuolisten maiden talouskasvun arviointiin 
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liittyy pitkällä aikavälillä kuitenkin suurta epävarmuutta. (André ym. 2004, 4, 17; ETLA 

2005b, 17.) Tällaisia valtioita ovat olleet ja tulevat olemaan Aasian kehittyvät taloudet 

ja muut kehitysmaat. Näistä etenkin Kiina on ollut merkittävä vaikuttaja 

raakaöljymarkkinoilla viime vuosina alkaneen kiivaan talouskasvun, teollistumisen ja 

kuljetusten lisääntymisen johdosta, koska sen omat öljyvarannot ovat varsin 

riittämättömät. Kiinan osuus maailman kokonaisöljynkulutuksesta on vielä melko pieni 

johtuen hyvin alhaisesta lähtötasosta, mutta sen osuus maailman öljyn kulutuksen 

kasvusta on merkittävä (kolmannes vuonna 2004). ETLAn arvion mukaan raakaöljyn 

tasapainohinta onkin kasvanut pysyvästi johtuen kehittyvien maiden kiivaasta 

talouskasvusta. Öljyn kysyntä on kasvanut niin voimakkaasti, että sen tuotannon kasvu 

ei ole pystynyt sitä täysin kattamaan. (ETLA 2005b, 17; Suni 2005). Kansainvälinen 

energiajärjestö (International Energy Agency, IEA) on ennustanut yleisesti energian 

kulutuksen lisääntyvän keskimäärin 1,6 % ja raakaöljyn kulutuksen noin 1,4 %  

vuodessa vuosina 2003–2030 (Suni ja de Carvalho 2005, 135). Kysynnän on ennustettu 

kasvavan a bsoluuttisesti mitattuna eniten Pohjois-Amerikassa, Kiinassa, Itä- ja Etelä-

Aasiassa sekä Latinalaisessa Amerikassa (André ym. 2004, 7–10).  

     

2.4. Pitkällä aikavälillä tarjontaan vaikuttavat tekijät 

2.4.1. Öljyvarannot 

 

Raakaöljy on rajallinen luonnonvara, jonka jäljellä olevaa määrää on vaikea arvioida. 

Vaikka ei olekaan saatavissa tarkkoja tietoja mm. OPEC-maiden öljyvarannoista, ei 

öljyn loppumista voida pitää merkittävänä uhkana tulevaisuudessakaan. Markkinoiden 

hyvä toiminta ja öljyn hinnannousu kiihdyttävät jo teknistä kehitystä, rajoittavat öljyn 

kysynnän kasvua ja lisäävät vaihtoehtoisia energiamuotoja, joten öljyn suhteellinen 

tarve tulee vähenemään ja sen riittävyys paranee. (Suni ja de Carvalho 2005, 136.) 

Tämänhetkisellä tuotannon eli maailman BKT:n tasolla nykyisten öljyvarantojen pitäisi 

riittää noin 40 vuotta, jos uusia varantoja ei löydettäisi. Varannot eli öljyesiintymät ovat 

yhden arvion mukaan (arviot vaihtelevat suuresti) vuonna 2004 olleet noin 1000 

miljardia tynnyriä (barreli, noin 159 litraa). Kuitenkin viimeisten 20 vuoden aikana 

öljyvarantojen suhde tuotantoon on ollut suhteellisen vakaa ja muuttunut vain vähän 

uusien varantojen löytymisen takia. Varmoja öljyvarantoja (proved reserves) ovat 
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löydetyt öljykentät, jotka voitaisiin nykyisellä hintatasolla ja teknologioilla hyödyntää, 

ja joihin ei liity suurta epävarmuutta. Niiden määrän odotetaan edelleen kasvavan 

öljyesiintymien u u s i e n  hyödyntämisteknologioiden kehittyessä. Uudet löydetyt 

öljykentät ovat kuitenkin usein pienempiä ja kalliimmin kustannuksin hyödynnettävissä 

kuin esim. Lähi- idän nykyiset öljyvarannot, mutta yhteenlaskettuna raakaöljyn varannot 

ovat siis suhteellisen runsaat. (André ym. 2004, 10–13.) Lisäksi on olemassa ei-

konventionaalisia öljyvarantoja, joiden hyödyntäminen on hankalampaa. Näitä ovat 

mm. öljyliuskeet ja öljyhiekat, jotka mukaan laskettuina saavat öljyvarannot riittämään 

nykyisellä kulutustasolla arvioiden mukaan yli 200 vuotta. (Öljy- ja Kaasualan 

Keskusliitto 2005.)   

2.4.2. Riippuvuus OPEC-tuotannosta  

 

Raakaöljyä tuotetaan kaikilla mantereilla, mutta nykyisistä todetuista öljyvarannoista 

suurin osa on Lähi- idässä. Suurin osa raakaöljystä tulee noin 40 öljykentältä, joista 

merkittävimmät ovat Persianlahden alueella, sekä myös Venäjällä, Yhdysvalloissa ja  

Meksikossa. Öljynviejämaiden järjestöön OPECiin kuuluvat Iran, Irak, Kuwait, Qatar, 

Saudi-Arabia, Yhdistyneet Arabiemiraatit, Libya, Algeria, Nigeria, Indonesia ja 

Venezuela, ja järjestön alainen tuotanto on viime vuosina ollut noin 38% maailman 

raakaöljyn tuotannosta.  ( Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto 2005.) Myös OPECin 

ulkopuolinen öljyntuotanto on kasvanut vuosittain tähän saakka, mutta kasvun 

hidastuessa se eräiden arvioiden mukaan voi pian olla huipussaan ja kääntyä laskuun, 

jos uusia esiintymiä ei löydetä. Voimistuva käsitys on, että huippu siinä saavutettaisiin 

seuraavien 5–10 vuoden aikana, jonka jälkeen OPECin ulkopuolinen öljyntuotanto 

kääntyisi laskuun. (IMF 2005, 61–62.) Öljyvarannot ovat siis yhä enenevässä määrin 

keskittyneet ja tulevat keskittymään myös jatkossa OPEC- järjestön Lähi- idän valtioille, 

joilla on jo n yt kaksi kolmannesta varmoista öljyesiintymistä. Maailman raakaöljyn 

tuotanto siis altistuu jatkossa suuremmalle riippuvuudelle OPEC-maiden toimista. Tämä 

saattaa olla haitallista öljymarkkinoille, koska OPEC voi  tulevaisuudessa käyttää 

markkinavoimaansa vaikuttaen investointien, tarjonnan ja hinnan kehitykseen. 

OPECilla on sitä suurempi insentiivi rajoittaa tuotantoa ja pienentää markkinaosuuttaan 

nostaakseen hintoja, mitä pienempiä ovat öljyn kysynnän ja muiden maiden öljyn 

tarjonnan joustot pitkällä aikavälillä. Tämä on mahdollista, koska on arvioitu, että 

öljyntuotannon rajakustannukset ovat paljon pienemmät Lähi- idässä kuin muilla 
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tuottajilla, ja tämän vuoksi pitkällä tähtäimellä muiden tuottajien on nostettava 

hintojaan. (André ym. 2004, 13.) 

 

OPECin tulevaisuudessa noudattamaa politiikkaa ei voida varmuudella tietää, koska on 

hyvin vaikea arvioida tuottoja, joita se tulisi kullakin politiikallaan saavuttamaan. Tämä 

johtuu tuottoihin kriittisesti vaikuttavien raakaöljyn kysynnän ja OPECin ulkopuolisten 

maiden tuotannon joustojen arvioimisen vaikeudesta. OPECilla on oletettu olevan kaksi 

mahdollista pääsuuntausta tulevaisuuden toiminnalleen. Ensimmäisessä vaihtoehdossa 

oletetaan, että markkinaosuudet pysyvät suunnilleen viimevuosien tasolla, eli OPEC 

pyrkii säilyttämään tuotantonsa noin 38 prosentissa maailman tuotannosta myös 

jatkossa. Tämä tarkoittaisi sitä, että myös muiden maiden on lisättävä raakaöljyn 

tuotantoaan suhteessa kysynnän kasvuun. Tällöin on ryhdyttävä hyödyntämään 

varantoja, joiden tuotantokustannukset ovat nykyisiä kalliimmat, ja kasvaneet pitkän 

ajan rajakustannukset siirtyvät öljyn hintaan nostaen sitä pitkällä aikavälillä 

merkittävästi. Toinen vaihtoehto tällä kartellimaisella järjestöllä voi olla politiikka, 

jossa se yrittää estää öljyn hinnan suuren nousun, ja pitää hinnan tietyllä vaihteluvälillä 

lisäämällä omaa tuotantoaan. Järjestön julkituoma tavoite on tällainen, mutta se ei ole 

onnistunut siinä viimevuosina. Hinnan tasapainottaminen tuotantoa sopeuttamalla 

tarkoittaisi OPECin tuotannon ja markkinaosuuden merkittävää kasvua öljyn kulutuksen 

lisääntyessä. Tämä tarkoittaisi maailman OPEC-riippuvuuden selvää lisääntymistä. 

(André ym. 2004, 15–19.)   

2.4.3. Investoinnit öljyteollisuudessa 

 

Yleisesti ottaen öljy-yhtiöt lisäävät investointejaan raakaöljyn etsintään, teknologioiden 

kehittämiseen sekä jalostamokapasiteetin lisäämiseen ja uudistamiseen kausilla, joilla 

raakaöljyn hinta pysyy korkealla. Öljy-yhtiöiden tuottojen ja kannattavuuden pysyessä 

hyvällä tasolla ne voivat suunnata panoksia myös tutkimus- ja kehitystoimintaan. Melko 

lyhyilläkin muutaman vuoden korkean hinnan jaksoilla voi olla merkittäviä vaikutuksia 

öljymarkkinoilla pitkällä aikavälillä uusien esiintymien hyödyntämisen ja teknologian 

kehittymisen johdosta, mutta nämä vaikutukset eivät prosessien hitauden vuoksi saa 

aikaan muutoksia tuotannossa kovin nopeasti. Käänteisesti taas voidaan olettaa, että 

raakaöljyn hinnan pysytellessä kauan matalalla tasolla vähenevät panostukset 
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investointeihin aiheuttaen kapasiteetin puutetta ja tiukkuutta markkinoilla kysynnän 

yllättäen kasvaessa. Myös maailman riippuvuus OPECin tuotannosta voi olla haitallista, 

koska investoinnit näissä maissa eivät määräydy markkinavoimien säätelemänä, j a  

voivat vääristyä alaspäin tulevaisuuden tarpeita ajatellen (André ym. 2004, 13, 19). Jo 

viimevuosien raakaöljyn hinnannousun taustalla uskotaan olevan viitettä  täs tä  

kehityksestä. Tuotantokapasiteetti on lisääntynyt kysyntää hitaammin, ja tämän vuoksi 

vapaa kapasiteetti on kutistunut ajoittain hyvin pieneksi, Yhdysvaltain energiaviraston 

EIA:n arvioiden mukaan vain noin 1,3 prosenttiin maailman kulutuksesta vuonna 2004 

(ETLA 2005a, 22).  Lyhyen aikavälin suurella hintavolatiliteetilla voi myös olla 

vaikutusta pitkän aikavälin hintoihin investointien kautta. Koska volatiliteetti lisää 

epävarmuutta hinnoista ja tuotoista, voi se aiheuttaa tutkimus- ja etsintäinvestointien 

vähenemisen. Näin teknistä kehitystä hidastamalla se aiheuttaa muutoksia joustoissa 

(André ym. 2004, 19). Suurten öljy-yhtiöiden vähäiseen investointihalukkuuteen on 

IMF:n (2005, 62) mukaan nähtävissä ainakin kolme tekijää. Yhtenä näistä pidetään 

halua jakaa voittoja ennemmin osakkeenomistajille kuin investoida niitä edelleen. 

Toisena tekijänä ovat öljyntuottajamaiden rajoitukset ulkomaisille investoinneille; osa 

näistä maista on lähes suljettu ulkomaisilta investoinneilta, ja osassa maista 

lainsäädännöllisillä vaatimuksilla yritetään estää niitä. Osa yhtiöistä on lisäksi 

haluttomia investoimaan 1990-luvun kapasiteetin pienennysten ja monien alhaisen 

hinnan vuosien jälkeen.  

 

Öljyn tuotannon hintajousto on merkittävä öljyteollisuuden investointeja määräävä 

tekijä etenkin OPECin ulkopuolisten maiden tuotannossa. Jousto voi pitkällä aikavälillä 

vaihdella suuresti sen mukaan, kuinka pysyvänä hinnan muutosta pidetään. Tuotannon 

jouston on arvoitu voivan olla epälineaarinen, jolloin hinnan noustessa tietyn pisteen 

yläpuolelle, se saa muut maat entistä enemmän kehittämään teknologiaa ei-

konventionaalisten vaikeiden öljylähteiden hyödyntämiseksi. (André ym. 2004, 15.) 
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2.5. Lyhyellä aikavälillä raakaöljyn hintaan vaikuttavat 
 tekijät 

2.5.1. Yleistä lyhyen aikavälin hintakehityksestä 

 

Lyhyellä aikavälillä sekä raakaöljyn kysynnän että OPECin ulkopuolisten maiden öljyn 

tarjonnan hintajoustot ovat erittäin matalia, joten merkittävät kysyntä- j a  

tarjontavaihtelut ajavat hintaa pois pitkän aikavälin markkinafundamenttien 

määrittämältä tasapainouralta. Tästä aiheutuu hintoihin ajoittain suurtakin volatiliteettia. 

Hintamuutoksen tapahtumisen aikana on kuitenkin usein vaikea havaita, johtuuko nousu 

tai lasku muutoksista fundamenteissa vai tilapäisistä tekijöistä. Hintamuutosten takana 

olevista tekijöistä riippuu, yhdistyykö tiettynä ajanjaksona havaittu volatiliteetti 

pysyvästi korkeampaan öljyn hintaan vai tilapäiseen epävakauteen markkinoilla. (André 

ym. 2004, 19–22.) Volatiliteetilla tarkoitetaan hintojen vaihtelua öljymarkkinoilla 

erityisesti lyhyellä aikavälillä, ja sitä voidaan mitata esimerkiksi päivittäisten hintojen 

prosentuaalisten muutosten varianssilla. Proxyn hintojen varianssille päivänä t voi 

laskea esimerkiksi kaavalla: 

[ ] [ ]2log4/)(log)(log
2

,, etlowethighet PPVarianssi -=    (1) 

jossa Phigh,t ja Plow,t tarkoittavat päivän kauppojen ylintä ja alinta hintaa. Varianssi 

aiheuttaa hintariskin ja johtaa suojautumistarpeeseen öljyalan ja siitä riippuvaisten 

toimialojen yritysten kohdalla. (Horsnell & Mabro, 1993, 170–174.)  

 

Pitkän aikavälin hintakehitys raakaöljyn kohdalla on kuitenkin ollut suhteellisen vakaa. 

Esimerkiksi Kuwaitin kriisi vuonna 1990 lisäsi hintavolatiliteettia huomattavasti spot-

markkinoilla ja lyhyemmillä johdannaisilla, mutta sillä oli vain vähän vaikutusta yli 18 

kuukautta pitkien johdannaisten hintoihin. (Horsnell & Mabro, 1993, 175.) Pindyck 

(2001, 23–25) havaitsi, että vaikka raakaöljyn ja öljytuotteiden hinnan volatiliteetin 

suuruus vaihteleekin suuresti ajassa, eivät suuret huiput volatiliteetissa ole kestoltaan 

pitkäaikaisia. Täten volatiliteetin vaikutus markkinadynamiikkaan onkin tärkein juuri 

lyhyellä aikavälillä, ja vaikutukset pitkällä aikavälillä ovat heikompia. Lyhyellä 

aikavälillä hintavolatiliteetti voi itsessään vaikuttaa suurestikin öljymarkkinoiden 

muuttujiin, kuten tuotantoon ja varastojen tasoon, ja tätä kautta takaisin hintoihin. 

Toisessa tutkimuksessaan Pindyck (2004, 3, 12) havaitsi myös ajanjaksolta 1990–2003, 
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että volatiliteettishokit ovat kestoltaan varsin lyhytaikaisia, eikä raakaöljyn hinnan 

volatiliteetissa ollut tilastollisesti merkitsevää trendiä tällä periodilla.   

 

Tilanne on kuitenkin voinut muuttua aivan viime vuosina. Hintavolatiliteetti on 

raakaöljymarkkinoilla ollut yleisesti ottaen suurempaa kuin muilla hyödykemarkkinoilla 

jo 1980-luvun lopulta lähtien, ja öljymarkkinoiden päivittäisessä volatiliteetissa onkin 

ollut nouseva suunta 1980- luvun alusta lähtien myös ilman suurten öljyshokkienkaan 

vaikutuksia. (André  ym.  2004, 19–22.) Viime vuosien hinnannousun aikana 

volatiliteetti raakaöljyn hinnassa on erityisesti lisääntynyt. Esimerkiksi päivittäisten 

hintojen varianssilla mitattu volatiliteetti oli vuoden 2005 ensimmäisten kahdeksan 

kuukauden aikana 2,8 kertainen verrattuna samaan periodiin vuotta aiemmin (IMF 

2005, 60). Myös edellä kuviosta 2 voidaan havaita vaihtelun raakaöljyn päivittäisessä 

hintasarjassa olleen hyvin suurta viime vuosina. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään 

raakaöljymarkkinoiden volatiliteettia aiheuttavia tekijöitä, joita voidaan pitää tilapäisinä 

tai lyhytaikaisina vaikuttimina näillä markkinoilla. On olemassa todennäköisesti myös 

runsas joukko muita tekijöitä, jotka välittömästi tai välillisesti vaikuttavat hintoihin ja 

markkinoiden odotuksiin, mutta joiden vaikutuksia ei tunneta tai ei voida eritellä. 

Kappaleessa 2.6. käsitellään öljymarkkinoiden toimintamekanismeja lyhyellä aikavälillä 

varastoitavien hyödykkeiden teoriaa käyttäen, jotta tekijöiden vaikutuskanavat saadaan 

havainnollistettua.  

2.5.2. OPECin reagointi 

 

Öljynviejämaiden järjestön rooli raakaöljyn tuotannossa on merkittävä. Sen toiminnan 

ja päätösten vähäinen läpinäkyvyys aiheuttaa sen, että markkinoiden on vaikea 

ennakoida ja saada siihen liittyvää informaatiota normaalilla nopeudella. Julkisuuteen 

tullessaan nämä OPECin reaktiot voivat siten aiheuttaa suuria muutoksia raakaöljyn 

hintoihin ja lisätä volatiliteettia. (André ym. 2004, 25.) 

 

Vaikka OPEC on pitänyt viime vuosina virallisena politiikkanaan lisätä tuotantoa 

estääkseen hinnan suuren nousun, ei se ole ollut mahdollista vapaan 

tuotantokapasiteetin pienuudesta ja odotettua suuremmasta kysynnästä johtuen. 

Hintatason vakauttamisen mahdottomuus on voinut johtua ainakin osin järjestön 
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riittämättömistä investoinneista uuteen tuotantokapasiteettiin, minkä vuoksi vapaa 

tuotantokapasiteetti on laskenut erittäin pieneksi. Taustalla voivat olla myös OPEC-

maiden sisäiset ristiriidat. Näistä maista Saudi-Arabialla, Kuwaitilla ja Yhdistyneillä 

Arabiemiraateilla on merkittävät todetut öljyreservit, joiden pitkän keston vuoksi ne 

ovat taipuvaisia ajattelemaan pidemmällä tähtäimellä kuin muut järjestön maat, joiden 

öljyvarat kulutetaan nopeammin. Pidemmällä tähtäimellä toimivilla mailla on insentiivi 

käyttää markkinoilletuloa rajoittavaa hinnoittelua (entry- limit pricing), jolloin 

raakaöljyn hinta pyritään tuotantoa säätelemällä pitämään tasolla, joka tuottaa voittoa, 

mutta on kuitenkin siinä määrin matala, ettei se houkuttele muiden maiden investointeja 

öljyn tuotantoon eikä energiatehokkaiden teknologioiden kehittämiseen. Pienempien 

öljyvarantojen OPEC-maat kuitenkin haluaisivat hyödyntää lyhyellä aikavälillä korkeat 

öljyn hinnat, ja täten ne ovat voineet estää järjestön tuotannon sopeuttamis- j a  

kasvattamispäätöksiä myötävaikuttaen näin hintojen suureen nousuun.  K umpikin 

menettely voi johtaa yksityisten investointien vähenemiseen. Entry-limit -hinnoittelu 

aiheuttaa sen tahallisesti, mutta myös suuri volatiliteetti johtaa epävarmuuteen 

hintakehityksessä ja vähentää sijoittajia. (André ym. 2004, 25–26.) 

 

OPEC-maat eivät siis aina pysty vaikuttamaan öljyn hintakehitykseen, vaikka niin 

haluaisivatkin. Vuonna 2005 raakaöljyn hinnan noustessa järjestö piti tuotantomääriä ja 

kiintiöitä ennätystasolla, ja se myös yritti systemaattisesti lieventää pe lkoa  

mahdollisesta tarjonnan riittämättömyydestä tulevaisuudessa. Nämä toimet e ivä t  

kuitenkaan auttaneet, vaan öljyn hinta jatkoi nousuaan. Huolimatta epävarmuuksista 

joidenkin maidensa tuotannossa OPEC sitoutui tuottamaan öljyä varastojen 

täydennyksiä varten, mikä nähtiin järjestön vahvana tavoitteena vakauttaa 

öljymarkkinoita vuoden 2005 loppua kohden. (IMF 2005, 59, 61.) 

2.5.3. Poliittinen epävakaus 

 

Poliittiset jännitteet etenkin Lähi- idässä voivat aiheuttaa suurta vaihtelua raakaöljyn 

hintaan lyhyellä aikavälillä. Pelot öljyntuotantolaitosten tuhoutumisesta aseellisten 

selkkausten yhteydessä ja muista tuotantohäiriöistä voivat aiheuttaa merkittävän lisän 

riskipreemioon öljyn hinnassa. Öljykriisit ja -shokit 1970–1990-luvuilla ovat olleet 
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lähtöisin tällaisista suurista tarjontapuolen häiriöistä, mutta niiden vaikutusta ja kestoa 

on hyvin vaikea ennakoida etukäteen. (André ym. 2004, 27–28.)  

 

Viime vuosina geopoliittinen jännitys on ajoittain kasvanut huomattavasti j a  

epävakauttanut öljymarkkinoita. Irakin sota on ollut osana vaikeuttamassa öljyn 

tarjontaa, mutta poliittisesti epävakaita tilanteita on ollut myös mm. Venezuelassa, 

Nigeriassa ja Venäjällä. Vaikka Irakin sodan aloittamisesta on kulunut jo kauan, ei maa 

ole saanut vielä kevääseen 2006 mennessä öljyntuotantoaan entiselle tasolleen, ja 

Nigeriassa useita kuukausia jatkuneet mellakat ovat pudottaneet maan raakaöljyn 

tuotantoa merkittävästi. Suurta huolta potentiaalisesta tuotannon vähenemisestä 

puolestaan aiheuttavat epävarmuus ja riskit maailman neljänneksi suurimman 

öljynviejän Iranin ydinohjelmaan liittyen. Nämä ovat vaikuttaneet öljymarkkinan 

kiristymiseen ja spekulaation lisääntymiseen. (Helsingin Sanomat 2006a ja 2006b; Suni 

2005, 123.)  

2.5.4. Kysyntätekijöiden vaihtelu 

 

Vaikka pitkän tähtäimen muutoksilla maailman talouskasvussa on vain melko pieni 

vaikutus raakaöljyn hintaan lyhyellä aikavälillä, voivat odottamattomat muutokset ja 

etenkin talouden suhdanteiden mukaan menevä syklinen vaihtelu öljyn kysynnässä 

aiheuttaa hintavolatiliteettia. Näin tapahtuu etenkin jos ennusteet ja odotukset kasvusta, 

kysynnästä ja suhdanteista ovat virheellisiä ja ovat jo ehtineet aiheuttaa muutoksia 

tuotantoon. (André ym. 2004, 28–29.) Pienempiä hintaan vaikuttavia muutoksia voivat 

olla poikkeamat normaalissa kausiluonteisessa vaihtelussa. Yhdysvalloissa ja 

Kanadassa suurin öljyjalosteita ja täten myös raakaöljyä kuluttava sektori on kuljetus ja 

autoilu, mutta muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta muualla maailmassa öljyn 

kulutus lämmitystä ja voimantuotantoa varten on suurempaa. Tästä johtuu, että öljyn 

kysyntä on suurinta syklisesti aina pohjoisen pallonpuoliskon talvikaudella. Tähän 

varaudutaan varastojen avulla, mutta poikkeukselliset muutokset säännöllisestä 

syklisyydestä esimerkiksi tavallista kylmemmän sääjakson vuoksi voivat aiheuttaa 

öljyhintojen nousua. (EIA 2005.) Vuonna 2004 alkaneeseen öljyn hinnannousuun on 

vaikuttanut etenkin odotuksia suurempi öljyn kysynnän kasvu vuosina 2002–2004. 

Suuri vaikutus tähän oli Kiinan ja joidenkin muiden kehittyvien maiden vahvasta 
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talouskasvusta johtuneella odotukset ylittäneellä kysynnällä, sekä Yhdysvaltojen 

vahvan taloustilanteen jatkumisella. (ETLA 2005a, 22.) Siihen, että öljyn hinta nousi 

niinkin yllätyksellisesti, on vaikuttanut osittain se, että Kiinan kasvun ennustamisessa ei 

oltu onnistuttu kovinkaan hyvin.  

 

Useat maat ovat pyrkineet vaimentamaan pääasiassa kysynnän vaihteluista johtuvia 

öljyn hintapiikkejä normaalien öljyvarastojen l i säks i  myös valtioiden strategisilla 

öljyvarannoilla. Näiden 1970-luvun öljykriisien jälkeen aloitettujen toimien on tarkoitus 

vaikuttaa  markkinoihin vähentämällä volatiliteettia, ja niiden käytöllä on määrällistä 

va ikutus ta  enemmän markkinapsykologista voimaa kuumentuneen tilanteen 

helpottamisessa. (He ja Westerhoff 2005, 1578; André ym. 2004, 28–29.) 

 

Barsky ja Kilian (2004, 16) korostavat erityisesti kysyntälähtöistä vaikutusta ja 

kysyntäpuolen siirtymiä useimmissa öljyn hinnan muutoksissa. He analysoivat 

esimerkiksi poliittisten epävarmuuksien ja sotien vaikutuksia öljyn hintaliikkeisiin ja 

erityisesti öljyn hintapiikkeihin. Tavanomaisen näkemyksen mukaan Lähi- idän 

poliittisten selkkausten on katsottu aiheuttavan öljyn hintashokkeja tarjonnan häiriöiden 

kautta. Barsky ja Kilian kuitenkin kyseenalaistavat tämän tarjontavaikutuksen 

voimakkuuden, ja pitävät potentiaalisempana välittymiskanavana öljyn kysynnän 

kasvua.  Odotukset poliittisen epävarmuuden kasvusta ja pelko tulevasta 

tarjontahäiriöstä saavat öljyn kuluttajat nostamaan kysyntää ja kasvattamaan varastoja. 

Joustamattoman tarjonnan tapauksessa kysyntäkäyrän siirtyminen ylöspäin aiheuttaa 

öljyn hinnannousun.  

 

Indikaattorina tarjontapuolen heikommalle voimalle he näkevät sen, että tarjonnan 

leikkauksilla on ollut hyvin erisuuruisia vaikutuksia öljyn hintaan, ja ne ovat 

tapahtuneet erilaisilla aikajänteillä tapahtumasta. Tarjonnan vähentymisen vaikutus 

hintaan riippuu siis hyvin voimakkaasti kysyntätilanteesta. Kysynnän reagointi 

puolestaan riippuu makrotaloudellisesta tilanteesta ja öljyn kuluttajien odotuksista, ja 

myös pelkkä tulevaisuuden epävarmuuden lisääntyminen ilman tuotannon 

tämänhetkistä laskua voi riittää preemion kasvuun öljyn hinnassa. Kiistäessään öljyn 

hintamuutosten suuret vaikutukset Yhdysvaltain talouskehitykseen, Barsky ja Kilian 
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korostavat samalla vastakkaista kausaalisuutta eli makrotalouden olosuhteiden 

vaikutuksia öljyn kysyntään ja sitä kautta hintaan.  (Barsky ja Kilian 2004, 17, 20–21.) 

2.5.5. Varastojen rooli 

 

Markkinoiden volatiliteetti vaikuttaa hintoihin ja varastoihin pääasiassa kahdella tavalla. 

Kun markkinat ovat volatiilit, haluavat öljyn tuottajat, jalostajat ja kuluttajat pitää 

korkeampia varastoja, koska niistä saatava hyöty eli mukavuustuotto (convenience 

yield) on tällöin suuri. Muiden tekijöiden ollessa ennallaan, tämä lisääntynyt 

varastokysyntä nostaa öljyn hintaa lyhyellä aikavälillä. Öljyntuottajien mahdollisuus 

pumpata öljy nyt tai myöhemmin voidaan ajatella olevan osto-optio, jonka toteutushinta 

on tämänhetkinen tuotantokustannus. Tämän option arvo kasvaa markkinoiden 

volatiliteetin kasvaessa. Volatiliteetin kasvaessa voi tämä option arvon nousu lisätä 

tämän hetken tuotannon vaihtoehtoiskustannusta ja näin vähentää öljyn tarjontaa 

nostaen hintaa myös tämän kanavan kautta. (André ym. 2004, 29.) 

 

Mukavuustuoton suuruus määrittelee spot- ja futuurihintojen suhteen. Raakaöljyn 

kaltaisen hyödykkeen fyysisestä varastoinnista saadaan hyötyä, ja useimmiten 

mukavuustuotto pitää spot-hinnan korkeampana kuin futuurihinnan (vahva 

backwardation) tai diskontatun futuurihinnan (heikko backwardation). Hintojen 

aikarakenne on usein tällainen, jotta nykyhetken tuotanto olisi taloudellisesti 

kannattavaa. (André ym. 2004, 30–31.) Backwardationia eli tilannetta, jossa spot-hinnat 

ovat korkeammat, voidaan selittää edellämainitun optiolähestymisen lisäksi myös sillä, 

että tiukan markkinatilanteen vallitessa (kysyntä suurempi kuin tarjonta), täytyy spot-

hintojen pystyä kohoamaan eli backwardationin suurentua niin paljon, että varastojen 

haltijat ovat valmiita jakamaan omia varastojaan. Tällöin mukavuustuotosta huolimatta 

saadaan raakaöljyä markkinoille, kunhan vain spot-hinnat nousevat tarpeeksi korkealle. 

Suuri backwardation ei kuitenkaan yleensä ole pitkäkestoinen. Hintojen aikarakenteella 

tarkoitetaan siis saman hyödykkeen suhteellisia hintoja eri aikoina tapahtuville 

toimituksille, raakaöljyn kohdalla eri kuukausina tapahtuville toimituksille. (Horsnell & 

Mabro, 1993, 179–181.) Lisää hintojen aikarakenteesta, varastoinnin roolista sekä 

muista markkinamekanismeista raakaöljyn hinnan määräytymisessä on luvussa 2.6. 
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2.5.6. Reaalikorkojen ja rahapolitiikan vaikutus 

 

Öljyn varastoitavan hyödykkeen ominaisuus tekee reaalikorkojen vaikutuksen öljyn 

hintaan mahdolliseksi. Tämä lyhyellä aikavälillä ilmenevä vaikutus toimii täten 

mahdollisesti kanavana rahapolitiikan välittymisessä hyödykkeiden hintoihin, ja sillä 

voi olla selitysvoimaa viime vuosien hinnannousuun öljymarkkinoilla. Vaikutusta on 

analysoinut erityisesti Jeffrey Frankel, joka on soveltanut Rudiger Dornbuschin 

alunperin valuuttakurssien käyttäytymistä kuvaavaa overshooting- teoriaa hyödykkeiden 

hintoihin ja todentanut suhdetta myös empiirisesti. Valuuttakurssien ja öljyn sekä 

muiden hyödykkeiden hintojen käyttäytymisessä yhteisenä piirteenä oleva nopea ja 

vapaa sopeutuminen kysyntä- ja tarjontaolosuhteiden muutoksiin mahdollistaa 

overshooting-teorian hyödyntämisen. Overshooting- ilmiö nousee erosta hintojen 

sopeutumisessa; öljyn hinta, kuten myös valuuttakurssit, reagoi huomattavasti 

herkemmin markkinoiden tilanteeseen kuin muut ns. normaalien valmistettavien 

hyödykkeiden hinnat, jotka reagoivat vasta pidemmällä aikavälillä. (Frankel 1986, 344.) 

Tämä voi aiheuttaa raaka-ainehyödykkeiden, kuten öljyn, reaalisen hinnan eroamisen 

merkittävästi suhteessa yleiseen hintatasoon (Frankel 2005).  

 

Makrotalouden tekijöiden vaikutuksen välittymisessä öljyn hintaan alkusysäyksenä voi 

olla esimerkiksi rahapolitiikasta johtuva rahan tarjonnan pieneneminen tai rahan 

tarjonnan odotetun kasvuasteen pieneneminen. Rahamarkkinoiden tasapainottamiseksi 

korot nousevat, ja merkittävää on erityisesti reaalikoron nousu, joka voi tapahtua joko 

nimelliskorkojen nousun tai  inflaatio-odotusten laskun kautta. Reaalikoron nousu 

aiheuttaa muutoksia öljyn tarjonta- ja kysyntätasapainossa sekä hinnassa kolmen 

kanavan kautta. Esimerkkitilanteessa reaalikorkojen nousu pienentää öljyn kysyntää 

vähentämällä yritysten halukkuutta pitää öljyä varastossa, koska korkea korko tekee 

sitoutuneen pääoman vaihtoehtoiskustannuksen suuremmaksi. Korkea reaalikorko myös 

houkuttelee spekulaattoreita ja sijoituspääomaa öljymarkkinoilta rahamarkkinoille 

tuottojen parantuessa siellä, ja vähentää näin ö l jyn  kysyntää. Lisäksi tarjonta 

öljymarkkinoilla voi lisääntyä, kun korkeampi reaalikorko parantaa tuottajien insentiiviä 

tuottaa (pumpata) öljyä tällä hetkellä verrattuna myöhempään ajankohtaan. Näiden 

vaikutusten kautta tilanne öljymarkkinoilla löystyy selvästi ja markkinahinta sopeutuu 

välittömästi alaspäin. Overshooting- teorialla selitetään reaalikoron noususta johtuva 
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hintojen laskun suuruus. Raha- ja hyödykemarkkinoiden välisestä arbitraasiehdosta 

johtuen korkotuotot eivät voi olla pitkällä aikavälillä korkeampia kuin 

hyödykemarkkinoiden tuotot (= hinnannousu - varastointikustannus), joten 

hyödykkeiden hintojen on laskettava riittävän alas. Overshooting-termi ilmentää sitä, 

että hyödykkeen hinta laskee niin aliarvostetuksi, että tulevaisuuden odotettu 

hinnannousu yhdessä varastoinnin mukavuustuoton kanssa on riittävän suuri 

kumoamaan korkean koron ja varastoinnin kustannukset. Hintojen laskun on oltava 

lyhyellä aikavälillä suhteellisesti suurempi kuin rahapolitiikan muutos. Pitkällä 

aikavälillä vaikutus häviää, kun yleinen hintataso sopeutuu myös. (Frankel 1986, 345–

347; 2005.) 

 

Päinvastaisessa tilanteessa löysä rahapolitiikka alentaa reaalikorkoa, joka toimii nostaen 

hyödykkeiden hintoja overshooting- ilmiön mukaisesti suhteellisesti enemmän 

verrattuna rahapolitiikan muutokseen. Viime vuosina alhaiset korot ovat voineet toimia 

öljymarkkinoiden kysyntää lisäävästi mm. alentaen varastoinnin kustannuksia ja 

aiheuttaen varastojen tason nousua sekä houkuttelemalla sijoittajia ja spekulaattoreita 

öljymarkkinoille rahamarkkinoiden tuottojen pienentyessä. Tuotantopuoli on puolestaan 

voinut vähentyä öljyn pumppaamisen insentiivin pienentyessä. Frankel on havainnut 

teorialle myös tilastollista evidenssiä. (Frankel 2005.) Overshooting- teorialla voidaan 

ehkä osin myös selittää viime ja tämän vuoden poikkeuksellista tilannetta, jossa 

korkeisiin öljyvarastotasoihin yhdistyy hinnan jatkuva nousu; yrityksillä on koron 

puolesta edullista pitää suuria varastoja ja silti öljyn hinta nousee edelleen. Myös 

Barsky ja Kilian (2004, 20) näkevät rahapolitiikan keventämisen ja sitä seuranneet 

alhaiset reaalikorot merkittävänä tekijänä esimerkiksi 1970- luvun öljyn hinnannousussa. 

Vastaavasti tilanteen muuttuessa korkojen nousu vauhditti heidän näkemyksensä 

mukaan öljyn hinnan laskua 1980-luvun alussa. IMF:n (2005, 62) tutkimuksen mukaan 

jotkut analyytikkotahot tulkitsevat öljymarkkinoiden kuumentuneen hintatilanteen 

liittyvän yhteen laajemman varallisuushintojen, kuten kiinteistöjen hintojen, 

kuumenemisen kanssa. Nämä ilmiöt taas on yhdistetty usein vahvasti alhaisiin 

korkotasoihin. Kuitenkin overshooting-teorian raaka-ainesovellusta kohtaan on esitetty 

myös kritiikkiä, eikä esimerkiksi Yhdysvaltain Keskuspankki pidä rahapolitiikan 

vaikutusta hyödykkeiden hintoihin merkittävänä (Frankel 2005).   
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2.5.7. Tarjonnan ja kysynnän kohtaaminen: eri laadut ja kuljetukset 
 sekä öljytuotteet 

 

Ei riitä yksin, että raakaöljyn yleinen kysyntä ja tarjonta kohtaavat kokonaismäärillä 

mitattuna, vaan öljyn tarjonnan ja kysynnän rakenteen ja maantieteellisen sijainnin 

erilaistuminen aiheuttaa ongelmia ja volatiliteettia raakaöljyn ja etenkin lopputuotteiden 

hintoihin. Ensinnäkin alueittain voi esiintyä epäsuhtaa tarjottujen ja kysyttyjen 

raakaöljylaatujen suhteen, kun esimerkiksi jalostamokapasiteetti on rajallinen ja 

hyödyntää vain tiettyjä raakaöljylaatuja. Viime vuosina tämä on ollut tilanne esim. 

Yhdysvalloissa, kun jalostamokapasiteetin vaatima ja tarjottu raakaöljylaatu eivät ole 

kohdanneet. (André ym. 2004, 31–33.) Viime vuosien hinnannousun aikana hintaerot 

eri raakaöljylaatujen välillä ovat erityisesti korostuneet. Tähän on vaikuttanut etenkin 

Yhdysvaltain riittämätön jalostuskapasiteetti, jota varten tarvittaisiin nopeasti 

jalostettavia kevyitä öljylaatuja. Myös tiukentunut ympäristölainsäädäntö länsimaissa 

on johtanut vähärikkisten lopputuotteiden lisääntyessä kevyiden raakaöljylaatujen 

hinnannousuun suhteessa raskaisiin pitkää jalostusta vaatiiviin laatuihin. Vuonna 2004 

raskaan Dubai- laadun hinta oli poikkeuksellisesti jopa yli 10 dollaria Brentin hintaa 

alhaisempi. (Suni 2004.) 

 

Myös fyysiset kuljetuksen muutokset aiheuttavat hintapainetta raakaöljyyn. 

Kuljetuskapasiteetin niukkuutta on aiheuttanut odottamattoman suuri kysyntä ja 

kuljetusreittien pidentyminen mm. Lähi- idästä Aasian kasvumaihin. Tätä vaikutusta 

lisännee tulevaisuudessa todettujen öljyvarantojen yhä suurempi keskittyminen Lähi-

idän alueelle. Konkreettisina pullonkauloina tankkerikuljetuksille on nykyisin Suezin ja 

Panaman kanavien pienuus verrattuna nykytankkereiden vaatimuksiin. Venäjän ja 

Kaspianmeren alueen öljyntuotannon suuremmaksi hyödyntämiseksi tarvitaan myös 

uusia öljyputkistoja. (André ym. 2004, 31–33.) 

 

Horsnell ja Mabro (1993, 232–240) tutkivat 1990-luvun alussa, onko Brent-raakaöljyn 

ja Euroopassa valmistettavien öljytuotteiden hinnoissa kausaalisuuksia. He tulivat tällä 

varhaisella tutkimusperiodilla tulokseen, että Brentin hintamuutokset vaikuttavat 

Granger-kausaalisesti bensiinin ja öljytisleiden hintoihin, mutta eivät raskaiden 

polttoöljyjen hintoihin. Heidän saamansa toinen tulos oli, että öljytuotteiden hinnat eivät 
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kausaalisesti vaikuttaneet raakaöljyn hintaan, tai jos vaikuttivat, niin se tapahtui 

lyhyemmällä kuin yhden päivän periodilla. Myös regressioissa he saivat tulokseksi, että 

millään öljytuotteiden viivästetyillä hinnoilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

vaikutusta raakaöljyn hintaan. Näihin viimeksi mainittuihin tuloksiin on nykytilanteessa 

suhtauduttava kriittisesti, koska on ollut havaittavissa todennäköistä kausaalisuutta 

myös öljytuotteiden markkinoiden tiukentumisen ja raakaöljyn hinnannousun välillä. 

Etenkin tilannetta bensiinimarkkinoilla pidettiin hyvin kireänä huhtikuussa 2006, ja 

bensiinin kovan kysynnän on sanottu nostavan vahvasti raakaöljyn hintaa Yhdysvaltain 

bensiinivarastotasojen laskiessa. O sin tämän kehityksen ja poliittisten epävarmuuksien 

kasvamisen johdosta Pohjanmeren Brent-raakaöljyn marraskuun futuurihinta kävi 

uudella nimellisellä ennätystasollaan 76,45 dollarissa/barreli 3. toukokuuta. Tällöin 

myös spot-hinta nousi 75,85 dollariin. (Helsingin Sanomat 2006a ja 2006b; Kauppalehti 

2006c ja 2006e.)   

2.5.8. Spekulaation mahdollinen vaikutus 

 

Tutkielman ydinkysymys, spekulaation mahdollinen vaikutus öljymarkkinoilla, 

katsotaan kuuluvaksi lyhyen aikavälin hintavaihteluita aiheuttaviin tekijöihin. Näitä 

tekijöitä arvioineessa OECD:n tutkimuksessa André  ym.  (2004, 34–36) ottavat 

huomioon spekulatiivisten hedge fund-rahastojen mahdollisen vaikutuksen niiden 

siirrellessä varoja eri markkinoiden välillä korkeampien tuottojen tavoittelun perässä. 

Vaikka näiden toimijoiden osuus kokonaisuudessaan on pieni futuurimarkkinoilla, voi 

niillä olla vaikutusta hinnan volatiilisuuteen varsinkin fundamentteja koskivien uutisten 

vaihtuessa nopeasti. Öljymarkkinoiden toimintamekanismin tarkastelun jälkeen 

siirrytään spekulatiivisten toimijoiden mahdollisten vaikutusten yksityiskohtaiseen 

analyysiin tutkimuksen luvusta 3 alkaen. 

 

2.6. Öljymarkkinoiden toimintamekanismi lyhyellä 
 aikavälillä 

2.6.1. Eri markkinoiden väliset yhteydet 

 

Tässä jaksossa mallinnetaan öljymarkkinoiden lyhyen aikavälin toimintamekanismia 

raakaöljyn käteis-, varastointi- ja johdannaismarkkinoiden kautta. Lyhyen aikavälin 
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tarkastelu on erittäin tärkeää öljymarkkinoiden suuresta volatiliteetista johtuen, mikä 

aiheuttaa myös alan toimijoiden tarpeen suojautumiselle johdannaismarkkinoiden ja 

fyysisten varastojen kautta. Tästä määräytyvät öljymarkkinoiden perustana olevat 

toisiinsa vahvasti liittyvät kolmet markkinat: käteismarkkinat hyödykkeen välittömään 

ostoon ja myyntiin (spot-markkinat), markkinat varastoinnille, jossa varastotasot ovat 

merkittävä tekijä hinnan määräytymisessä, ja johdannaismarkkinat, joidenka 

instrumenttien kysyntä- ja tarjontatekijät määrittelevät öljyn hintatasoa myös hyvin 

vahvasti. Pindyck (2001a) on esittänyt lyhyen aikavälin fundamentteihin perustuvan 

hintadynamiikan varastoitavissa oleville hyödykkeille, kuten raakaöljylle.  

2.6.2. Käteismarkkinat 

 

Käteismarkkinoilla hyödykkeellä käydään kauppaa välitöntä toimitusta varten spot-

hinnalla. V arastoinnin mahdollisuudesta johtuen ei tuotannon ja kulutuksen tarvitse 

öljymarkkinoilla olla yhtä suuria, ja hinnan määräytymiseen myös käteismarkkinoilla 

vaikuttavat varastotasot ja niiden muutokset. Spot-hinta ei täten määräydy tuotannon ja 

kulutuksen tasapainosta, vaan varastot voivat muuttua. Tällöin varastojen muutos eli 

nettokysyntä (tuotanto vähennettynä kulutuksella) tulee tärkeäksi tekijäksi. Kysyntä 

käteismarkkinoilla Q riippuu öljyn spot-hinnasta P ,  muista satunnaisesti vaihtelevista 

kysyntätekijöistä z1 ja shokeista ε1. Myös tarjontafunktio on satunnainen, ja siinä öljyn 

tarjonta X riippuu spot-hinnasta P, tuotannon kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä z2 ja 

tuotannon tehokkuuteen vaikuttavista shokeista ε2: 

),;( 11 ezPQQ =   (2) ),;( 22 ezPXX =  (3) 

Varastojen muutos tietyssä ajassa t on tND , ja se voidaan laskea tarjonnan ja kysynnän 

erotuksena, jolloin se on nettokysyntä öljylle tietyllä hetkellä: 

),;(),;( 1122 ttttttt zPQzPXN ee -=D   (4) 

Tästä saadaan käänteinen nettokysyntäfunktio, kun hinta käteismarkkinoilla määräytyy 

nettokysynnän ja nettotarjonnan tasapainosta: 

),,;( 21 ttttt zzNfP eD=    (5) 

Esimerkkinä käteismarkkinoiden dynamiikasta öljyn kohdalla voidaan käyttää kuviota 

3, jossa varastojen muutos eli nettokysyntä ND  on vaaka- ja spot-hinta P pystyakselilla. 
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Käänteinen nettokysyntäkäyrä f1 on nouseva varaston muutoksen suhteen, koska 

korkeammalla hinnalla P tuotanto kasvaa, kysyntä pienenee ja varasto kasvaa. 

Nettokysyntäkäyrä siirtyy ylöspäin, kun öljyn kysyntä kasvaa odottamattomasti 

esimerkiksi kylmän sään vuoksi. Jos muutos on lyhytaikainen, se katetaan varastoista, 

jolloin hinta nousee P2 :een ja varastot pienentyvät ( 0<DN ). Tilanteen normalisoidut-

tua nettokysyntäkäyrä laskee ennalleen. (Pindyck 2001a, 5.) 

 

KUVIO 3. Käteismarkkinatasapaino. (Pindyck 2001a, 6.) 

  

2.6.3. Varastoinnin markkinat 

 

Hyödykkeen tuottajien ja kuluttajien tarve varastoinnille nousee hyödykemarkkinoiden 

stokastisesta vaihtelusta. Niin raakaöljyn kuin muidenkin vastaavanlaisten 

hyödykkeiden kohdalla varastoinnilla suojaudutaan t u o t a n n o n  ja kulutuksen 

vaihteluilta, ja varastojen muutoksilla tasataan markkinatekijöiden muutoksia ja hintaa 

lyhyellä aikavälillä. Tuottajien varastot vähentävät tuotannon kustannuksia kysynnän 

vaihdellessa, kun kasvavien rajakustannusten alla voidaan myydä tuotteita varastosta 

kysynnän kasvaessa ja täyttää varastoja kysynnän laskiessa. Vakiorajakustannusten 

tilanteessa varastot myös vähentävät tuotannon sopeuttamisen kustannuksia. Kuluttajilla 

varastot helpottavat oman tuotannon suunnittelua ja estävät toimituskatkokset. (Pindyck 

2001a, 3–4.) Tärkeä piirre öljymarkkinoilla on se, että hinnat näyttävät reagoivan 

lyhyellä aikavälillä herkemmin varastojen muutoksiin kuin tuotantoon, koska varastot 

ovat ensisijainen marginaalinen tarjonnan lähde. Yritykset lisäävät ja purkavat 

varastojaan tuleviin hintaodotuksiinsa perustuen, mutta varastot muuttuvat myös 
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epävarmuuksista ja odottamattomista tuotanto- ja kysyntämuutoksista johtuen. (Ye, 

Zyren ja Shore 2002, 328.) 

 

Varastojen tarjonta on öljyvarastojen kokonaismäärä Nt, joka on tuottajien ja kuluttajien 

(kaupalliset öljyvarastot) sekä kolmansien osapuolien (esim. valtioiden strategiset 

öljyreservit) hallussa. Varastojen kysyntä riippuu varastoinnin hinnasta, jonka 

varastonpitäjät joutuvat maksamaan, ja se koostuu fyysisen varaston ylläpidon 

kustannuksista, vaihtoehtoiskustannuksena menetetystä korkotuotosta ja mahdollisesta 

hyödykkeen arvon laskusta. Koska hinta tulee kysyntäkäyrältä, on se yhtä kuin 

hyödykkeen raja-arvo eli arvo, jonka yhden varastoyksikön omistamisen tuoma hyöty 

tuottaa varastoijalle. Tämä on varastoinnin hinta ψ, eli marginaalinen mukavuustuotto 

(marginal convenience yield), josta varastoinnin kysyntä N riippuu. Varastoinnin 

kysyntä N riippuu myös muista tekijöistä, kuten tämänhetkisestä ja odotetusta tulevasta 

kulutuksesta sekä öljyn spot-hinnasta, jotka sisältyvät muuttujavektoriin z3. 

Varastoinnin kysyntään vaikuttava merkittävä tekijä on myös hinnan volatiliteetti σ, 

jonka kasvaessa epävarmuus ja täten varastoinnin tarve kasvavat. Lisäksi satunnaisilla 

shokeilla ε3 voi olla vaikutusta varastoinnin kysyntään. Käänteinen kysyntäfunktio 

varastoinnille kuvaa marginaalisen mukavuustuoton eli varastoinnin hinnan ψ  j a  

varastoinnin kysynnän N välistä suhdetta: 

),,;( 33 esy zNg=       (6) 

 

 

KUVIO 4. Tasapaino varastointimarkkinoilla. (Pindyck 2001a, 8.) 



 32 

Kuviossa 4 on havainnollistettu öljyn varastointimarkkinoiden tasapainoa laskevalla 

varastoinnin kysyntäkäyrällä ψ 1
D(N). Varastoinnin tarve kasvaa ja käyrä siirtyy ylöspäin 

esimerkiksi jos hintavolatiliteetti kasvaa ja tarvitaan suuremmat varastot pehmentämään 

käteismarkkinoiden vaihteluita. Tulevaisuuden odotuksista riippuen varastojen määrää 

voidaan kasvattaa (N2>N1), jolloin varastoinnin hinta ψ nousee, mutta vähemmän kuin 

siinä tapauksessa, että varastojen taso pysyisi samana (N2=N1). 

2.6.4. Käteis- ja varastointimarkkinoiden yhteys 

 

Yllä kuvatuilla mekanismeilla voidaan ratkaista eksogeenisten tekijöiden muutosten 

vaikutuksien suuruus hintoihin ja varastotasoon. Pindyck (2001a, 9–14) havainnollisti 

eksogeenisia shokkeja kahdella esimerkillä, jotka esitetään tässä lyhyesti korostamaan 

perusmarkkinatekijöiden vaikutusten mahdollista suuruutta. Kuviossa 5 tarkastellaan 

tilapäisen öljyn kysynnän nousun vaikutusta lähtötilanteeseen, jossa varastot ovat 

tasolla N0.  V a semmanpuoleisessa kuvassa käteismarkkinoilla spot-hinta nousee 

välittömästi kysynnän kasvaessa ja nettokysyntäkäyrän siirtyessä ylöspäin, mutta 

varastojen purkaminen hillitsee spot-hinnan nousua P1 :een. Varastokuviossa oikealla 

varastotasot laskevat, jolloin varastoinnin hinta eli marginaalinen mukavuustuotto ψ 

varastoyksikköä kohden nousee ψ 1:een. Koska kysyntäshokki on tilapäinen, 

nettokysyntäkäyrä ja varastoinnin hinta laskevat sitten ennalleen, mutta hinta pysyy 

ylempänä P2 :ssa vielä varastojen täydentämisen ajan ennen tasapainon palautumista.  

 

KUVIO 5. Tilapäisen kysynnän nousun vaikutus spot-hintaan, varastoihin ja 
varastoinnin hintaan: käteismarkkinat ja varastointimarkkinat. (Pindyck 2001a, 10.) 
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Toisessa esimerkissä kuviossa 6 Pindyck tarkastelee pidempiaikaisen muutoksen 

vaikutusta, kun markkinoiden volatiliteetti kasvaa merkittävästi ja tarve varastoinnille 

sen johdosta kasvaa. Spot-hinnan volatiliteetti heijastaa volatiilisuutta öljyn 

kulutuksessa ja tuotannossa, joiden vaihtelu aiheutuu nettokysynnän vaihtelusta 

esimerkiksi spekulatiivisen kaupan seurauksena. Myös hintavolatiliteetti itsessään voi 

aiheuttaa lisää volatiilisuutta nettokysynnässä.  

 

Seurauksena volatiliteetin kasvusta varastoinnin kysyntä siis kasvaa ja 

oikeanpuoleisessa kuviossa käyrä ψ 1
D(N) siirtyy ylöspäin. Tällöin varastoinnin hinta eli 

mukavuustuotto ja saatu hyöty varastojen pidosta ψ nousee. Volatiliteetin kasvu 

aiheuttaa myös tuotannon kasvun ja täten nettokysyntäkäyrän ( )Nf D1  (= tuotanto - 

kulutus) siirtymisen ylöspäin. Tämä johtuu siitä, että arvo mahdollisuudelle tuottaa 

öljyä tällä hetkellä kasvaa tuottajille, kun epävarmuus tulevista hinnoista jne. kasvaa. 

Spot-hinta nousee myös, kun nettokysyntä kasvaa ja öljyvarastojen kasvattaminen 

alkaa. Haluttu uusi varastotaso N1 saavutetaan, ja sen jälkeen spot-hinta ja 

marginaalinen mukavuustuotto laskevat hieman, mutta jäävät pysyvästi lähtötasojansa 

korkeammalle.  

 

KUVIO 6. Markkinoiden volatiliteetin lisääntymisen vaikutus spot-hintaan ja 
varastointiin. (Pindyck 2001, 13.)  

 

Toisessa tutkimuksessaan Pindyck (2001b) tutki ja estimoi mallinnuksen avulla 

volatiliteetin vaikutusta raakaöljyllä ja kahdella öljytuotteella, ja sai tulokseksi, että 

volatiliteetin muutokset vaikuttavat energiamarkkinatekijöihin, mutta eivät kovin 
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vahvasti. Estimointitulokset antavat tukea tässä esitetyille teorioille, mutta vain 

rajallisesti. Teorian ja estimointien ristiriitaisille tuloksille voidaan kuitenkin löytää 

selityksiä esimerkiksi mallin osittaisesta väärinmäärittelystä koskien esim. käytettyjä 

optiohinnoittelumallia ja optimointilähestymistapaa. Tämän tutkielman kannalta 

oleellinen on myös Pindyckin havainto, että mukaan otetut ”fundamentaaliset” 

markkinatekijät eivät välttämättä selitä vaihteluja kokonaan, vaan kyseessä voi osin olla 

myös spekulatiivinen ja laumakäyttäytyminen. 

2.6.5. Futuurimarkkinat 

 

Johdannaismarkkinoiden yhteys käteis- ja varastointimarkkinoiden toimintaan tulee 

varastoinnin marginaalisen mukavuustuoton kautta, ja tämä varaston pitämisestä saatu 

hyöty voidaan laskea futuuri- ja spot-hintoja käyttäen. Suuruus marginaalisten 

mukavuustuottojen virralle ψt,T periodilla [t, t+T] saadaan spot-hinnan Pt, hetken t+T 

toimituksen futuurihinnan Ft,T , riskittömän koron rT  ja fyysisen varastoinnin 

yksikkökustannuksen kT  välisenä yhtälönä: 

TTttTTt kFPr +-+= ,, )1(y    (7) 

Tästä yhtälöstä voidaan selvittää hyödykkeen spot- ja futuurihintojen suuruuden 

suhdetta, johon vaikuttaa marginaalisen mukavuustuoton ja varastointikustannusten 

erotus ψt,T – kT : 

TTtTtTT kFPr -=-+ ,,)1( y    (8) 

Futuurimarkkinoiden sanotaan olevan vahvassa backwardation-tilassa silloin, kun 

hyödykkeen spot-h in ta  P t on suurempi kuin futuurihinta Ft,T  (varastoinnin 

mukavuustuotto on suuri). Heikossa backwardation-tilassa spot-hinta on suurempi kuin 

diskontattu futuurihinta (varastoinnin mukavuustuotto positiivinen, mutta pieni). 

Markkinoiden sanotaan olevan contango-tilassa silloin, kun spot-hinta on pienempi kuin 

futuurihinta. Raakaöljyn kohdalla backwardation-tila on varsin tyypillinen, j a  

marginaalinen mukavuustuotto on taloudellisesti merkittävä myös empiirisesti 

havainnoituna. (Pindyck 2001a, 17, 22.)  Litzenberger ja Rabinowitz (1995, 1517–1520) 

myös tutkivat WTI-raakaöljyä vuosilta 1 9 8 4 –1992, ja havaitsivat, että 

raakaöljymarkkinoilla spot-hinta oli korkeampi kuin futuurihinta 77% ajasta ja 

korkeampi kuin diskontattu futuurihinta 94% ajasta. He mallinsivat teoriaa öljyn 
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hinnoittelulle ja tuotannolle epävarmuuden vallitessa, ja käyttivät optioajattelutapaa 

raakaöljyn tuotantoon. Lisäksi he osoittivat, että öljyn tuotanto tällä hetkellä vaatii sen, 

että diskontattu futuurihinta on alhaisempi kuin spot-hinta tällä hetkellä (heikko 

backwardation). Tämä seuraa siitä, että öljylähde nähdään osto-optiona, ja 

backwardation kuvaa suhdetta kahden mahdollisuuden välillä; toteutetaanko optio ja 

porataanko öljy, vai lykätäänkö tuotantoa. Rakennetussa teoriamallissa markkinat ovat 

aina sisäisessä tasapainossaan heikossa backwardation-tilassa. Mitä suurempi on 

epävarmuus tulevaisuuden futuurihinnoissa, sitä vahvempi on backwardationin oltava 

tämän hetken tuotannon tapahtumiseksi. Empiiriset havainnot sääntelemättömästä öljyn 

tuotannosta Yhdysvalloissa tukivat tätä teoriaa. Pindyck (2001a, 17–18) lisäksi esittää 

perustelut sille, miten spot- ja futuurihintojen suuruusero liittyy varastointimarkkinoihin 

varastoinnista saadun mukavuustuoton kautta. Kun markkinoiden volatiliteetti on suuri, 

saadaan varastoinnista enemmän hyötyä ja mukavuustuotto on suurempi (ks. yhtälö 

(8)). Tällöin spot-hinta on suurempi kuin futuurihinta. Kun volatiliteetti on suuri, on 

spot-hinnan noustava tämän hetken tuotannon varmistamiseksi.  

 

Futuurimarkkinoiden ja spot-markkinoiden hintojen välillä on yhteys myös sijoitukselle 

odotetun tuoton kautta. Kun ostetaan hyödykettä varastoon, on sen tuleva mahdollinen 

myyntihinta eli spot-hinta epävarma, jolloin sille on ansaittava tähän riskiin sopeutettu 

korko ρT : 

tTTTttTtt PkPPE ry =-+-+ ,)(    (9) 

Huomioimalla yhtälö (7) saadaan tämän hetken futuurihinnan F t,T ja odotetun tulevan 

spot-hinnan Et(Pt+T) välinen yhteys, jossa korkojen ero (rT-ρT) kuvaa öljyn hinnassa 

olevaa riskipreemiota: 

tTTTttTt PrPEF )()(, r-+= +    (10) 

Yleisesti hyödykkeillä voidaan olettaa olevan siis riskipreemio, jolloin teorian mukaan 

riskistä johtuen futuurihinnan pitäisi olla alhaisempi kuin odotettu tulevaisuuden spot-

hinta. (Pindyck 2001a, 18.) Lisää riskipreemion olemassaolosta raakaöljyn hinnassa 

esitetään luvussa 6 spekulaation mahdollista vaikutusta analysoitaessa (ks. esim. 

Consedine ja Larson 2000).   
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2.6.6. Viime vuosien kehityksen tarkastelua perusdynamiikan valossa 

 

Öljymarkkinoiden luonteesta johtuen on ajoittain vaikea arvioida, mistä erisuuruiset 

varastotasot kertovat. Yhtenä vaihtoehtona varastojen alhaisuudelle on, että se ilmentää 

markkinoiden suurempaa altistumista tarjonnan ja kysynnän epätasapainolle sekä 

volatiliteetille, joka nostaisi hintoja. Kuitenkin on mahdollista, että alhaiset varastotasot 

heijastavat normaalin käyttäytymisen mukaisia odotuksia lähitulevaisuudessa laskevista 

spot-hinnoista. Ennen nykyistä hinnannousua o l i  melko pitkäkestoinen vahvan 

backwardationin kausi, jolloin normaalitilanteessa olisi alhaisempi futuurihinta voinut 

olla merkkinä tulevan spot-hinnan laskusta ja näin aiheuttanut varastojen purkamista. 

Kuitenkaan korkean riskipreemion aikana futuurihintojen alemmuutta ei ole voitu pitää 

luotettavana ennusteena tulevien spot-hintojen laskusta. Korkeat spot-hinnat voivat 

johtaa varastojen pienentämiseen, joka voidaan tulkita suureksi kysynnäksi, ja hinnat 

nousevat edelleen. Täten alhaisten varastojen aikana tapahtuneet tarjontahäiriöt voivat 

aiheuttaa nousua spot- ja futuurihintoihin. (André ym. 2004, 29–31.)  

 

Tämänhetkisen korkean hinnan kauden pituus riippuu useista seikoista. Esimerkiksi jos 

ratkaisuja poliittisiin ongelmiin löydettäisiin, voisi öljyn spot-hinta laskea merkittävästi. 

Jos kuitenkin epävarmuus tulee yhä edelleen jatkumaan, voivat volatiilisuus ja siten 

korkeat spot-hinnat, varastoinnin mukavuustuotot ja haluttu varastotaso jäädä 

pysyvämmiksi edelleen. Tätä näkemystä on tukenut se, että myös pitkien öljyfutuurien 

hinnat ovat nousseet merkittävästi vuosina 2004–2006 aiemmista öljyn hinnannousuista 

poiketen. Vuoden 2005 alusta mentiin lisäksi contango-tilaan, jossa lyhyempien 

futuurien hinnat ylittävät spot-hinnat. Contango-tila on kestänyt nyt varsin kauan, ja 

markkinoiden on tulkittu pitävän hinnannousua suhteellisen pysyvänä. Lisäksi tämä on 

tulkittu huoleksi öljymarkkinoiden kireyden jatkumisesta. OECD-maiden 

öljyvarastotasot ovat lisäksi nousseet merkittävästi, ja ne olivat maaliskuussa 2006 

esimerkiksi Yhdysvalloissa korkeimmillaan vuoden 1999 jälkeen (kuitenkin 

öljytuotteiden, kuten bensiinin, varastotasot ovat vaihdelleet). Vaikka korkeat 

raakaöljyvarastotasot ja tulevaisuuden tarjontahuolten lieventyminen ovat puoltaneetkin 

öljyn hinnan laskua ajoittain, ovat jälleen vuoden 2006 alusta mm. kasvaneet poliittiset 

epävarmuudet, kuten levottomuudet Nigeriassa ja Irakissa, iskut Saudi-Arabiassa ja 

Iranin ydinohjelma, sekä bensiinin vahva kysyntä pitäneet raakaöljyn hinnan korkealla 
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ja erittäin volatiilina. (André ym. 2004, 31; IMF 2005, 58–62; Kauppalehti 2006a, 

2006b, 2006c; Suni ja de Carvalho 2005, 138.) 

 

2.7. Varastotasomalli öljyn hinnan ennustamiseen lyhyellä 
 aikavälillä  
 

Tässä kappaleessa esitetään esimerkki raakaöljyn spot-hinnan lyhyen aikavälin 

ennustuksessa käytettävästä mallista, joka hyödyntää edellä esitettyjä yhteyksiä spot- ja 

varastointimarkkinoiden välillä. Mallissa hyödynnetyt OECD-maiden öljyvarastotasot 

mittaavat öljymarkkinoiden t asapainoa ja tilannetta. Myöhemmin esitettävistä 

spekulaatioanalyyseista luvun 6 lähestymistapa perustuu tähän varastomalliin laajentaen 

sitä selittämään hintapreemiota, joka on öljyn hinnassa todellisen markkinahinnan ja 

tämän mallin ennustaman hinnan välillä. Tässä Yen, Zyrenin ja Shoren (2002) 

esittämässä mallissa raakaöljyn ja erityisesti sen WTI- laadun spot-hinnan muutoksia 

lyhyellä aikavälillä pyritään selittämään öljyn varastotilanteella. Varastotietoina 

käytetään  OECD-maiden tahojen aggrekoituja raakaöljyn varastotasoja, joita 

Yhdysvaltain Energiahallinto (Energy Information Administration, EIA) julkaisee.  

 
Varastomallissa hyödynnetään sitä öljymarkkinoiden toimintamekanismeista lähtöisin 

olevaa perustaa, että varastotasoilla voidaan määrittää markkinoiden tiukkuutta sekä 

kysyntä- ja tarjontatilannetta. Allaolevista kuvioista huomataan karkea negatiivinen 

korrelaatio raakaöljyn spot-hinnan (kuvio 7)  j a  OECD-maiden valtion ja yritysten 

öljyvarastojen tason (kuvio 8) välillä (ks. myös kuvio 15).  

    
KUVIO 7. WTI-raakaöljyn spot-hinta (kuu- KUVIO 8. OECD-maiden koko- 
kausittainen keskiarvo. (Ye ym. 2002.) naisöljyvarastot. (Ye ym. 2002.)       
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Perinteisesti tavanomaisen hintakehityksen kausilla on siis voitu havaita merkkejä 

tällaisesta karkeasta yhteydestä, kuten tällä Yen ym. käyttämällä periodilla. Mallin 

sopivuudesta viime vuosien tilanteeseen kuitenkin keskustellaan lisää luvussa 6. 

Varastomalli hyödyntää raakaöljyn spot-hinnan ennustamisessa kysynnän ja tarjonnan 

välistä epätasapainoa, josta varastojen muutokset kertovat. Tämä on yksinkertaistettuna 

esitetty kuviossa 9.    

 

 
KUVIO 9. Raakaöljyn kysynnän ja tarjonnan heijastuminen  
hintaan varastojen kautta. (Ye, ym. 2002, 329.) 
 
 

Mallinnusta varten markkinoiden kireyttä ja hintapainetta kuvaamaan lasketaan 

muuttuja suhteellinen varastotaso (relative inventory level, RIN). Se määritellään hetken 

t todellisten OECD-öljyvarastojen määrän (INt) ja halutun normaalin varastotason (INt
*) 

erotuksena: 

*
ttt ININRIN -=    (11) 

Haluttu normaali varastotaso INt
* erotusta varten lasketaan käyttäen 11 kuukausittaista 

kausittaista (seasonal) muuttujaa Dk, k = 2,3, ...,12: 

å
=

++=
12

2
10

*

k
kkt DbtbaIN    (12) 

Suhteellinen varastotaso lasketaan puhdistettuna kausivaihtelusta ja trendeistä, ja 

estimoidut kertoimet a0,  b 1 ja bk tulevatkin havaituista OECD-öljyvarastojen tasoista 

puhdistettuna trendeistä ja kausivaihteluista.  
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Varastomalli kehitetään suhteellisen varastotason (RIN) ja raakaöljyn välisen hinnan 

riippuvuuden perusteella, koska historiallinen havaittu korrelaation WTI-raakaöljyn 

spot-hinnan ja OECD-varastotason välillä oli tilastollisesti merkitsevä -0,422. Ye ym. 

havaitsivat, että RIN-varastomuuttujan mukana ollessa monet muut selittäjät tulivat ei-

merkitseviksi, ja että RIN-muuttujaan kannattaa ottaa mukaan niin raakaöljy- kuin 

öljytuotevarastot. Ennustemalli WTI-raakaöljyn nimelliselle spot-hinnalle määritellään: 

ttt
i

iti
i

itit eWTIdAINLINcRINbaWTI e+++++= -
=

-
=

- åå 1

5

0

5

0

 (13) 

LIN-muuttuja muokkaa mallia epäsymmetrisen markkinakäyttäytymisen huomioivaksi 

normaalia alhaisempien varastojen tilanteessa: 

RINLIN t = , jos *
tt ININ < , ja 0=tLIN  muutoin.  (14) 

AIN-muuttuja puolestaan heijastaa syklistä markkinakäyttäytymistä: 

12--= ttt ININAIN     (15) 

Multikollineaarisuuden vähentämiseksi WTI-raakaöljyn hinnan yhtälö transformoidaan 

estimointeja varten muotoon:   (16) 

tttt
i

itit
i

itit eWTIdAINLINcLINcRINbRINbaWTI e++++D++D+= --
=

--
=

- åå 155

4

0
55

4

0

 

Tämän regressio estimoitiin OLS-menetelmällä ja sopeutetuksi selitysasteeksi saatiin 

varsin korkea R2 = 0,935 tammikuusta 1992 helmikuuhun 2001 päättyneellä periodilla. 

Yhdysvalloissa ainakin EIA o n  käyttänyt Yen ym. estimoimaa mallia ennustamaan 

hinnan muutoksia esimerkiksi OPECin tuotannon muutoksista johtuen. 
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3. SPEKULAATION MÄÄRITTELY 

3.1. Spekulaattoreiden merkitys johdannaismarkkinoilla 

3.1.1. Spekulaattoreiden toiminta suhteessa muihin markkinaosapuoliin 

 

Johdannaismarkkinoiden ensisijainen kokonaishyvinvointia edistävä vaikutus tulee siitä, 

että suojaaminen mahdollistuu .  Kaikilla johdannaismarkkinoiden osapuolilla, jotka 

karkeasti jaoteltuna ovat suojaajat, spekulaattorit ja arbitraattorit, on oma tärkeä roolinsa 

tämän tavoitteen saavuttamisessa. Suojaajat suojautuvat johdannaissopimuksilla 

riskeiltä, joita ne kohtaavat käyttäessään liiketoiminnassaan fyysisiä kohde-etuuksia, 

kuten hyödykkeitä. Kumoamalla omat positionsa ne siirtävät riskit toisille 

markkinaosapuolille. Spekulaattorit edustavat näitä osapuolia, jotka pyrkivät hyötymään 

informaatiotehottomuuksista ja kohteiden hintojen muutoksista ottamalla 

suojaamattomia positioita. Spekulaattorit ovat valmiita kantamaan riskejä tuottoja 

etsiessään. Arbitraattorit pyrkivät hyötymään kohteiden hinnoitteluvirheistä ja samalla 

varmistavat, että hinnat toisiinsa sidoksissa olevilla eri markkinoilla ovat 

yhdenmukaisia. (EIA 2002, 46.)     

 

Yhtä yksiselitteistä määritelmää spekulaatiolle on vaikea antaa, koska spekulaation 

määritelmiä ja spekulatiivisten toimijoiden ryhmäjakoja on tutkijoiden ja näkökulmien 

mukaan monia. Karkeasti spekulaatiolla tarkoitetaan voiton tavoittelua hintojen ja 

tuottojen vaihteluista hyötymällä, yleensä riskiä sisältävillä kaupankäyntimenetelmillä. 

Ilmiönä spekulaatio on tunnistettu jo vuosisatoja, ja sen vaikutuksesta on väitelty jo 

paljon ennen kehittyneiden johdannaismarkkinoiden syntyä (kooste varhaisesta 

kirjallisuudesta ks. esim. Mayhew 2000). Keynes (1936, uud. painettu 1973, 154–160) 

määritteli spekulaation toiminnaksi, joka pyrkii ennustamaan markkinoiden psykologiaa 

ja luomaan voittoja tällä tavoin. Hän rinnasti ammattimaiset sijoittajat ja spekulaattorit 

erilleen ns. keskimääräisistä tavallisista sijoittajista, ja painotti näiden eriytyneiden 

sijoitusmenetelmien olevan seurausta organisoitujen sijoitusmarkkinoiden kehityksestä. 

Ammattilaiset ja spekulaattorit keskittyvät ennustamaan sijoituskohteiden arvostuksen 

muutoksia lyhyellä aikavälillä nopeiden voittojen toivossa, kun taas perinteisessä 

sijoittamisessa keskityttiin ennustamaan investoinnin elinikänään tuomia tuottoja. Hän 

mainitsi spekulaation olevan merkittävää New Yorkissa jo tuolloin.  
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Edellä mainittujen johdannaismarkkinaosapuolten perusteella toimijat jaetaan 

raportoinnissa ja tutkimuksissa yleensä karkeasti kahteen ryhmään. Spekulatiivisilla 

toimijoilla tarkoitetaan niitä öljyn tapauksessa lähinnä johdannaismarkkinoilla toimivia 

tahoja, jotka liikuttelevat sijoituksia eri markkinoiden ja sijoituskohteiden välillä ja 

reagoivat tuo t to-odotusten muutoksiin. Spekulaattorit pyrkivät öljymarkkinoilla 

hyötymään hintojen noususta tai laskusta muuttamalla positioitaan 

johdannaisinstrumenteissa, mutta niillä ei ole mitään tarvetta varsinaiselle kaupan 

kohteena olevalle fyysiselle hyödykkeelle, kuten tässä öljylle. Tämän vuoksi 

spekulaattoreista käytetään nimitystä ei- teolliset toimijat (non-commercial traders), jolla 

viitataan siihen, että näiden tahojen toimialaan ei liity öljyn, öljytuotteiden eikä muiden 

energiatuotteiden valmistus eikä käyttö raaka-aineena, eivätkä ne näin ollen altistu öljyn 

hintamuutoksille teollisen eivätkä tuotannollisen toiminnan vuoksi. Ei-teolliset toimijat 

ovat pääasiassa sijoitustoimintaa harjoittavia tahoja. Selvästi suurin ryhmä 

johdannaismarkkinoilla ovat kuitenkin teolliset toimijat (commercial traders). Ne 

ostavat tai myyvät toimialansa puolesta myös fyysistä raakaöljyä tai öljytuotteita 

käyttääkseen niitä öljynjalostusprosessissa tai muuten tärkeänä raaka-aineena tai 

panoksena tuotannossaan. Nämä toimijat käyttävät öljyjohdannaisia pääasiassa 

suojaukseen minimoimaan altistumistaan öljyn hintavaihteluiden riskille, joka on 

merkittävä riskitekijä niiden tuotto- ja kulurakenteessa. (André  y m .  2 0 0 4 ,  34; 

Ederington ja Lee 2002, 356–357.) Datassa teolliset toimijat määritellään niin, että ne 

ovat aktiivisia johdannaismarkkinoiden ohella myös hyödykkeen käteis- eli spot-

markkinoiden kaupankäynnissä eli ostavat ja/tai myyvät aktiivisesti myös fyysistä 

hyödykettä (Weiner 2002, 398). Raakaöljyn suojaajaryhmiä ovat etenkin mm. välittäjät 

ja öljyn tukkukauppiaat (dealers, merchants), teolliset valmistajat (manufacturers), 

öljyntuottajat (producers) ja liikepankit (Haigh ym. 2005, 29). 

 
Tämä jaottelu teollisiin ja spekulatiivisiin toimijoihin ei kuitenkaan ole täysin selvä, 

koska teollisten toimijoiden ryhmässä voi olla osin myös spekulatiivisin tavoittein 

mukana olevia toimijoita (André ym. 2004, 34). Puhtaan suojaamisen tai spekuloinnin 

ohella voi olla myös näiden sekoittumista ja yhtäaikaista toteuttamista, joka ilmenee 

esimerkiksi Workingin 1950-luvulla esittämästä eri suojaamisen muotojen jaottelusta 

(ks. Horsnell ja Mabro 1993, 108). Sen mukaan ensimmäinen suojaamisen muodoista 

on ns. rutiinisuojaaminen, jonka tavoitteena on tasoittaa tuottoja eli vähentää niiden 

vaihtelua. Tätä käytetään, kuten edellä mainittiin, hintariskin suojaamisessa, eikä siinä 
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tarvita näkemystä tai spekulaatiota markkinoiden ja hintojen tulevasta kehityksestä. 

Toinen suojaamisen muoto on ns. valikoiva suojaaminen, jossa hyödynnetään arvioita ja 

ennusteita hintojen suunnasta. Näiden odotusten mukaan valitaan mikä osa 

liiketoiminnan öljytoimituksista suojataan vai suojataanko ne kaikki. Kolmas 

suojaamistyyppi voi olla ns. arbitraasisuojaaminen, jossa suojauspositioilla pyritään 

hyötymään ennustetuista muutoksista basis-erossa. Basis-käsitteellä tarkoitetaan 

erotusta liiketoiminnassa käytetyn suojattavan hyödykkeen hinnan ja suojaukseen 

käytettävän instrumentin kohde-etuuden hinnan välillä esimerkiksi silloin, kun 

liiketoiminnassa käytetään eri raakaöljylaatua kuin minkä johdannaisella sitä yritetään 

suojata. Ns. arbitraasisuojauksessa yritetään hyötyä tämän hintaeron muutoksista. Kaksi 

viimeistä näistä suojausmahdollisuuksista sisältävät näin myös elementtejä 

spekulaatiosta markkinaennusteiden muodossa. Muutenkin öljymarkkinoiden 

toimijoiden jakaminen tiukasti teollisiin toimijoihin eli suojaajiin ja ei- teollisiin 

toimijoihin eli spekuloijiin on vaikeaa, koska molempien osapuolten positiot voivat 

sisältää vaikutteita kummastakin tavoitteesta. Suojaajien toiminta voi sisältää myös 

spekulatiivisen ennustepuolen, kuten edellä kuvattiin, ja myös öljyalan ulkopuolisista 

toimijoista osa on puhtaasti spekuloijia, mutta osa niistä ainakin osin myös suojaa 

positioitaan. Öljyalan ulkopuolisissa toimijoissa on myös esim. rahoitusyhtiöitä, jotka 

ottavat kantaakseen asiakkaidensa riskejä öljyalalla ja käyttävät itse öljyjohdannaisia 

omaan suojaukseensa. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että spekuloijat ottavat usein 

vastakkaiset positiot suojaajiin nähden ja tarjoavat näin mahdollisuuden suojaamiseen. 

(Horsnell & Mabro, 1993, 108.) Luokittelun vaikeudella voi olla merkittävää vaikutusta 

empiiristen tutkimusten tulosten tulkintaan. Jäljempänä tässä tutkielmassa pohditaan 

missä määrin tulosten yleistettävyyteen vaikuttaa se, että ei-teollisten toimijoiden 

vaikutuksiin keskittyvissä empiirisissä tutkimuksissa mahdolliset teollisten tahojen 

spekulatiiviset sijoitukset jäävät kokonaan huomiotta. 

3.1.2. Erilaisia määrittelyjä spekulaattoreiden ryhmän koostumuksesta 

 

Useat tutkijat ja tahot ovat määritelleet spekulaation käyttämällä tutkimuksissaan sen 

kvantitatiivisena mittarina ei-teollisten toimijoiden (non-commercial traders) 

positioiden suuruutta öljyjohdannaismarkkinoilla, ja erityisesti datana on käytetty 

lähinnä New Yorkin hyödykejohdannaispörssin (NYMEX, New York Mercantile 

Exchange) futuurimarkkinapositioita (CFTC 2004, Merino ja Ortiz 2005, 139; Weiner 
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2002, 398). Tämän suuresti aggrekoidun datan käyttö on kuitenkin ongelmallista 

johtuen edellämainitusta teollisten ja ei-teollisten toimijoiden suojauksen ja 

spekulaation sekoittumisesta, mutta on yleisin käytäntö datan rajoitetun saatavuuden 

vuoksi. Joissakin tutkimuksissa on saatu käyttöön myös hajautetumpaa dataa, jolloin 

spekulatiivisista toimijoista mukaanotettujen ryhmien sisältö on huomioitava tuloksia 

tulkittaessa. Tähän seikkaan kiinnitetään huomiota tehtäessä tämän tutkielman 

johtopäätelmiä aiempien empiiristen tutkimusten pohjalta, ja tutkielman näkemys 

puoltaa mahdollisimman laajaa spekulaattoreiden ryhmän määrittelyä.  

 

Yleisesti spekulaattoreina pidetään hyödykepooleja (commodity pool) ja hedge fund -

rahastoja, jotka muodostavat suuren osan ei-teollisista öljyjohdannaiskaupankäyntiä 

harjoittavista tahoista. Näiden ryhmien nimityksistä ja niihin kuuluvista eri tahoista on 

olemassa monia määrittelyjä, joista tässä esitetään muutamia. Ei-teollisten toimijoiden 

määrän alkaessa lisääntyä öljyjohdannaismarkkinoilla määrittelivät Dale ja Zyren 

(1996, 14–15) ei-teollisia toimijoita seuraavalla tavalla 1990-luvun puolivälissä. 

Hyödykepoolit ovat rahastoja, jotka sijoittavat sijoittajajoukon kerättyä varallisuutta 

pääasiassa hyödykejohdannaismarkkinoille. Yhdysvalloissa näiden tahojen on 

rekisteröidyttävä Hyödykefutuurikaupankäyntikomissiolle (Commodity Futures Trading 

Commission, CFTC), joka valvoo hyödykejohdannaismarkkinoita. Toinen ryhmä eli 

hedge fundit ovat rahastoja, jotka perinteisesti ovat sijoittaneet varoja 

rahoitusmarkkinoille moniin eri arvopaperilajeihin, mutta viime vuosikymmeninä yhä 

enemmän myös hyödykejohdannaisiin. Näistä hyödykejohdannaissijoituksia hallitsevat 

tietyn sijoittaja- ja varallisuusmäärän ylittävät rahastot ovat mukana rekisteröinnissä.  

Kuviossa 10 on havainnollistettu tätä jaottelua, mutta pinta-alat eivät kuvaa ryhmien 

suuruutta, ja kuvio on muutenkin vain suuntaa antava.  

 

Perinteisesti hedge fund -rahastot ovat olleet suuresta riskinottohalukkuudestaan 

huolimatta vähäisemmän sääntelyn kohteena kuin tavalliset rahastot (mutual funds). 

Esimerkiksi Yhdysvalloissa Arvopaperi-  ja pörssikomission (Securities and Exchange 

Commission, SEC) sijoittajasuojasäännökset eivät ole koskeneet kaikkia hedge fundeja. 

Ne ovat aktiivisesti pyrkineet välttämään sääntelyä ja pitämään toimintansa sellaisena, 

ettei rekisteröitymisvelvoitetta tulisi mm. rajoittamalla sijoittajien määrää ja 
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sääntelemällä heidän minimisijoituksien suuruutta. Nykyisin SEC vaatii 

rekisteröitymisen yli 25 miljoonaa dollaria hallinnoivilta rahastoilta, ja hedge fundien 

sääntelyn uskotaan lisääntyvän myös muilta osin. (Saunders ja Millon Cornett 2006, 14, 

141–143.)  

 

KUVIO 10. Yksi näkemys hedge fundien ja hyödykepoolien jaottelusta  
osana ei-teollisia toimijoita eli spekulaattoreita. Varjostetut alueet 
ovat rekisteröityneitä hyödykepoolioperaattoreita. (Dale & Zyren 1996, 15.) 
 

Hedge fundien suhteellinen osuus ei-teollisista toimijoista on nykyisin suuri. Tästä 

johtuen sitä käytetään myös kattokäsitteenä spekulatiivisista ryhmistä, kuten Haighin, 

Hranaiovan ja Overdahlin (2005, 8–9) määrittelyssä. Ei-teollisten toimijoiden ryhmän 

sisältä on eroteltu heidän tutkimuksensa kohteeksi tämä suuri ammattimaisten 

hallinnoitujen rahastojen ryhmä eli hedge fundit, joilla tarkoitetaan siis spekulatiivisessa 

mielessä hyödykemarkkinoilla toimivia rahastoja. Hedge fund -rahastot on tässä 

määrittelyssä yleisnimitys näille toimijoille, joista suuri osa on hyödykepooleja. 

Hyödykepoolirahastot keräävät sijoittajien varoja, jotka ne sijoittavat futuuri- j a  

optiomarkkinoille mahdollistaen piensijoittajille näin sekä p ä ä s y n  

johdannaismarkkinoille, suuremman hajautuksen että ammattimaisen varainhallinnan. 

Hyödykepoolioperaattori (commodity pool operator, CPO)  on osapuoli, joka hankkii 

varoja kerätäkseen ne yhteen sijoitustoimintaa varten. Hyödykekaupankäynnin 

neuvonantajalla (commodity trading adviser, CTA) tarkoitetaan sitä tahoa, joka 

hallinnoi tilejä ja varoja, jotka on sijoitettu rahastoon. Nämä kaksi edellämainittua tahoa 

ovat rekisteröityjä toimijoita, joiden kautta suurin osa hedge fundeista toimii. Haigh ym. 

lukevat siis spekulatiivisia tahoja tutkittaessa kattavaan hedge fundien ryhmään 

kuuluvaksi seuraavat ei-teollisten osapuolien ryhmät: 1) rekisteröidyt 
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hyödykepoolioperaattorit (CPOt), 2) rekisteröidyt hyödykekaupankäynnin 

neuvonantajaorganisaatiot (CTAt), 3) henkilöt, jotka hallinnoivat asiakkaiden varoja 

(associated persons, AS) ja 4) muut rekisteröimättömät tahot, jotka sijoittavat varoja 

samassa tarkoituksessa. Pääasiassa tämä jaottelu noudattaa CFTC:n valvontaa varten 

kerätyn datan osapuolijakoa.  

 

Heidän määrittelynsä rajoittuessa hedge fundien laajaan joukkoon siinä ei kuitenkaan 

ole välttämättä huomioitu kaikkia tärkeitä spekulatiivisia tahoja, vaikka valittu joukko 

onkin suuri osa ryhmästä. Ederington ja Lee (2002, 353–359)  tu tkivat 

lämmitysöljyfutuurikaupan (yksi suurimmista energiajohdannaisista) rakennetta 

osapuolten suhteen. He tulivat johtopäätökseen, että energiafutuurimarkkinoilla ei voida 

tehdä suoraa jakoa niin, että teolliset toimijat olisivat suojaajia ja ei-teolliset toimijat 

spekulaattoreita. Tämä johtuu siitä, että myös teollisista toimijoista osa toimii 

spekulatiivisesti, mutta suojaajien ja spekulaattoreiden ryhmiä on vaikea tarkasti erotella 

toisistaan datassa, koska ei voida havainnoida futuurisopimusten vastineita fyysisen 

hyödykkeen spot- tai termiinikaupoista. He huomioivat spekulaattoreiden joukossa näin 

ollen myös muita ryhmiä kuin esim. Haigh ym. Myös ei-teollisten toimijoiden ryhmästä 

ovat mukana lisäksi ns. floor traderit, jotka ovat pörssin omaan lukuunsa kauppaa 

käyviä jäseniä. Näillä havaittiin olevan spekulaattoreista suurin positioiden vaihtuvuus, 

ja ne pitävät pääasiassa spread-positioita spekuloiden hintasuhteilla. Myös 

sijoitusmielessä kauppaa käyvien eri tahojen lukemisesta spekulaatioon on varsin 

runsaasti erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n 

pääjohtaja Claude Mandil totesi, että ”sijoitusostojen yhteydessä puhutaan helposti 

spekulaatiosta, mutta itse asiassa kyse on suurista eläkerahastoista, jotka ennakoivat 

markkinoiden tapahtumia” (Helsingin Sanomat 2006b). Spekulaation käsittämiseen ja 

käsitteen laajuuteen palataan luvussa 7.2 suomalaisten tahojen haastatteluiden 

yhteydessä.   
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3.2. Spekulaation muutokset ja kehitys, sekä datan keräys  
 

Weiner (2002, 393–396) listaa syitä ja motivaatiotekijöitä spekulatiivisen volyymin 

muutoksille. Ensimmäisenä syynä spekulatiivisten investointien lisääntymiseen tai 

vähentymiseen voivat olla uutiset markkinoiden fundamenteista. Kun spekulaattorit 

saavat tietoa fundamenttien muutoksista, kuten öljyn kysyntään ja tarjontaan 

vaikuttavista tekijöistä, he voivat haluta muuttaa positioitaan ennakoiden tulevia 

hintamuutoksia ja mahdollisuuksia voittoihin. Toinen syy spekulatiivisten sijoitusten 

muuttumiseen voi olla laumakäyttäytyminen, kun itse passiivisesti tietoa hankkivat 

spekulaattorit seuraavat muiden reagointia tai käyttävät samanlaisia teknisen analyysin 

menetelmiä. Kolmas syy näiden positioiden muutoksiin voi olla aivan uusien 

spekulatiivisten toimijoiden tulo öljyfutuurimarkkinoille esim. hedge fund –toiminnan 

lisääntyessä. Tällöin voidaan olla huolissaan siitä mahdollisuudesta, että spekulatiivinen 

toiminta alkaisi hallita markkinoilla, mutta tästä ei liene kuitenkaan suurta huolta (ks. 

kuvioita 11–13 ei-teollisten tahojen suhteellisista osuuksista). 

 

Yhdysvalloissa Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kerää tilastotietoa 

hyödykefutuuri- ja optiosopimusten avoimista positioista Yhdysvaltain hyödyke-

johdannaismarkkinoilla suurten toimijoiden raportointijärjestelmänsä kautta. Kaikkien 

tietyt rajat ylittävien positioiden haltijatahojen on raportoitava jatkuvasti komissiolle, 

joka käyttää dataa seuratakseen mahdollisia markkinavoiman keskittymisi ä  j a  

valvoakseen spekulatiivisten positioiden määrää. Raportoinnin ulkopuolelle jää pienten 

markkinatoimijoiden positiot, jotka ovat noin 10–30% kokonaispositioista. Data 

julkaistaan nykyisin viikoittain COT-raportissa (Commitments of Traders Report), joka 

on saatavissa erikseen futuureista ja yhdistettynä futuureista ja optioista. COT-raportissa 

markkinatoimijat on jaettu teollisiin (commercial) ja ei-teollisiin (non-commercial) 

toimijoihin. Toimija määritellään teolliseksi, jos se täyttää komission sitoumuksen 

futuureiden tai optioiden käytöstä fyysisen liiketoimintansa suojaamiseen. Tämän 

jälkeen tahon kaikki tietyssä hyödykkeessä ottamat positiot luokitellaan teollisiksi, jos 

se käyttää niitä suojaukseen. Kaupankäyntitaholla voi olla eri luokitukset eri 

hyödykkeissä, mutta yhdessä hyödykkeessä se voi olla vain joko teollinen tai ei-

teollinen. Raportissa julkaistaan tahojen pitkät, lyhyet ja spread-positiot, 

kokonaispositiot ja ryhmien suhteelliset osuudet positioista hyödykkeittäin. Spread-
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positiot kuvaavat sitä määrää, mikä kullakin ei-teollisella taholla on yhtä suuria, 

toisensa kumoavia pitkiä ja lyhyitä positioita (kumoutumisen vuoksi niistä ei ole esitetty 

kuvaajia). Raportoidut pitkät ja lyhyet positiot ovat näiden ylimeneviä osuuksia, jotka 

nähdään vuodesta 1986 toukokuun alkuun 2006 kuvioissa 11 ja 12. Raakaöljyn kohdalla 

tiedot ovat kevyestä light sweet - laadusta NYMEXistä. (CFTC 2004; Haigh ym. 2005, 

3–7.) Julkistettujen tietojen aggrekoiminen vain näihin kahteen ryhmään ja  eritellyn 

datan saamisen vaikeus ovat kuitenkin vaikeuttaneet spekulaation täsmällistä empiiristä 

tutkimusta, kuten edellä jo mainittiin (Weiner 2002, 396). 

 

Kuvioista 11 ja 12 nähdään selvästi kuinka voimakkaasti avointen positioiden määrä 

NYMEXin raakaöljyfutuurisopimuksissa on lisääntynyt futuurikaupan aloittamisen 

jälkeen 1980- luvulta lähtien. Erityisen voimakasta kaupankäyntiaktiivisuuden kasvu on 

ollut vuodesta 2002 lähtien, jolloin myös ei- teollisten tahojen positiot ovat alkaneet 

kasvaa. André ym. (2004, 34–35)   havainnoivat sekä futuuri- että optiopositioita, ja 

totesivat, että yhteenlaskettuna spekulatiiviset positiot ovat suhteellisesti vain pieni osa 

koko näiden johdannaisten kaupankäynnistä. He näkevät kuitenkin, että ei-teolliset 

nettopositiot voivat olla ajoittain tarpeeksi merkittäviä, niin että suuret muutokset niissä 

voisivat aiheuttaa muutoksia hintoihin. Tällöin spekulatiivinen toiminta voisi lisätä 

volatiliteettia hinnoissa. Kuitenkin on mahdollista myös, että jos nämä toimijat osaavat 

ennakoida markkinoiden muutoksia, ne voivat myös tasoittaa hintasyklejä muuttaen 

positioitaan juuri ennen hintojen käännekohtia.  

 

Ei-teollisten toimijoiden positioiden suuruutta viimevuosien hinnannousun aikana 

havainnollistaa kuvio 13. Kuvaajassa on huomioitu sekä futuuri- että optiosopimukset 

(toisin kuin kuvioissa 11 ja 12). Siitä havaitaan, että ei-teollisten tahojen nettopositio on 

viime vuosina ollut pääsääntöisesti pitkä, eli ne ovat ostaneet raakaöljyfutuureita 

enemmän kuin myyneet. Tällöin niiden nettovaikutuksen voidaan tulkita olleen 

enemmän hintoja nostava. Vuoden 2006 alussa öljyn hintaennätysten rikkoutuessa 

niiden pitkien positioiden nähdään olleen kasvussa. Vaikka viikoittaiset positiovaihtelut 

ovatkin suuria, ei puhtaiden spekulatiivisten tahojen voida kuitenkaan sanoa  

kasvattaneen  
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Ei-teolliset pitkät positiot suhteessa kaikkiin raportoituihin pitkiin 

positioihin 1986 - 02.05.2006, NYMEX raakaöljyfutuurit
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KUVIO 11.  Ei -teollisten tahojen pitkät positiot (alempi käyrä) suhteessa kaikkiin 
raportoituihin pitkiin positioihin NYMEXin raakaöljyfutuureissa COT-datasta. 
(Datalähde: CFTC 2006b.) 

 

Ei-teolliset lyhyet positiot suhteessa kaikkiin raportoituihin lyhyisiin 

positioihin 1986 - 02.05.2006, NYMEX raakaöljyfutuurit
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KUVIO 12. E i -teollisten tahojen lyhyet positiot (alempi käyrä) suhteessa kaikkiin 
raportoituihin lyhyisiin positioihin NYMEXin raakaöljyfutuureissa COT-datasta. 
(Datalähde: CFTC 2006b.) 

 

osuuttaan kovin merkittävästi, kun otetaan huomioon kaikkien raportoitujen positioiden 

määrän valtava kasvu vuodesta 2003 lähtien. Raakaöljyn hintaennätysten aikoihin 

02.05.2006 ol i  yhteenlasketuissa futuuri- ja optiopositioissa (pelkissä futuureissa) ei-

teollisten tahojen p itkien positioiden osuus avoimista positioista 12,8% (19,8%) ja 

lyhyiden 5,5% ( 11,2). E i - teollisten spread-positioiden osuus kaikista avoimista 

positioista oli 32,3% (22,1%). (Datalähde: CFTC 2006b ja 2006c.) 
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Ei-teolliset pitkät ja lyhyet positiot suhteessa kaikkiin raportoituihin 

positioihin, NYMEX raakaöljyfutuurit ja -optiot, 2000- 02.05.2006
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KUVIO 13. Ei- teollisten tahojen pitkät ja lyhyet positiot (erotus = nettopositio) 
raakaöljyn futuuri- ja optiosopimuksissa NYMEXissä 2000 – 02.05.2006. (Datalähde: 
CFTC 2006c.) 

 

Kaikesta edellä olleesta spekulaatioraportoinnista on kuitenkin ehdottomasti 

muistettava, että positiot kuvaavat vain NYMEXin ei-teollisten tahojen positiomääriä. 

Kauppaa raakaöljyllä käydään runsaasti myös muissa pörsseissä, kuten Lontoon 

ICE:ssä, ja muilla kauppapaikoilla, mutta näistä ei ole saatavilla julkista dataa. Pörssien 

futuuri- ja optiokauppa on lisäksi vain osa koko suojaus- ja sijoituskaupasta, josta suuri 

osa tapahtuu OTC-markkinoilla ja tahojen kahdenvälisillä sopimuksilla. Lisäksi 

ongelmia aiheutuu tahojen epäselvästä ja liian karkeasta jaottelusta teollisiin ja ei-

teollisiin toimijoihin, koska suuri osa teollisista toimijoista ottaa suojauksen ohella 

tavallisesti myös spekulatiivisia positioita. Julkaistussa datassa on näinollen siis vain 

osa spekulaation laajuudesta, mutta paremman datan puuttuessa käytetään sitä usein 

kuvaamaan yleistä suuntaa. 

 

3.3. Perusnäkemykset johdannaismarkkinoiden ja 
 spekulaation mahdollisesta vaikutuksesta   

 

Fleming ja Ostdiek (1999, 136) tiivistävät yleisesti johdannaismarkkinoiden vaikutuksia 

sekä aiempien tutkimusten tuloksia, jotka liittyvät spekulaation mahdollistumiseen. 

Yleisesti johdannaismarkkinat tuottavat osaltaan taloudellisen hyödyn kasvua, koska ne 
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kannustavat epäsuorasti voimavarojen entistä tehokkaampaan jakamiseen taloudessa. 

Johdannaisilla saadaan aikaan fyysistä kohde-etuutta vastaava hinta-altistuminen 

pienemmin kustannuksin, ja tämä mahdollistaa suojautumisen ja riskien siirron. Riskien 

siirto tuo markkinoille uusia osapuolia, kuten spekulaattoreita, jolloin informaatio 

lisääntyy ja hintojen määräytyminen tehostuu. Hinnat ovat näin lähempänä todellisia 

arvojaan, ja n e  vaikuttavat näin resurssien parempaan allokoitumiseen talouden 

agenttien päätösten avulla.  Hyvin  usein johdannaismarkkinoilla kuitenkin nähdään 

olevan myös kielteisiä vaikutuksia, joista markkinoiden epävakauden aiheuttaminen on 

yleisin näkemys. Johdannaisten aiheuttamat vipuvaikutukset voivat moninkertaistaa 

riskit suhteessa panoksiin, ja johdannaismarkkinoita onkin säännöstelty ja rajoitettu 

monin keinoin. Kuitenkaan tutkimuksessa ei ole löydetty vahvoja yhtenäisiä perusteita 

epävakauttavalle vaikutukselle. Teoreettisessa tutkimuksessa on nähty mm. sijoittajien 

mahdollisuuksien joukon laajenemisen, likviditeetin paranemisen  j a riskien siirron 

mahdollistumisen pienentävän riskejä. Huolta epävakaudesta on aiheuttanut kuitenkin 

uusien markkinoille tulijoiden, ja etenkin spekulaattoreiden, informaation laatu. Myös 

empiirisessä tutkimuksessa pääosa on havainnut johdannaiskaupalla olevan myönteisiä 

vaikutuksia, kuten volatiliteetin pienentyminen spot-markkinoilla, eikä volatiliteettia 

lisäävistä havainnoista ole saatu paljoa evidenssiä. Luku 4 täsmentää ja käsittelee 

öljymarkkinoiden ja erityisesti raakaöljyn tapauksessa tässä yleisellä tasolla mainittuja 

näkemyksiä johdannaismarkkinoiden olemassaolon ja spekulatiivisen toiminnan 

mahdollistumisen vaikutuksista.   

 

Spekulaation haitallista vaikutusta hyödykkeen varsinaisiin markkinoihin on perusteltu 

useilla väitteillä, jotka esimerkiksi Weiner (2002, 392, 398) jakaa kolmeen luokkaan. 

Ensimmäinen näistä yleisistä perusteluista on, että spekulatiiviset toimijat voivat ajaa 

hintoja pois fundamenttien määrämistä tasoistaan vääristäen näin hintoja ja aiheuttaen 

jopa mahdollisia hintakuplia. Toiseksi haitallisena pidetään spekulaattoreiden 

mahdollisuutta manipuloida markkinoita. Joidenkin näkemysten mukaan näiden 

toimijoiden on uskottu voivan manipuloida hintoja mm. levittämällä vääriä tietoja 

aikomuksistaan tai markkinoiden olosuhteista, keräämällä varastoja tai aiheuttamalla 

toimitusahdinkoja tietyillä pienemmillä osamarkkinoilla (ks.  keskustelua 

markkinavoiman käytöstä ja manipuloinnin keinoista johdannaismarkkinoilla hintojen 

nostamiseksi esim. EIA 2005, 65–66.)  Kolmanneksi spekulatiivisten toimijoiden 
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osallistumista on pidetty haitallisena niiden informaation vähäisyydestä aiheutuvien 

kaupankäyntistrategioiden takia. Yleisesti ajatellaan, että spekulatiivisilla toimijoilla ei 

välttämättä ole öljytoimialan sisäisten toimijoiden hallitsemaa informaatiota, joten 

spekulaattorit voivat aiheuttaa haitallisia hintamuutoksia käyttämällä 

kaupankäyntistrategioinaan teknistä analyysiä ja laumakäyttäytymistä. Spekulaation 

vaikutuksia on ajoittain pidetty niinkin vahingollisina, että on etsitty mahdollisuuksia 

estää ja vähentää haittoja mm. kaupankäynnin rajoituksilla, kaupankäyntikustannuksilla 

ja -veroilla, hintarajoilla, reservivaatimuksilla ja jopa tiettyjen markkinoiden ajoittaisella 

sulkemisella. Osa spekulaation haitallisuudesta esitetyistä väitteistä voi olla 

todenmukaisia, mutta ainakin osaan on suhtauduttava kriittisesti viimeaikaisten 

tutkimusten valossa (kuten ylläolevan jaon hahmotellut Weinerkin t ekee) .  

Tutkimuksissa on huomattava erottelu vaikutuksista hintatasoon ja hintojen 

volatiliteettiin.  

 

Spekulatiivisella toiminnalla on teoriassa päätelty olevan sekä positiivisia että 

negatiivisia vaikutuksia hintojen volatiliteettiin eri kanavien kautta, joten lopullisen 

vaikutuksen suunnasta ei ole löydetty yleisesti hyväksyttyä varmuutta. Näkemystä 

spekulaation hintavolatiliteettia lisäävästä vaikutuksesta on perusteltu kahdella tavalla. 

Ensinnäkin spekulaattoreiden lisääntyminen ja niiden tiedon käsittely tehostavat 

hintojen määräytymisen prosessia. Tällöin volatiliteetti lisääntyy, kun uusi informaatio 

fundamenteista siirtyy entistä nopeammin ja tehokkaammin hintoihin ja liikuttelee niitä. 

Toiseksi spekulaattoreiden liikkeet voivat voimistaa ja liioitella hintareaktioita, jotka 

alun perin ovat lähtöisin fundamenttimuutoksista. Spekulaation volatiliteettia 

vähentävää vaikutusta on myös perusteltu erilaisin argumentein. Näistä tärkein ja 

yleisesti hyväksytyin liittyy markkinoiden likviditeetin lisääntymiseen. 

Spekulaattoreiden sijoitukset lisäävät likviditeettiä, joka mahdollistaa suojaajien 

tarvitsemat vastakkaiset positiot. Jo suojauksen mahdollisuus vakauttaa markkinoita, 

mutta likviditeetti mahdollistaa aiempaa suurempien suojausten tekemisen pienemmillä 

hintaseurauksilla. Toinen yleinen varhainen perustelu volatiliteetin vähenemiselle liittyy 

siihen, että voittoa tavoitellaakseen spekulaattoreiden on ostettava alhaisten hintojen 

aikaan ja myytävä korkeilla hinnoilla, jolloin ne tasoittavat hintoja. (Antoniou ja Foster 

1992, 474.) Näitä varhaisia teoreettisia näkemyksiä yleisestä spekulaation vaikutuksesta 

ovat esitelleet Antonioun ja Fosterin lisäksi esimerkiksi Mayhew (2000) ja EIA (2002, 



 52 

64–65), joten tässä tutkielmassa ei perehdytä niihin tämän syvällisemmin. Erittelyt 

näkymyksistä ja niitä esittäneistä tutkijoista on esitelty hyvin mainituissa julkaisuissa. 

Luvuissa 5 ja 6 keskitytään vuosikymmeniä jatkuneen väittelyn pohjalta raakaöljyn 

empiiristen tutkimusten kautta uudemman tutkimuksen ja yleisten näkökantojen välisiin 

ristiriitoihin.  

 

3.4. Hyödykemarkkinamallien suhtautuminen  spekulaatioon 

3.4.1. Neoklassinen lähestymistapa varallisuus- ja hyödykehintoihin 

 

Hyödykemarkkinoiden hinnanmääräytymistä o n  tutkittu pääasiassa kahdella 

lähestymistavalla, neoklassisilla ja chartist- fundamentalist-tyylisillä malleilla, jotka 

käsittävät spekulatiiviset toimijat eri tavoin. Perinteisempiä eli neoklassisia 

hyödykemarkkinamalleja on käytetty 1940-luvulta lähtien. Perusoletuksena tämän 

suunnan malleissa on oletus markkinoiden tehokkaasta toiminnasta ja hintojen 

välittömästä sopeutumisesta  u u t een informaatioon tehokkaiden markkinoiden 

hypoteesin mukaisesti. Spekulaattoreilla on malleissa merkittävä osa, mutta niiden 

käyttäytyminen oletetaan täysin rationaaliseksi. (He ja Westerhoff 2005, 1578.)  

 

Rationaalisiin odotuksiin perustuvia hyödykemarkkinamalleja on kehitetty pääasiassa 

vuosittaisen sadon tuottaville maataloushyödykkeille. Osassa malleista toimijat jaetaan 

kahteen ryhmään, tuottajiin ja kuluttajiin sekä spekulaattoreihin eli varastojen pitäjiin. 

Todellisuus on näin ollen melko yksinkertaistettu, kun oletetaan, että tuottaja-

kuluttajaryhmän päätöksiin vaikuttaa vain hyödykkeen tämänhetkinen hinta, ja satojen 

suuruus on satunnaismuuttuja. Spekulaattorit sen sijaan spekuloivat hintojen 

muutoksilla pitäessään varastoja yli kauden ja ovat riskineutraaleja. Rationaalisiin 

odotuksiin ja kilpailuun perustuvan varastointimallin on havaittu ainakin 

maataloushyödykkeillä kykenevän selittämään osan hyödykkeiden hinnoissa havaituista 

yleisistä piirteistä, kuten vinouden ja äkilliset hintojen voimakkaat nousut. Hintojen 

epälineaarisuus on johdettu markkinoiden kyvyttömyydestä negatiivisten varastojen 

pitämiseen. (Deaton ja Laroque 1992, 4–6, 19; esim. mallin sovelluksesta myös 

Chambers ja Bailey 1996.) 
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Tämän neoklassisen suuntauksen malleissa spekulaattoreiden on todettu vaikuttavan 

pääasiassa hyödykkeiden hintamuutoksia tasaavasti ostaessaan alhaisilla ja myydessään 

kalliilla hinnoilla. Sen on todettu myös lisäävän autokorrelaatiota hinnoissa. Kuitenkaan 

mallit eivät ole pystyneet tyydyttävästi selittämään koko hinnassa havaitun 

autokorrelaation suuruutta, eikä varastoinnista saatavaa mukavuustuottoakaan ole aina 

huomioitu. (Deaton ja Laroque 1992, 4–6, 19; sekä 1996, 897.) Tämän suunnan mallit 

eivät ole siis suoraan sovellettavissa öljymarkkinoihin johtuen mallien tarjonnan sato-

luonteisuudesta ja siitä, että öljyllä hinta vaikuttaa myös merkittävästi tuotannon 

määrään. Kuitenkin tietyissä tilanteissa, joissa pelätään tuotantohäiriöitä, eivät tulevat 

tuotantomäärät ole öljymarkkinoillakaan aina tiedossa, ja informaatio on siksi 

samankaltainen kuin em. malleissa. Tästä riskineutraalien ja voittoa maksimoivien 

varastospekulanttien teoriasta o n  saatu myös nykyisin käytössä oleviin malleihin 

ainakin tuottojen arbitraasiehto, sekä perusta spot- ja futuurimarkkinoiden 

hintayhteyksille varastoinnin kautta (ks. luku 2.8).   

3.4.2. Chartist-fundamentalist-lähestymistapa varallisuus- ja 
 hyödykehintoihin 

 

Yleisiä mallinnuksia heterogeenisista spekulaattoreista 

Toisen lähestymistavan hyödykemarkkinamallit puolestaan pitävät lähtökohtana 

spekulaattoreiden heterogeenisuutta ja niiden mahdollisuutta vaikuttaa hintoja 

epävakauttavasti. Erilaiset spekulaattorit noudattavat erilaisia kaupankäyntimenetelmiä; 

chartist-spekulaattorit perustavat päätöksensä tekniseen analyysiin, ja fundamentalist-

spekulaattorit puolestaan markkinafundamenttien tutkimukseen. Hyödykkeiden hinnat 

määräytyvät epälineaarisesti näiden ja muiden markkinatoimijoiden käyttäytymisestä ja 

endogeenisesta vuorovaikutuksesta niiden käsitellessä informaatiota. (He ja Westerhoff 

2005, 1578.) Nämä markkinoiden sisäiset prosessit ovat tulleet tarkasteltaviksi 

enemmälti vasta 1990-luvulla, kun on havaittu, että hinnat eivät välttämättä 

sopeudukaan tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaisesti, kuten neoklassiset 

mallit olettavat. Merkkeinä tästä on pidetty mm. sitä, että suuriin hintamuutoksiin ei 

välttämättä yhdisty selvää uutta informaatiota, hintavaihtelut voivat olla epänormaaleja, 

hinnat eivät välttämättä heijasta rationaalisia arvojaan ja osan toimijoista on havaittu 

pääasiassa seuraavan muiden liikkeitä päätöstensä taustaksi (Farmer ja Joshi 2002, 149; 

Lux ja Marchesi 2000, 680). Hyödykemarkkinoiden hintakuplat ja romahdukset siis 
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voivat tietenkin olla kysyntä- ja tarjontashokkien aiheuttamia, mutta voi olla myös 

muita markkinoiden epävakauden aiheuttajia, kuten spekulaattoreiden suuret 

johdannaispositiot (He ja Westerhoff 2005, 1580). 

 

Näiden chartist- fundamentalist-mallien eräässä suuntauksessa tutkitaan erilaisten 

kaupankäyntistrategioiden vaikutuksia hyödykkeiden hintoihin. Toimijatyypit voivat 

olla luokiteltu esimerkiksi kolmeen luokkaan, kuten Farmer ja Joshi (2002, 150) ovat 

tehneet. Fundamentaalianalyysin perusteella toimivat arvosijoittajat ostavat 

aliarvostettuna ja ottavat lyhyen position, kun hyödyke on yliarvostettu. Ne välittävät 

arvoinformaatiota hyödykkeen hintaan. Trendien seuraajat eli teknisen analyysin 

noudattajat ostavat hyödykettä, kun hinta on ollut nousemassa, ja myyvät, kun hinta on 

ollut laskemassa. Teknisen analyysin noudattajat aiheuttavat näin autokorrelaatiota 

hintaan lyhyellä aikavälillä ja voimistavat trendiä. Kolmansina osapuolina malleissa 

voivat olla markkinantekijät (market makers), jotka tekevät kauppaa kohdistaen ja 

tasaten muiden osapuolten kauppoja. 

 

Tällaisessa mallissa erilaisten toimijoiden olemassaolo lisää volatiliteettia hintoihin. 

Hinnanmuutosprosessissa arvosijoittajat ovat liikkeellä ensin havaitessaan esim. 

hinnoitteluvirheen (yli- tai aliarvostuksen), ja ne saavat aikaan virheen pienenemisen. 

Kun hinta muuttuu, tulevat e nsin lyhyen aikavälin trendiseuraajat mukaan 

hintaliikkeeseen. Kun vielä pidemmän aikavälin hitaammat seuraajat tulevat 

markkinoille, trendi voimistuu liikaa, jos näiden teknisen analyysin tekijöiden osuus 

toimijoista on suuri. Tällöin hinta menee ohi oikeasta arvostustasosta, ja voi kehittyä 

päinvastainen hinnoitteluvirhe. Näin prosessi alkaa alusta, ja hinnan vaihtelut voivat 

lisääntyä myös ilman ulkoista uutta uutisinformaatiota. (Farmer ja Joshi 2002, 169.) 

Vastaavanlaisella toimijajaolla varallisuushintojen mallin ovat kehittäneet myös 

Chiarella, Dieci ja Gardini (2002, 174, 196). Näissä malleissa kaikki markkinaosapuolet 

on jaettu em. ryhmiin päätöstekniikkansa mukaan, eivät siis yksin spekulaattorit.  

 

Toisessa suuntauksessa markkinatoimijoiden mallitetaan vaihtelevan eri  

kaupankäyntistrategioiden välillä. Suurimman osan ajasta markkinat ovat tasapainossa 

ja tehokkaat, mutta ajoittain ne voivat olla epätasapainossa, jos suuri osa toimijoista 
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alkaa noudattaa teknistä analyysiä ja trendien seuraaminen epävakauttaa markkinoita. 

Kun mahdollinen kupla puhkeaa, teknisen analyysin etu häviää ja toimijoita siirtyy 

fundamentaalianalyysiin. Hintadynamiikka perustuu kolmeen elementtiin. Näistä 

ensimmäinen on teknisen analyysin noudattajien siirtyminen optimistisen  j a  

pessimistisen markkinanäkemyksen ryhmän välillä ja ostavan tai myyvän 

näkemyksensä mukaisesti. Toinen on toimijoiden siirtyminen teknisen ja 

fundamentaalianalyysin välillä. Fundamenttien mukaan toimivat ostavat, kun ne 

olettavat kohteen olevan aliarvostettu, ja myyvät, kun ne olettavat kohteen olevan 

yliarvostettu. Siirtyminen ryhmien välillä tapahtuu tekniikoiden tuottoerojen perusteella. 

Kolmas elementti on hinnanmuodostusprosessi, jossa hinta määräytyy edellisten 

osapuolten, markkinantekijöiden ja muiden osapuolten kysynnän (excess demand) 

mukaan. Tällaisia malleja on sovellettu ainakin valuuttakursseihin. (Lux ja Marchesi 

2000, 680–684.) Myös Westerhoff (2003, 494, 507) on todennut, että tällaiset mallit 

kykenevät huomioimaan varallisuushinnoissa spekulatiivisilla markkinoilla ilmeneviä 

piirteitä, kuten hintakuplien esiintymistä, korkeaa volatiliteettia, tuottojen paksuja häntiä 

ja volatiliteetin kasaantumista. Volatiliteetti on suurta, ja hinnat lähtevät ajoittain 

fundamenteistaan, koska osa toimijoista hyödyntää myönteisen palaut teen 

kaupankäyntitekniikoita (positive feedback rules). 

 

Hyödykemarkkinamalli heterogeenisilla spekulaattoreilla 

Erityisesti hyödykemarkkinoita varten chartist- fundamentalist-lähestymistavan mallin 

ovat kehittäneet He ja Westerhoff (2005, 1580–1585). Heidän mallissaan hyödykkeiden 

hinnanvaihtelut nousevan ja laskevan markkinan välillä seuraavat eri toimijaryhmien 

käyttäytymisestä; miten perustoimijoiden eli kuluttajien ja tuottajien kysyntä ja tarjonta 

muodostuu, ja miten heterogeeniset spekulaattorit vaihtelevat teknisen analyysin ja 

fundamentaalitutkimuksen välillä positioidensa määrittelyssä. 

  

Log- lineaarisen hintafunktion kehittelyssä lähtökohtana ovat reaalitalouden eli 

kuluttajien ja tuottajien pitkän aikavälin kysyntä- ja tarjontapäätökset. Näiden funktiot 

oletetaan log- lineaarisiksi, eikä taloudessa oleteta olevan ainakaan pysyviä kysyntä- 

eikä tarjontashokkeja.  
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Tämän sektorin ylikysyntä (excess demand) Dt
M mallinnetaan 

)( t
M
t SFmD -= ,   (17) 

missä m heijastaa kysyntä- ja tarjontakäyrien kulmakertoimia, F on logaritmi pitkän 

ajan tasapainohinnasta eli fundamentaalisesta arvosta ja St on hyödykkeen hetken t 

hinnan logaritmi. Kysyntä- ja tarjontashokkien oletettu puuttuminen johtaa siihen, että 

fundamentaalihinta F on vakio yli ajan ja yleisesti tiedetty. 

 

Spekulaattorit käsitetään mallissa neoklassisesta ajattelusta poiketen vain rajoittuneen 

rationaalisiksi, ja ne valitsevat aina periodin alussa kaupankäyntitekniikakseen teknisen 

tai fundamentaalianalyysin markkinaolosuhteiden perusteella. He ja Westerhoff pitävät 

aiempien tutkimusten tulosten johdosta teknistä analyysia trendiä voimistavana ja 

hintoja epävakauttavana, ja fundamentaalianalyysia keskiarvoon palauttavana ja hintoja 

vakauttavana. Teknisen analyysin spekulaattorit (chartists) ajattelevat nousevia ja 

laskevia trendejä, ja ne pitävät markkinaa nousevana, kun hinta on yli 

fundamentaaliarvon. Kun hinnan odotetaan nousevan edelleen, ne ostavat, j a  

päinvastoin. Teknisen analyysin spekulaattoreiden ylikysyntä Dt
C mallinnetaan 

hintaerosta 

)( FSbD t
C
t -= ,    (18) 

missä b on positiivinen reaktiokerroin. Fundamenttianalyysiin uskovat spekulaattorit 

puolestaan ajattelevat hinnan palaavan todelliseen arvoonsa. Ne johtavat 

kaupankäyntisääntönsä siitä, ovatko hinnat fundamenttitason ala- vai yläpuolella ja 

odotetaanko hintojen nousevan vai laskevan sen perusteella. Tämän ryhmän 

ylikysyntäfunktiossa Dt
F reaktiokerroin c on myös positiivinen, ja ilmaistaan 

)( t
F
t SFcD -= .    (19) 

He ja Westerhoff hyödyntävät spekulaattoreiden kaupankäyntitekniikan valinnan 

mallintamisessa ideaa, joka on esitetty aiemmissa julkaisuissa.  I d e a  perustuu 

spekulaattoreiden riskin kokemiseen. Teknisessä analyysissa riski hintasuunnan 

muuttumisesta ja tappioista kasvaa sitä suuremmaksi, mitä kauemmaksi 

fundamenttiarvosta F hinta St menee. Tämän erotuksen ja riskin kasvaessa yhä suurempi 

osa teknisen analyysin käyttäjistä siirtyy fundamenttianalyysiin. Teknisen analyysin 
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spekulaattoreiden osuus Wt
C kaikista spekulaattoreista riippuu hinnoitteluvirheen 

kasvusta ja positiivisesta vaihtoparametrista d, joka kertoo tekniikan vaihtamisen 

nopeudesta seuraavasti:  

2)(1

1

t

C
t

SFd
W

-+
=

.   (20) 

Fundamentaalianalyysia harjoittavien spekulaattoreiden osuus on tällöin  

C
t

F
t WW -= 1 .    (21) 

Yhdistämällä nämä ryhmien painot ja ylikysynnän määrät log- lineaariseksi 

hintafunktioksi saadaan hyödykkeen hetken t+1 hinnan logaritmi seuraavasta yhtälöstä: 

)(1
F
t

F
t

C
t

C
t

M
ttt DWDWDaSS +++=+ ,  (22) 

missä a on positiivinen kerroin ja kuvaa hinnan sopeutumisen nopeutta. 

Perusperiaatteeltaan tämä yhtälö kuvaa sitä, että hinta nousee ylikysyntätilanteessa ja 

laskee päinvastaisessa tilanteessa. Sijoittamalla määrittelyt (1)–(5) hintafunktioon He ja 

Westerhoff o v a t  saaneet yksiulotteisen epälineaarisen karttafunktion (map) 

hintadynamiikalle: 
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Muokkaamalla hintafunktiota ja tutkimalla mm. sen symmetrisyys-, stabiilisuus- j a  

dynamiikkaominaisuuksia He ja Westerhoff havaitsevat, että teknisellä analyysillä 

toimivat spekulatiiviset tahot epävakauttavat hintakehitystä. Kumpikin 

spekulaattoriryhmä pystyy heikolla reaktiollaankin työntämään hintakehityksen 

laskevaksi tai nousevaksi. V ahvalla reaktiolla ne puolestaan saavat hinnan liikkumaan 

epäsäännöllisesti laskevan ja nousevan hintatrendin välillä. (He ja Westerhoff 2005, 

1594, 1581.)  

 

Kuitenkin tämäkin malli on vain suhteellisen paljon yksinkertaistettu versio 

todellisuudesta. Siinä ei ole esimerkiksi mallinnettu sitä, että tuottajat perustavat aina 

tuotantopäätöksensä osin odotettuihin tulevaisuuden hintoihin ja voivat käyttää erilaisia 

sääntöjä päätöksissään. Todellisuudessa öljymarkkinoilla myöskään oletus kysyntä- ja 

tarjontashokkien puuttumisesta ei luonnollisestikaan päde. Raakaöljyllä ei lisäksi ole 
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olemassa yleisesti tiedettyä fundamentaalihintaa F, mikä tekee öljymarkkinoista erittäin 

otollisen ja herkän spekulatiivisen kohteen verrattuna mallin tilanteeseen ja myös 

moniin muihin markkinoihin, joilla hinnanmääritys on yksinkertaisempaa. Eri tahojen 

näkemykset fundamenttien mukaisesta oikeasta hinnasta raakaöljylle vaihtelevat useilla 

kymmenillä dollareilla barrelia kohden.  

 

Vastaavanlaisia kokonaisvaltaisia teoreettisia malleja spekulaation vaikutukselle 

erityisesti öljymarkkinoilla ei ole kuitenkaan juurikaan kehitetty tai ainakaan niitä ei ole 

laajemmin julkaistu eikä siteerattu aihetta käsittelevissä tutkimuksissa. Hen ja 

Westerhoffin malli on valittu tähän havainnollistamaan spekulaattoreiden toimintaa 

mallin puutteista huolimatta, koska sen perusperiaate ja perusyhtälöt ovat selkeitä. Malli 

on myös varsin uusi, ja  se hyödyntää monipuolisesti eri markkinoita varten aiemmin 

tehtyjä malleja ja määrittelyjä ja soveltaa niitä hyödykemarkkinoiden piirteisiin. Hen ja 

Westerhoffin mallista saadaan myös pohjaa erityisesti tämän tutkielman toiselle 

tutkimusnäkökulmalle lukuun 5 ja siinä analysoiduille pääasiassa empiirisille 

spekulaatiotutkimuksille öljymarkkinoista. 

 

3.5. Yleistä tutkimusnäkökulmista 
 

Spekulaattoreiden rooli johdannaismarkkinoilla on ollut jo kauan suuren kiistan ja 

väittelyn aihe, eikä lukuisista tutkimuksista huolimatta ole kuitenkaan löydetty vahvaa 

evidenssiä sille, että spekulaattorit aiheuttaisivat volatiliteettia markkinoille yleisesti. 

Kuitenkin spekulaattorit huolestuttavat edelleen mahdollisen epävakauttavan 

vaikutuksensa johdosta sekä käytännön toimijoita että tutkijoita. Seuraavissa luvuissa 

4–6 pyrkimyksenä on vertailla ja analysoida aiheesta erityisesti systemaattisilla 

menetelmillä tehtyjä empiirisiä tutkimuksia ja nostaa esiin niiden sisältämiä ristiriitoja 

öljymarkkinoiden tapauksessa. Spekulaation vaikutuksen tutkimista lähestytään 

kolmesta näkökulmasta laajan ja monitahoisen perspektiivin saavuttamiseksi. Erityisen 

tärkeää useiden analysointisuuntausten tutkiminen on spekulaation vaikutuksen 

kaltaisen hyvin ristiriitaisen asian tutkimisessa, jossa yhteisymmärrystä ja yleisesti 

hyväksyttyä lopputulemaa ei ole voitu saavuttaa, vaan väittely asiasta jatkuu ja nousee 
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esille etenkin nykyisen kaltaisissa kuumentuneissa markkinatilanteissa. Valittuja 

pääsuuntauksia kuvaavat ja niihin liittyvät kysymykset ovat seuraavat: 

• aiheuttaako johdannaismarkkinoiden olemassaolo (ja täten mahdollisuus 

spekulaatioon) volatiilisuutta öljyn hintaan spot-markkinoilla, 

• vaikuttavatko spekulaatio ja spekulaattorit hintaan öljyfutuurimarkkinoilla, ja 

• voidaanko öljyn hinnassa havaittua riskipreemiota selittää spekulaatiolla tai muilla 

tekijöillä. 

 

Ensimmäiseksi tutkitaan siis sitä, onko johdannaismarkkinoiden olemassaololla 

ylipäätään vaikutusta volatiilisuuteen spot-markkinoilla, eli lisääkö 

johdannaismarkkinoilla käytävä futuurisopimusten kauppa epävarmuutta ja hintojen 

vaihtelua fyysisen hyödykkeen markkinoilla. Spekulaation vaikutuksen tutkimista tämä 

koskettaa siinä, että johdannaismarkkinoiden olemassaolo tekee spekulatiivisen 

kaupankäynnin ilman fyysisen hyödykkeen toimituksia mahdolliseksi. Tämä 

tutkimussuuntaus spekulaation vaikutuksen määrittämiseksi on yleinen varhaisemmissa 

tutkimuksessa, ja se käsittelee johdannaismarkkinoita kokonaisuutena erottamatta niitä 

osapuoliin. Pääsuuntauksena siinä on ollut tutkia spot-hintareaktioita ennen ja jälkeen 

hyödykkeen johdannaisilla aloitetun kaupankäynnin. Toisena näkökulmana tutkitaan 

sitä, vaikuttaako spekulatiivisten toimijoiden osallistuminen hintojen volatiilisuuteen ja 

hintatasoihin öljyjohdannaismarkkinoilla. Tässä näkökulmassa keskitytään erityisesti 

spekulaattoreiden rooliin johdannaismarkkinoilla verrattuna muihin toimijaryhmiin, 

kuten suojaajiin. Tämä johdannaismarkkinoiden toimijoiden erottelu ja 

spekulaattoreiden käsittely omana ryhmänään on yleinen lähtökohta etenkin 

uudemmassa tutkimuksessa. Päätutkimusmenetelmiä ovat olleet hintojen ja 

spekulatiivisten toimijoiden positioita ja aktiivisuutta kuvaavien tekijöiden välisten 

yhteyksien ja kausaalisuussuhteiden etsiminen. Tätä voidaan pitää nykyisin 

keskeisimpänä ja merkittävimpänä tutkimussuuntauksena spekulaation tutkimisessa 

öljymarkkinoilla. Kolmantena näkökulmana on käytetty raakaöljyn hinnassa havaitun 

riskipreemion selittämisen tutkimusta. Tämä on varsin vähän hyödynnetty 

tutkimusnäkökulma, joka kärsii hieman spekulaation määrittelemisen ja mittaamisen 

vaikeudesta. Se tuo kuitenkin mielenkiintoisen lisän kohteen perinteiseen 

hahmottamiseen ja toimii rakentavana kritiikkinä välillä varsin spekulaatiomyönteisiä 

näkemyksiä kohden. Näiden kolmen näkökulman jälkeen niiden sisältämiä kysymyksiä 



 60 

ja tuloksia verrataan suomalaisten öljyalan toimijoiden ja tutkimustahojen näkemyksiin, 

jotka ovat muodostuneet kokemuksista käytännön öljymarkkinoilla. 

 

Tutkielmassa on tavoitteena analysoida spekulatiivisten toimijoiden vaikutusta 

erityisesti raakaöljymarkkinoilla, mutta yhtenä suurena ongelmana näiden tahojen 

käyttäytymisen tutkimisessa on ollut hyödyllisen datan puuttuminen. Täten vain melko 

harvoissa tutkimuksissa on käytetty suoraan raakaöljyä koskevaa dataa, ja silti tuloksia 

on yleistetty koskemaan koko öljyjohdannaismarkkinoita. Tämän vuoksi tähän 

tutkielmaan, jonka on tarkoitus olla kokoava analyysi etenkin tuoreimmasta 

tutkimuksesta, on otettu mukaan raakaöljydataa hyödyntävien tutkimusten lisäksi myös 

joitakin tällaisia muita tutkimuksia, joissa esimerkiksi yleisesti käsitellään 

öljymarkkinoita ja myös raakaöljyä, mutta teoriaa tukeva empiirinen osa on voitu tehdä 

käyttäen jonkin öljytuotteen johdannaismarkkinadataa. Tämä huomioidaan 

analysointivaiheessa, ja samankaltaisia laajempia päättelyitä on tehty paljon eri 

tutkimuksissa öljyjohdannaisia ja energiamarkkinoita koskien (ks. esim. André ym. 

2004, 34–36). Seuraavat luvut rakentuvat kolmen analysoitavan perusnäkökulman 

mukaan. Kunkin näkökulman kohdalla on esitelty tutkimuksia, niissä käytettyjä 

menetelmiä ja tuloksia. Tutkimusten esittelyn jälkeen yhteenvedossa analysoidaan 

esitettyjä johtopäätöksiä, esitetään kritiikkiä sekä tuodaan esiin huomioitavia seikkoja 

lopullisten johtopäätösten tekemistä varten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

4. JOHDANNAISMARKKINOIDEN OLEMASSAOLON 
 VAIKUTUS VOLATIILISUUTEEN SPOT-
 MARKKINOILLA 

4.1. Yleistä johdannaismarkkinoiden olemassaolosta 

 
Raakaöljyn hinnan volatiliteetti, jota voidaan mitata esimerkiksi hintamuutosten 

varianssilla, aiheuttaa riskin hintamuutoksiin liittyen ja saa aikaan suojautumistarpeen 

öljyalan ja siitä riippuvaisten toimialojen yrityksille. Hintojen volatiliteetti on ollut 

syynä termiini-,  fu tuu r i - ja muiden johdannaismarkkinoiden syntymiselle 

suojaustarpeen tyydyttämiseksi, ja volatiliteetti antaa myös alan ulkopuolisille  e i -

teollisille toimijoille eli spekulatiivisille tahoille i n s e n t i ivin tulla mukaan 

öljymarkkinoille. (Horsnell & Mabro, 1993, 170–174.)  

 

Jo futuurikaupan instrumentteja suunniteltaessa on otettu huomioon öljyalan 

toimijoiden lisäksi myös spekulatiivisen kiinnostuksen vaatimukset. Esimerkiksi Brent-

raakaöljyn markkinoilla 1980- luvun lopulla julkaistiin Lontoon raaka-ainepörssissä 

(ent. IPE, nyk. ICE Futures) kolmas versio Brentin futuurisopimuksesta, joka tarjosi 

perustan likvidille markkinalle tällä raakaöljylaadulla (ensimmäiset huonommat versiot 

o l i  t u o t u  Brent-markkinoille 1983, kuten myös NYMEXin raakaöljyfutuuri). 

Päätavoitteena oli saada instumentista hyödyllinen suojauksen väline alan toimijoille, 

mikä toteutettiin riittävällä futuurien ja fyysisten spot-markkinoiden hintojen yhteydellä. 

Futuurisopimus suunniteltiin ehdoiltaan kuitenkin sellaiseksi, että se houkuttelisi myös 

spekulatiivisia toimijoita ottaen huomioon niiden rajallisen pääomapohjan  j a  

riskinottohalukkuuden. (Horsnell & Mabro, 1993, 46.) Tämä osoittaa osaltaan sen, että 

spekulatiivisten toimijoiden mukaantulo öljymarkkinoille koettiin hyödylliseksi ja 

markkinoiden toimintaa parantavaksi öljyfutuurikaupankäynnin alkuvaiheissa.  

 

Toimiakseen tehokkaas t i  j ohdannaismarkkinat tarvitsevat kaikkia kolmia 

kaupankäyntiosapuolia, suojaajia, spekulaattoreita ja arbitraattoreita, ja jokaisella näistä 

on oma merkittävä roolinsa johdannaismarkkinoiden toiminnan kannalta. Tekemällä 

sijoituksensa vastakkaisiin positioihin spekulatiiviset toimijat ottavat kantaakseen niitä 

riskejä, joilta suojautujat haluavat suojata fyysisen liiketoimintansa. Riskin hinta 

määräytyy näiden osapuolten välisessä kaupankäynnissä, ja arbitraattorit huolehtivat 
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yhdenmukaisten tuottojen vallitsemisesta markkinoiden välillä. Spekulaattorit saavat 

tuoton riskin kantamisesta, ja ilman niitä ei johdannaismarkkinoita suojautumistarpeen 

tyydyttämiseen voisi olla olemassa.  (EIA 2002, 46.) Spekulatiivisten toimijoiden rooli 

ja tärkeys öljymarkkinoiden toiminnassa on siis kiistaton. Esille noussut huoli 

spekulaattoreiden mahdollisesta kielteisestä vaikutuksesta hintojen määräytymiseen ja 

markkinoiden toimintaan koskeekin pääasiassa niiden määrän huomattavaa 

lisääntymistä öljyjohdannaisissa, ja tämän mahdollisesti mukanaan tuomia ongelmia. 

  

Usein on esitetty väitteitä, että öljymarkkinoiden hintavolatiliteetti olisi aiheutunut siitä, 

että öljyteollisuus alkoi yhä laajemmin käyttää johdannaismarkkinoita hintojen 

määrityksessä. Johdannaismarkkinoiden olemassaolohan on mahdollistanut 

spekuloivien öljyalan ulkopuolisten tahojen suuremman vaikutuksen. Kuitenkin 

volatiliteetti on ollut suurta öljymarkkinoilla niiden synnystä 1800- luvulta lähtien, eikä 

vahvaa empiiristä evidenssiä nimenomaan johdannaismarkkinoiden volatiliteettia 

lisäävästä vaikutuksesta ole saatu. Vaikka vuosien välinen hintavolatiliteetti onkin ollut 

tavallista öljymarkkinoilla aina, on suuri päivittäinen ja päivän sisäinen hintavaihtelu 

kuitenkin vasta viime vuosikymmenien piirre. Tämä on tehnyt hintariskinhallinnasta 

hyvin dynaamista ja nopeatempoista ns. normaaleidenkin markkinatilanteiden kausilla. 

Päivittäisen volatiliteetin lisääntymiseen 1980-luvulta lähtien voidaan nähdä ainakin 

kaksi syytä. Ensinnäkin markkinoille tulevan informaation määrä on lisääntynyt, j a  

toiseksi sopeutuminen uuteen informaation on aiempaa nopeampaa. Yksittäisen 

markkinoille tulevan informaation merkitys hintojen määräytymisessä muuttui selvästi 

voimakkaammaksi, kun raakaöljyn hintojen määräytyminen siirtyi OPECin 

hintasääntelystä markkinoiden määräämäksi. (Horsnell & Mabro, 1993, 170–172, 178.) 

Myös öljymarkkinoiden säännöstelyn purkaminen Yhdysvalloissa 1970- luvulta lähtien 

lisäsi hintojen epävarmuutta energiamarkkinoilla ja teki osaltaan tarpeelliseksi pörssiin 

perustuvien johdannaismarkkinoiden kehittymisen (Fleming ja Ostdiek 1999, 135). 

 

Tutkimusta johdannaismarkkinoiden olemassaolon vaikutuksesta on olemassa varsin 

laajasti, mutta erityisesti öljymarkkinoiden osalta on tehty  vain kaksi analyysia. 

Tarkastelemme seuraavassa tarkemmin kyseisiä tutkimuksia s e k ä  l a a j a a  

kokoomatutkimusta, ja pyrimme muodostamaan käsityksen johdannaismarkkinoiden 
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olemassaolon vaikutuksesta hintavolatiliteettiin spot-markkinoilla yhtenä näkökulmana 

spekulaatiotutkimuksesta.  Tarkastelemme siis kysymystä, vaikuttaako spekulatiivisen 

toiminnan eli myös öljyalan ulkopuolisten tahojen kaupankäynnin mahdollisuus hinnan 

volatiilisuuteen. Esitellyissä tutkimuksissa johdannaismarkkinoita analysoidaan 

kokonaisuutena, ilman eri toimijaryhmien määrittelyjä. Lähestymistapa on siis 

yleisempi kuin jäljempänä lukujen 5 ja 6 näkökulmissa.  

 

4.2. Mayhewin tutkimus hyödyke- ja rahoitusjohdannaisista 
 
Perustutkimus johdannaismarkkinoiden olemassaolon vaikutuksesta on Mayhewin 

(2000) tekemä katsaus yli 150 tutkimuksesta (ks. myös esim. Turnovskyn (1983) 

tiivistelmä aiemmasta tutkimuksesta). Tutkimus esitellään sen laajuuden vuoksi; se on 

erittäin kattava analyysi yleisesti johdannaismarkkinoiden olemassaolon vaikutuksesta, 

ja  näin  s e n  tuloksilla on merkitystä myös öljymarkkinoiden kannalta. Vaikka 

hyödykejohdannaisista erityisesti energiamarkkinat ovat vetäneet puoleensa kasvavan 

spekulatiivisen pääoman virran, saadaan Mayhewin analyysista hyvä pohja 

keskustelulle öljymarkkinoidenkin käsittelyyn. Mayhewin tutkimus on analyysi sekä 

teoreettisesta että empiirisestä tutkimuksesta johdannaiskaupan aloittamisen ja 

spekulaation vaikutuksista kohde-etuuden spot-markkinoiden vakauteen, volatiliteettiin 

ja likviditeettiin.  

 

Mayhewin katsaus tutkimuksesta tuo hyvin esille sen kiistanalaisuuden, joka on jakanut 

mielipiteet spekulaation vaikutuksesta koko 1900-luvun ajan. Varhaisissa teoksissa 

yleisesti jaettiin mielipide spekulatiivisen toiminnan markkinoita vakauttavasta 

vaikutuksesta, eikä kannattavan spekulaation katsottu voivan aiheuttaa epävakautta 

hintoihin. Myöhemmin lukuisa joukko tutkijoita 1980-luvulle saakka on yrittänyt 

todistaa vastakkaista näkökantaa saaden tulokseksi varsin monipuolisia rajoitteita ja 

ehtoja, joiden pätiessä spekulaatio voi olla kannattavaa ja vakauttavaa. Kiistanalaisuus 

on siis ilmeinen, ja tarve tiedolle on suuri viimevuosien kehityksen vuoksi. Kysymyksiä 

herättäviä kehityssuuntia ovat olleet lisääntyneet volyymit johdannaisissa ja OTC-

kaupassa, uusien johdannaisten kehittely ja uudet riskien suojauskohteet, s e k ä  

volyymien kasvu uusissa pörsseissä. (Mayhew 2000, 3–6, 39–43.) 
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Perustilanteessa hyödykkeen varastoinnin mahdollisuus tuo lisän perinteiseen kysynnän 

ja tarjonnan tasapainon määrämään hinnanmuodostukseen. Tällöin ajassa tapahtuvaan 

hintojen määräytymiseen vaikuttavat mm. hyödykkeen varastoitavuuden helppous, 

kysynnän ja tarjonnan ennustettavuus sekä spekulaattoreiden riskinottohalukkuus. 

Futuurikaupan mahdollistuminen voi tasoittaa hintojen kehitystä yli ajan ja vaikuttaa 

spot-markkinoihin mahdollistamalla ostojen ajoittamisen ja suojautumisen. Teoriaa 

futuurimarkkinoiden olemassaolon vaikutuksesta o n  kehitetty tästä lähtökohdasta 

monella lähestymistavalla. Perinteisessä suuntauksessa on mallinnettu 

futuurimarkkinoiden vaikutusta tutkimalla niiden yhteyksiä varastointiin ja tuotantoon, 

mutta tulokset ovat hyvin riippuvaisia oletuksista. Futuurimarkkinoista on myös 

kehitetty rationaalisille odotuksille perustuvia malleja, joissa spekulaattorit havaitsevat 

sekä oikeaa että harhaista informaatiota, ja siirtävät sen hintoihin. Vakauttavaa 

vaikutusta futuurimarkkinoilla on teorioiden mukaan tilanteessa, jossa spekulaattoreiden 

informaatio on hyvää. (Mayhew 2000, 6–14.) 

 

Yleisesti teoriamalleista kuitenkin havaitaan, että sekä vakauttava että häiritsevä 

vaikutus ovat mahdollisia futuurikaupan ja spekulaation markkinoilletulon myötä; 

oletuksilla, rajoitteilla ja parametrien arvoilla on vahva vaikutus, eikä lopullista tulosta 

ole teorian perusteella voitu päätellä. Futuurien lisäksi Mayhew tutki erikseen myös 

optiokaupan aloittamisen vaikutuksia s p o t -markkinoihin. Myös optioanalyyseistä 

yhtenäisen johtopäätöksen tekeminen on vaikeaa, mutta pääasiassa kuitenkin optioiden 

mukaantulon katsottiin sisältävän uutta informaatiota ja ehkä jopa vähentävän hinnan 

volatiliteettia ainakin osakemarkkinoilla. (Mayhew 2000, 6–19.)  

 

Empiirinen evidenssi nousee Mayhewin tutkimuksessa merkittävään asemaan, koska 

teoria-analyyseistä on hyvin vaikea päätellä mitään varmaa. Tämän tutkielman kannalta 

kiinnostava on etenkin tiivistelmä hyödykemarkkinoilta saaduista tuloksista 1900-luvun 

alusta lähtien. Pääasiassa useat tutkimukset ovat analysoineet hinnan stabiilisuutta ja 

stabiilisuuden muuttumista sekä ennen että jälkeen hyödykkeellä aloitetun 

futuurikaupan. Käytettyjä menetelmiä ovat olleet mm. keskihajontojen tutkiminen ja 

varianssin erilaiset määrittelyt, rakennemuutoksen testaaminen, sekä autokorrelaation 
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muutoksen tutkiminen. Pääosin hyödykemarkkinoilla on havaittu, että futuurikaupan 

aloittaminen, ja siten spekulaation mahdollistuminen, olisi vakauttanut hintojen 

määräytymistä spot-markkinoilla, tai sillä ei olisi ollut vaikutusta volatiliteettiin. Vain 

yhdessä tutkimuksessa havaittiin volatiliteettia lisäävä vaikutus. Varovaisena 

johtopäätöksenä voidaankin todeta, että johdannaismarkkinat eivät ole ainakaan 

alkuvaiheessaan olleet epävakauden aiheuttaja spot-hintoihin. Tuloksia tarkasteltaessa 

on kuitenkin huomioitava se, että niissä on tarkasteltu aikaa ennen ja jälkeen 

futuurikaupan aloittamisen, joten data on varsin historiallista useimmissa analyyseissa. 

Silloisella futuurimarkkinoiden pienuudella (suhteessa fyysisten toimitusten määrään, ja 

myös nykyiseeen laajuuteen verrattuna) on todennäköisesti vaikutusta saatuihin 

tuloksiin; vaikutukset voisivat olla erilaisia mikäli futuurikauppa olisi heti laajennut 

nykyisiin suhteellisiin mittoihin.  

 

Mayhewin tutkimuksessa on analysoitu myös laaja joukko 

rahoitusjohdannaismarkkinoita. Kiinteän tuoton sijoituskohteiden (kuten valtion 

joukkolainojen) futuurikaupan alkamisella ei useimmissa tutkimuksissa havaittu olevan 

ainakaan volatiliteettia lisäävää vaikutusta. Osakeindeksejä koskevia tutkimuksia on 

runsaasti, ja niistä saadut tulokset ovat hyvin ristiriitaisia. Eroja havaittiin myös eri 

maiden markkinoiden välillä. Tämän tutkielman myöhempiä osia silmällä pitäen 

mielenkiintoinen oli CFTC:n datalla tehty tutkimus, jossa todettiin, ettei volatiliteetti ole 

herkkä spekulaattoreiden määrän, eikä niiden positioiden, muutoksille S&P500-indeksin 

tapauksessa. Myös tulokset valuuttafutuureiden ja volatiliteetin yhteydestä ovat 

kaksijakoisia. Osakkeen volatiliteetin ja osakeoptioiden liikkeeseenlaskun yhteyttä 

analysoitaessa monet tutkijat ovat päätyneet volatiliteetin vähenemiseen, mutta on myös 

suuri joukko ristiriitaisia tuloksia. Lisäksi on lukuisia seikkoja, jotka puoltavat 

varovaista suhtautumista näihin tuloksiin. Yhtenä suuntauksena rahoitusmarkkinoilla on 

ollut myös ns. lead- lag-tutkimus, jossa on analysoitu kohde-etuuden futuuri- j a  

optiokaupan voimaa aiheuttaa muutoksia spot-hintoihin. (Mayhew 2000, 21–39.) 

 

Huolimatta kymmenistä analysoiduista tutkimuksista ei Mayhew (2000, 44) ole siis 

voinut tehdä kiistattomia johtopäätöksiä johdannaisten vaikutuksesta spot-markkinoiden 

volatiliteettiin. Teoreettisen analyysin perusteella tulos jää kaksijakoiseksi; vaikka 
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monet mallit puhuvat vakauttavan vaikutuksen puolesta, eivät tulokset kuitenkaan ole 

yleisessä tilanteessa päteviä. Empiirisessä tutkimuksessa useimmat tulokset puoltavat 

hintojen vakautumista ja spot-markkinoiden likviditeetin lisääntymistä, mutta  on  

huomat tava  myös  vastakkaiset ja neutraalit näkemykset, sekä tutkimuksen 

keskittyminen vain pörssijohdannaisiin. Datan puute OTC- ja muita termiinimarkkinoita 

koskien on suurena ongelmana myös tämän tutkielman myöhemmissä osissa. On 

huomattava, että raportoidut futuurimarkkinapositiot ovat vain osa kaikesta 

öljyjohdannaiskaupasta, joka on erittäin aktiivista myös kahdenvälisillä sopimuksilla. 

 

4.3. Antonioun ja Fosterin tutkimus Brentin futuurikaupan 
 alkamisesta 

 
Antoniou ja Foster (1992) tutkivat vuonna 1988 alkaneen futuurikaupankäynnin 

vaikutuksia volatiliteettiin Brent-raakaöljyn spot-markkinoilla, ensimmäistä kertaa 

raakaöljyllä ja Yhdysvaltain markkinoiden ulkopuolella. Tutkimus oli mukana myös 

Mayhewilla, ja se on tärkeä koko tutkielman kannalta analysoidessaan Brent-markkinaa 

muiden tutkimusten keskittyessä vahvasti vain NYMEXiin. Antoniou ja Foster 

muodostivat viikoittaisen volatiliteetin datan spot-markkinahinnoille päivittäisistä 

Brentin päätöshinnoista tammikuusta 1986 heinäkuuhun 1990. Periodi sisältää aikaa 

sekä ennen futuurikaupan aloittamisen, että sen jälkeen. Volatiliteetille käytettiin kuutta 

erilaista määrittelyä, jotta tulokset eivät riippuisi käytetystä mittarista. (Antoniou ja 

Foster 1992, 476.)  

 

Ensimmäisenä menetelmänä käytettiin dynaamista lineaarista regressiota (mallia ei ollut 

raportoitu).  Si inä spot-markkinoiden hintavolatiliteettia selitetään proxy-muuttujilla, 

joka kuvaavat yleisesti hyödykemarkkinoiden volatiliteettia, interaktiotermillä sekä  

dummy-muuttujalla, jonka arvo kuvaa futuurimarkkinoiden alkamista. Chow-testillä 

havaittiin rakennemuutosta futuurimarkkinoiden alkamisen johdosta vain yhtä 

volatiliteetin määrittelyä käyttävässä yhtälössä, joten johtopäätökseksi saatiin, ettei 

futuurimarkkinoiden alkaminen ole vaikuttanut volatiliteettiin. Tämä on linjassa 

useimpien muiden aiempien tutkimusten tulosten kanssa, sillä useimmat varhaiset 

tutkimukset ovat tulleet johtopäätökseen vaikutuksen neutraalisuudesta tai volatiliteetin 
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vähentymisestä. Antonioun ja Fosterin mukaan tätä tulosta ei kuitenkaan voida pitää 

luotettavana ja siihen on suhtauduttava varoen, sillä regression selittäjien kertoimet 

eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, eikä siinä siis huomioitu riittävästi volatiliteettiin 

vaikuttavia tekijöitä. (Antoniou ja Foster 1992, 475–478.) 

 

Toisena menetelmänä tutkimuksessa käytettiin GARCH-analyysia. Siinä virhetermin 

varianssi mallitetaan riippumaan omista edeltävistä arvoistaan, joten se sopii 

volatiliteetin tutkimiseen. Taloudellisissa aikasarjoissa on yleisesti etenkin korkean 

frekvenssin datassa (kuten tässä viikkodatassa) hyvin tyypillistä volatiliteetin 

keskimääräisen suuruuden esiintyminen periodeittain korkeampana tai matalampana, 

jolloin virhetermien varianssit riippuvat omasta historiastaan. (Verbeek 2004, 297–305.) 

GARCH-mallinnus soveltuu hyvin spot-hintojen volatiliteetin muutoksen tutkimiseen 

johdannaismarkkinoiden alkamisen ajankohdan ympärillä, koska siinä mallinnetaan 

heteroskedastisuutta ja systemaattista muutosta hinta-aikasarjan varianssissa. Se on 

tavallista regressiota parempi, koska se siis ei oleta virhetermin homoskedastisuutta. 

Erityisesti Antonioun ja Fosterin tutkimuksessa hyödynnetään perus-GARCH-mallista 

laajennettua GARCH-M (GARCH-in-mean) -muotoa, jossa ehdollinen varianssi toimii 

myös selittäjänä, sekä I-GARCH (integrated GARCH) -muotoa, jossa varianssi ei ole 

stationaarinen. Riippuvana muuttujana käytettiin viikoittaisia tuottoja Brent-raakaöljyn 

futuurihinnoista, jotka oli laskettu päivittäisten päätöshintojen keskiarvoista. (Antoniou 

ja Foster 1992, 478–480.) 

 

Näistä lähtökohdista mallinnettiin GARCH-M-yhtälöt periodeille ennen ja jälkeen 

futuurikaupan aloituksen, ja testattiin, ovatko parametrit samoja molemmilla 

osaperiodeilla (ks. yhtälöt ja saadut kertoimet Antoniou ja Foster 1992, 480). 

Nollahypoteesi, H0 : ei muutosta, hylättiin kaikilla parametreilla. Lisäksi testit 

paljastivat, että varhaisemman periodin otos oli integroitunut (eli shokeilla on pysyvä 

vaikutus hintoihin ja hinnat ovat joustamattomampia) ja että myöhemmän periodin 

malli oli stationaarinen. Antoniou ja Foster tulkitsivat tämän ja parametrien suuruuden 

muutokset johtuviksi informaatiotehokkuuden paranemisesta  spot-markkinoilla 

futuurihintojen sisältämän informaation ansiosta. Näin informaatioon reagoiminen on 

voimistunut spot-markkinoilla, mistä kertoo tiettyjen parametrien kasvu. Viivästetyn 
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ehdollisen varianssin parametrin arvon pieneneminen voi kertoa puolestaan siitä, että 

volatiliteetti ei ole enää niin tärkeä, koska johdannaiset mahdollistavat hintariskin 

suojaamisen. Tuloksina Antoniou ja Foster toteavat, etteivät he löytäneet merkittäviä 

todisteita volatiliteetin lisääntymisestä spot-markkinoilla. Johdannaismarkkinoilla o n  

heidän näkemyksensä mukaan positiivinen vaikutus hinnoittelun tehokkuuden 

parantuessa ja suojaamisen tehdessä volatiliteetista vähempimerkityksisen. (Antoniou ja 

Foster 1992, 480–483.) Huomattavaa tässä tutkimuksessa on, että se paljastaa Brent-

raakaöljyn datasta taipumuksen volatiliteetin klusteroitumiseen (ks. myös Verbeek 

2004, 297), eli vaihteluiden selittymiseen omilla viivästetyillä arvoillaan,  j a  

volatiliteetin esiintymiseen kausittain voimakkaana tai heikompana. Täten perinteinen 

lineaarinen regressio ei sovi volatiliteetin tutkimiseen, koska virhetermien 

homoskedastisuutta ei voida olettaa. (Antoniou ja Foster 1992, 482.) 

 

4.4. Flemingin ja Ostdiekin analyysi energiajohdannaisten 
 aloittamisesta 
 

Flemingin ja Ostdiekin (1999) tutkimus on uudempi tässä t utkimussuuntauksessa, j a  

mielenkiintoinen monipuolisen näkökantansa ja systemaattisten menetelmiensä 

johdosta. Siinä analysoidaan niin NYMEXin raakaöljyfutuurikaupan aloittamisen, kuin 

myös optiokaupan ja muiden energiajohdannaisten kaupan aloittamisen, vaikutuksia 

raakaöljyn spot-hinnan volatiliteettiin. Lisäksi analysoidaan johdannaiskaupan 

vaikutuksia raakaöljymarkkinan syvyyteen ja likviditeettiin. Ensin Fleming ja Ostdiek 

(1999, 137) havainnoivat kuitenkin öljymarkkinoiden piirteitä, jotka voivat aiheuttaa 

muutoksia verrattuna muiden kohde-etuuksien tutkimukseen. Ensinnäkin 

johdannaismarkkinoiden tietoa välittävä piirre voi korostua öljymarkkinoilla, koska 

uutisten mukainen kaupankäynti fyysisellä hyödykkeellä on öljyn kohdalla hyvin 

vaikeaa. Toisen erityispiirteen voivat antaa energiamarkkinoiden tiiviit sidokset eri 

hyödykkeiden välillä, jolloin tietyn energiahyödykkeen markkinamuutoksilla voi olla 

vaikutusta muiden energiahyödykkeiden, kuten maakaasun, markkinoilla. 

 

Data koostuu NYMEXin raakaöljyjohdannaisten kohde-etuutena olevan WTI-

raakaöljyn hintasarjasta futuurisopimuksen julkaisuajankohdan 1983 molemmin puolin; 
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viikoittainen data helmikuusta 1982 ja päivittäinen data syyskuusta 1983 vuoden 1997 

loppuun. Analyysissa johdannaismarkkina-aktiivisuuden ja spot-markkinoiden 

volatiliteetin välillä käytetään WTI Cushing -laadun hintaa. Hinnan ehdollisen 

volatiliteetin estimaatteina tutkimuksessa käytetään alunperin Fosterin ja Nelsonin 

esittämällä liukuvan estimoinnin menetelmällä (rolling estimation) saatuja arvoja, joissa 

volatiliteetti lasketaan liikkuvalta periodilta havaintoja painottaen. Tällöin öljyn hinnan 

volatiliteetista huomataan, että se on jatkuvaa ja voimakasta, mutta pyrkii palautumaan 

keskiarvoonsa. (Fleming ja Ostdiek 1999, 139–144.) 

 

Fleming ja Ostdiek (1999, 144–150) rakentavat stokastisen volatiliteettimallin 

havainnollistamaan volatiliteetin aikasarjarakennetta, ja sovittavat tämän mallin sitten 

futuurikaupan alkamisen jälkeiseen aikasarjaan tutkiakseen esiintyykö s i i n ä  

epänormaalisuutta. Malli sisältää raakaöljyn hinnan volatiliteetin keskiarvoon 

palautumisen piirteen, volatiliteetin pysyvyyden/jatkuvuuden sekä volatiliteetin oman 

vaihtelun ( varsinaisen mallin esittäminen tässä ei olisi kovin havainnollista). 

Vastaavanlaisia mallinnuksia volatiliteetille (kuten sovelluksia GARCH-menetelmästä) 

ovat esittäneet myös aiemmat tutkijat, mutta Flemingin ja Ostdiekin mallin 

erityispiirteenä on volatiliteetin stokastisuus. Ottaen huomioon sen, että volatiliteettia 

aiheuttavaa markkinainformaatiota ei voida ennustaa, voi tämä olla parempi vaihtoehto 

kuin riippuvuus menneiden hintojen viivästetyistä arvoista. Volatiliteettimallin 

estimointiin käytettiin GMM-menetelmää. Vaihtoehtoina futuurikaupan aloittamisen 

volatiliteettivaikutusten havainnointiin on joko aikasarjan jakaminen osaotoksiin ja 

rakennemuutoksen testaaminen, tai sovitetun aikasarjan tuottaminen volatiliteetin 

estimaateille ja sen vertaaminen. GMM-menetelmällä osaotosten tutkiminen ei 

kuitenkaan Flemingin ja Ostdiekin mukaan olisi tässä tapauksessa hyvä, joten he 

muodostavat sovitetun aikasarjan volatiliteetin estimaateille Kalman-filtterimenetelmää 

käyttäen. Vaikka testeissä ilmenee mallin osittaista väärinmäärittelyä, voidaan sitä silti 

pitää melko hyvänä.   

 

Stokastisella volatiliteettimallilla tutkitaan siis ensin, muuttuuko volatiliteetin rakenne 

raakaöljyfutuureiden aloittamisen johdosta vuoden 1983 jälkeen. Futuurikaupan 

aloittamisen jälkeen tulevia toteutuneita parametriarvoja verrataan sovitetun mallin 
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estimaatteihin. Sekä ehdollista volatiliteettia että keskimääräistä volatiliteettia 

tutkittaessa havaittiin, että ne ovat odotettua suurempia ensimmäisten 3–4 viikon aikana 

futuurikaupan aloittamisen jälkeen. Kuitenkin noin 12 viikon kuluttua volatiliteetissa 

tapahtui merkittävä lasku, jonka johdosta volatiliteetti ensimmäisen vuoden jälkeen oli 

odotettua pienempää. Tämän arvellaan kuitenkin johtuvan vähäisestä kaupankäynnistä 

ensimmäisenä vuonna, ja volatiliteettivaikutusten arvioidaan voimistuneen kaupan 

volyymien kasvaessa pitkällä aikavälillä. Fleming ja Ostdiek totesivat siis raakaöljyn 

spot-hinnan volatiliteetin kasvaneen futuurikaupan alkamisen jälkeen. Koska raakaöljyn 

hinta korreloi muiden energiahyödykkeiden hintojen kanssa, he tutkivat myös 

kahdeksan muun energiajohdannaisen kaupan aloittamisen vaikutuksia raakaöljyn 

volatiliteettiin, mukaanlukien Brent-raakaöljyn futuurikaupan aloittaminen. Kuitenkaan 

mitään trendejä eikä systemaattisia kaavoja volatiliteettivaikutuksista ollut 

havaittavissa, eikä minkään kohdalla raportoitu merkittävää volatiliteetin lisääntymistä. 

(Fleming ja Ostdiek 1999, 151–157.) 

 

Lisäksi Fleming ja Ostdiek analysoivat öljyfutuurikaupan valtavan kasvun vaikutuksia 

spot-markkinoiden volatiliteettiin. Tähän he käyttivät regressiomallia, jossa 

volatiliteetin ei-ennustettavissa olevaa (unexpected spot volatility) osaa selitettiin 

erikseen futuurikaupan volyymin ja avointen positioiden määrän odotetuilla ja ei-

ennustettavissa olevilla osilla. Datasta havaittiin, että futuurikaupan volyymin 

(mitattuna sopimusten lukumäärällä) ja spot-hintojen volatiliteetin välillä on vahva 

positiivinen yhteys. Tämä liittyy yhteen myös spot-kaupan oman volyymin aiheuttaman 

volatiliteetin kanssa, mutta on silti merkittävä. Yhteydessä havaittiin m y ö s  

epäsymmetriaa positiivisten ja negatiivisten muutosten tapauksessa. Futuurikaupan 

avointen positioiden koon ja spot-kaupan volyymin välillä puolestaan havaitaan 

merkitsevä negatiivinen yhteys. Se tarkoittaa volatiliteetin pienenemistä spot-

markkinoilla futuurikaupan koon kasvaessa. Tämän johdosta futuurimarkkinoiden 

ollessa suuret, volyymin kasvu ei aiheuta niin suurta lisäystä volatiliteetissa. Täten 

Fleming ja Ostdiek puoltavat futuurimarkkinoiden likviditeettiä parantavaa vaikutusta, 

eivätkä pidä niitä epävakautta aiheuttavina. (Fleming ja Ostdiek 1999, 157–164.) 
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Huolimatta havainnoistaan volatiliteetin kasvusta raakaöljyfutuurien kaupan 

aloittamisen jälkeen, Fleming ja Ostdiek (1999, 165) eivät väitä johdannaiskaupan yksin 

aiheuttaneen pitkän aikavälin volatiliteetin kasvua öljymarkkinoilla. Sitä vastoin heidän 

mielestään johdannaismarkkinat kasvoivat nimenomaan Yhdysvaltojen 

öljymarkkinoiden säännöstelyn purkamisen (deregulation) aiheuttaman volatiliteetin 

hallitsemiseksi ja riskienhallintatyökaluksi. Heidän löydöksensä eivät siis puolla 

johdannaisten epävakauttavaa vaikutusta raakaöljymarkkinoihin.  

 

4.5. Yhteenveto johdannaiskaupan ja spekulaation 
 olemassaolon  vaikutuksesta spot-hintoihin 
 
Mayhewin (2000) analyysin mukaan ei siis ole teoreettisesti tutkittuna saatu yhtenäisiä 

tuloksia johdannaismarkkinoiden vaikutuksen kiistanalaisuudesta. Tutkittaessa 

empiirisesti niin rahoitus- kuin hyödykemarkkinoita ovat tulokset sisältäneet 

näkemyksiä epävakauttavan vaikutuksen puolesta ja sitä vastaan. Yleisesti ottaen 

voidaan kuitenkin monien markkinoiden laajuudelta todeta, että enemmistö tuloksista 

näyttäisi kääntyvän vastustamaan volatiliteetin lisääntymisen näkemystä. Erityisesti eri 

hyödykemarkkinoilla ei juuri löydetty johdannaisten aiheuttamaa volatiliteetin 

lisääntymistä. Tärkeää on kuitenkin arvioida kriittisesti joidenkin Mayhewin käyttämien 

evidenssien yleistettävyyttä esimerkiksi nykyisiin energiamarkkinoihin; missä määrin 

1970-luvun menetelmillä analysoitua tietoa sipuli- ja porsaanlihamarkkinoista voidaan 

soveltaa nykypäivään. Joskus epävirallisemmissa lähteissä (ks. esim. Helmuth 1998) on 

esitetty myös yleistä kritiikkiä tätä ennen ja  jälkeen futuurikaupan alkamisen -

tutkimussuuntaa kohtaan. Siinä on puututtu aiheen varhaisten tutkimusten mahdolliseen 

puutteelliseen reagointiin, joka voi johtua johdannaiskaupan aloittamisen aiheuttamasta 

ceteris paribus -oletuksen kumoutumisesta ja hintasuhteiden sekä s p o t -hintojen 

määräytymisen muuttumisesta. Mayhewin laajan aineiston voidaan kuitenkin uskoa 

vähentävän riskiä kärsiä mainitun kaltaisista väärinmäärittelyistä. 

 

Raakaöljylle tehdyissä tutkimuksissa merkittävää olivat tehdyt samat loppupäätelmät 

huolimatta osin vastakkaisista tuloksista. Antoniou ja Foster eivät löydä evidenssiä 

lisääntyneestä volatiliteetista Brent-markkinoilla. Fleming ja Ostdiek sen sijaan löytävät 

WTI-raakaöljyn hinnassa volatiliteetin kasvua futuurikaupan aloittamisen jälkeisillä 
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viikoilla sekä myös pidemmällä aikavälillä (mahdollisia syitä erilaisiin tuloksiin ks. EIA 

2002, 65). Kuitenkaan heidän mielestään volatiliteetin kasvun ei voida sanoa aiheutuvan 

johdannaiskaupan olemassaolosta, vaan öljymarkkinoiden sääntelyn vähentymisestä 

Yhdysvalloissa. Täten kummatkin tutkimukset tukevat aiempien tutkimusten 

enemmistöä, eikä näyttöä johdannaismarkkinoiden olemassaolon ja spekulatiivisen 

kaupan mahdollistumisen haitallisesta vaikutuksesta raakaöljymarkkinoilla ole saatu. 

Lisäksi likviditeetin parantuminen johdannaiskaupan myötä nähdään tämän suuntauksen 

tutkimuksissa, kuten myös lähes kaikissa uudemmissa luvun 5 tutkimuksissakin, 

merkittäväksi ansioksi spot-markkinoiden toiminnan parantamisessa. 

 

Esiteltyjä tutkimuksia arvioitaessa ei liene tarvetta epäillä luotettavuutta, tulosten 

mahdollista ohjailua, eikä taustalla olevien tahojen pyrkimyksiä. Data on ollut julkisesti 

saatavilla, ja käytetyt menetelmät ja niiden robustisuus on dokumentoitu 

yksityiskohtaisesti. Rahoittajina ja julkaisijoina ovat olleet yliopistot ja muut 

suhteellisen puolueettomiksi katsottavat tahot. T utkimuksia koskien voidaan kuitenkin 

esittää joiltain osin myös kritiikkiä. Ensinnäkin voidaan suhtautua varoen tämän 

tyyppisiin yhden tapahtuman suuruisiin tapahtumatutkimuksiin (event-study). Usein 

menetelmissä nimittäin ei voida huomioida muita eksogeenisia tapahtumia, joilla olisi 

voinut olla vaikutusta esim. spot-markkinoiden volatiliteettiin samaan aikaan (Fleming 

ja Ostdiek 1999, 138). Fleming ja Ostdiek kuitenkin huomioivat t ä t ä  osittain 

päätelmissään ja tutkimalla useampien energiajohdannaisten kaupan aloitusta. 

Aikaperiodi etenkin Antonioun ja Fosterin tutkimuksessa o n  myös hyvin lyhyt, eikä 

huomioi lainkaan johdannaismarkkinoiden nopeaa kasvua. Tämän näkökulman 

tutkimukset ovatkin siis tiiviisti sidoksissa vain johdannaissopimusten aloituspäivien 

ympärillä olevaan dataan, jolloin volyymit olivat vain hyvin pienen murto-osan 

nykyisestä. Lisäksi on huomattava Flemingin ja Ostdiekin korostama öljymarkkinoiden 

sääntelyn purkaminen Yhdysvalloissa 1970- luvulla ja 1980- luvun alussa volatiliteetin 

aiheuttajana. On epäselvää, tarkoitetaanko tällä OPECin hinnan määräämisen 

loppumista vai joitakin muita tapahtumia, koska mainintoja muissa julkaisuissa on 

hyvin vähän.  
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5. SPEKULATIIVISTEN TOIMIJOIDEN VAIKUTUS 
 HINTATASOON JA VOLATILITEETTIIN 
 ÖLJYFUTUUREISSA 

5.1. Yleistä näkökulmasta 

 

Toinen analysointisuunta spekulaation vaikutukselle on tutkia eritellyn spekulatiivisten 

eli ns. ei-teollisten toimijoiden (non-commercial traders) ryhmän vaikutuksia 

hintatasoon ja volatiliteettiin öljyjohdannaismarkkinoilla. Edellisessä näkökulmassa 

peilattiin koko öljyjohdannaiskaupan vaikutuksia erityisesti spot-hintoihin, t ä ssä  

näkökulmassa puolestaan käsitellään pääasiassa johdannaishintojen reagointia 

spekulaattoreiden positioihin, ja yleistetään se koko öljymarkkinoiden 

hintakehitykseksi. Suuntaus keskittyy erityisesti spekulaattoreiden rooliin 

johdannaismarkkinoilla; toimivatko ne saaden hinnan keskimääräisen tason 

korkeammalle tai matalammalle ja lisäävätkö ne hintojen haitallista vaihtelua, kuten on 

yleinen populistinen käsitys, vai toimivatko ne pikemminkin seuraillen 

suojautumistarkoituksessa markkinoilla olevien teollisten toimijoiden (commercial 

traders) positioiden muutoksia. Myös neutraali tai jopa markkinoiden toimintaa 

parantava vaikutus voi olla toisaalta mahdollinen.  

 

Näkökulman käsittely aloitetaan esittelemällä joitakin tutkimuksia alueelta lähtien 

liikkeelle 1990-luvun puolivälistä, jolloin hedge fundit ja muut ei-teolliset toimijat 

olivat jo alkaneet suuremmassakin määrin käyttää myös öljyjohdannaisia 

sijoituskenttänään. Esiteltävien tutkimusten joukkoon on valittu näkökulman 

monipuolisuuden varmistamiseksi erilaisia empiirisiä menetelmiä ja eri aineistoja 

hyödyntäviä analyyseja. Teoreettisena kehyksenä keskustelulle toimii luvussa 3.4 

esitellyistä hyödykemarkkinamalleista erityisesti chartist- fundamentalist-

lähestymistapa. Raakaöljyn hinnannousun aikana spekulaation vaikutusten ympärillä 

kuumana käyneen keskustelun vuoksi on painotettu erityisesti uusia viime vuosina 

tehtyjä empiirisiä ja laajasti viitattuja tutkimuksia. Niiden yksityiskohtaisella esittelyllä 

on haluttu painottaa erilaisia menetelmiä, mitä voidaan pitää tärkeänä näinkin 

kiistanalaisen aiheen käsittelyssä, jossa tutkimusten luotettavuus on tärkeällä sijalla. 

Tutkimusten esittelyn jälkeen niitä vertaillaan ja esitetään kritiikkiä, sekä pyritään 

löytämään monilla menetelmillä saatuja yhteneväisiä tuloksia.  
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5.2. Dalen ja Zyrenin varhainen tutkimus ja 
 spekulaattoreiden sijoitusmarkkinat 
 

Dalen ja Zyrenin (1996) analyysi ei-teollisten tahojen kaupasta energiamarkkinoilla on 

julkaistu Yhdysvaltain energiajärjestön (Energy Information Administration, EIA) 

tutkimuksena. Yleisesti spekulaattoreiden vaikutusta hintaan ryhdyttiin tutkimaan 

enemmän juuri 1990- luvun puolivälissä, ja tämä on ilmeisesti ensimmäisiä julkiselle 

taholle toteutettuja analyyseja aiheesta. Myös toimialan omat julkaisut (ns. ”trade 

press”) ovat sisältäneet varhaisessakin vaiheessa huomattavan määrän kannanottoja 

aiheeseen, mutta niitä käsitellään tässä tutkielmassa varsin suppeasti akateemisen 

näkökulman säilyttämiseksi. Dalen ja Zyrenin työssä tutkitaan erityisesti yhtä suurta ei-

teollisten toimijoiden ryhmää, hyödykepooleja. Hyödykepooliksi kutsutaan yleisesti 

rahastoja ,  j o tka sijoittavat suuren sijoittajajoukon varoja hyödykejohdannaisiin. 

Hyödykepoolien toimintoja hoitavat hyödykepoolioperaattorit (CPO) ja 

hyödykekaupankäynnin neuvonantajat (CTA) ovat rekisteröityneitä CFTC:lle, ja ne 

tulevat näin mukaan positiotilastoihin. Toinen tärkeä spekulaattoreiden joukko on hedge 

fundit, jotka sisältäessään tarpeeksi suuren joukon sijoittajia joutuvat myös 

rekisteröimään itsensä hyödykepoolioperaattoreina. Dale ja Zyren käyttävät datana 

CFTC:n suurten osapuolten raportointitilastoja, ja niiden aggrekoidusta luonteesta 

johtuen he määrittelevät hyödykepoolit sisältämään niin CPOt, CTAt ja hedge fundit, 

kuin myös pienemmät ei-teolliset toimijat. Heidän tutkimusperiodinsa regressioiden 

osalta oli lokakuusta 1992 kesäkuuhun 1995. (Dale & Zyren 1996, 14, 18, 21.) Lähes 

samaa määritelmää, mutta hedge fundien nimellä, ovat käyttäneet jäljempänä 

esitettävistä tutkimuksista myös Haigh ym. (2005).  

 

Lyijyttömän bensiinin datasta oli löydetty periodilta huhtikuusta syyskuuhun 1994 

yhteys hyödykkeen hinnan ja ei-teollisten tahojen pitkien positioiden välillä, mikä nosti 

esiin lisätutkimuksen tarpeen. Dale ja Zyren tutkivat kahta hypoteesia koskien ei-

teollisten tahojen kaupankäyntiaktiivisuutta. Ensimmäisenä testattavan piirteenä oli ns. 

hot money -hypoteesi, jolla analysoitiin sitä, onko hyödykepooleilla keskimäärin tapana 

keskittyä vain yhden hyödykkeen markkinoille vai muuttavatko ne sijoituksiaan 

nopeasti eri markkinoiden välillä odotettujen tuottojen muuttuessa. Mikäli löydettäisiin 

evidenssiä nopealle sijoitusten siirtelylle, voitaisiin olettaa näiden tahojen olevan 
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epävakautta aiheuttavia. Toisena tutkimuskohteena oli positioiden mahdollinen vaikutus 

hintaan riippuen siitä minkälaisilla kaupankäyntimenetelmillä hyödykepoolit näyttävät 

energiahyödykemarkkinoilla toimivan. Mahdollisuuksina olivat hinnan määrääjinä 

(price setters) toimiminen, jolloin vaikutus hintatasoon olisi huomattava, trendien 

seurailijoina (trend followers) toimiminen, sekä se, että positioilla ei ole lainkaan 

yhteyttä hintoihin. (Dale & Zyren 1996, 18–20.) Huomattavaa ryhmittelyssä on sen 

läheinen yhteys chartist- fundamentalist-lähestymistavan hyödykemarkkinamalliin. 

 

Regressiot toteutettiin erikseen raakaöljylle, bensiinil l e  j a  lämmitysöljylle, sekä 

sijoitusten siirtojen tutkimisen vuoksi myös USA:n valtion lyhyen koron joukkolainoille 

(treasury bond). Regressio oli muotoa 

),,,( jtbwtiii CNPPPfC DDDD=D ,   (24) 

missä D  on viikottainen muutos, Ci ei-teollisten tahojen eli hyödykepoolien pitkien tai 

lyhyiden sopimusten määrä eli position koko kyseessä olevan öljytuotteen tai 

joukkolainan futuurisopimuksissa, Pi lämmitysöljyn tai bensiinin seuraavaksi erääntyvän 

futuurisopimuksen hinta, Pwti WTI-raakaöljyn vastaava futuurihinta, P tb USA:n valtion 

lyhyen koron joukkolainan (treasury bond) vastaava futuurihinta ja CNj ei-teollisten 

tahojen nettopositiot luetelluissa muissa futuurisopimuksissa (eli muiden tutkittujen 

hyödykkeiden futuureissa kuin selitettävässä itsessään). (Dale & Zyren 1996, 20.) 

 

Tuloksena havaittiin, että kunkin hyödykkeen ei- teollisten tahojen position suuruutta 

selittää tilastollisesti merkitsevästi hyödykkeen oman futuurihinnan muutos. Kertoimet 

olivat posi tiivisia, eli hinnan noustessa spekulatiiviset pitkät positiot lisääntyivät. 

Lyhyiden positioiden kohdalla puolestaan havaitiin negatiiviset kertoimet hinnan ja 

spekulatiivisten positioiden välillä, jolloin futuurihinnan noustessa spekulaattorit 

vähentävät lyhyitä positioitaan. Dale ja Zyren pitivät tätä regressiotulosta merkkinä 

siitä, että energiamarkkinoilla spekulatiiviset tahot ovat hintatrendien seurailijoita. (Dale 

& Zyren 1996, 20.) Regressiotuloksista johtopäätöksiä tehtäessä tulisi kuitenkin olla 

varovainen; ne eivät kerro mitään kausaalisuuksista. Päätelmä spekulaattoreiden roolista 

sinänsä on samansuuntainen kuin myöhemmin esim. Haighilla ym., mutta se on tehty 

varsin kevein perustein.  
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Hot money -hypoteesia tutkittaessa Dale ja Zyren tulivat johtopäätökseen, että 

spekulaattoreiden sijoitusten siirtely eri markkinoiden välillä on merkitsevää etenkin 

USA:n valtion lyhytaikaisten joukkolainojen ja raakaöljyfutuureiden välillä. 

Negatiivinen kerroin joukkolainan hinnalla raakaöljypositioita selittävässä regressiossa 

on heidän mukaansa selvä evidenssi sille, että joukkolainojen hintojen laskiessa 

voimakkaasti rahastot siirtävät sijoituksensa pois joukkolainamarkkinoilta lisäten pitkiä 

positioita raakaöljyssä. Saadut kaksi tulosta nähdään tutkimuksessa toisiaan tukevina; 

koska pooleilla ja rahastoilla on taipumus liikkua sijoituksineen markkinoilta toisille 

hintojen ja tuotto-odotusten mukana, tukee se regressioista tehtyä päätelmää 

hintatrendien seuraajan roolista. (Dale & Zyren 1996, 21–23.) Dalen ja Zyrenin tulos 

spekulaattoreiden liikkumisesta markkinoiden välillä antaa lisäksi evidenssiä ja saa 

teoriapohjaa Frankelin (1986, 2005) teoriasta korkojen vaikutuksesta hyödykehintoihin 

(ks. luku 2.7.5.). Dalen ja Zyrenin tutkimuksessa kiintoisaa onkin nimenomaan 

myöhemmistä tutkimuksista puuttuva näkökulma spekulaattoreiden liikkuvuudesta eri 

markkinoiden välillä. Hypoteesin esittelyn yhteydessä tämän arvioitiin olevan 

mahdollinen epävakauden aiheuttaja markkinoilla, mutta johtopäätelmissä tutkijat eivät 

kuitenkaan esittäneet lopullista kannanottoa,  eivätkä arviota spekulaattoreiden 

mahdollisesta häiritsevästä vaikutuksesta. Dalen ja Zyrenin voidaan kuitenkin päätellä 

tarkoittavan, että spekulaattorit vaikuttavat hintatrendejä voimistaen, koska ne tekevät 

merkittäviä sijoitusten siirtoja markkinoiden välillä.  

 

Spekulaattoreiden sijoitusten siirtyminen markkinoiden välillä on erittäin tärkeässä 

asemassa etenkin viime vuosien öljyn hinnannousun aikana. Spekulaattoreiden positiot 

öljyfutuureissa ovat kasvaneet merkittävästi, ja mitä ilmeisimmin öljymarkkinat ovat 

olleet suurena vastaanottavana osapuolena pääoman liikkeissä. On myös esitetty 

kysymyksiä siitä, mitä tapahtuisi, jos ei- teolliset tahot ja sijoittajat äkillisesti 

vetäytyisivät öljymarkkinoilta. Tässä tutkielmassa esitetyistä analyyseistä etenkin 

Weiner (2002, 394–395) kuitenkin kritisoi vahvasti Dalen ja Zyrenin päättelyä 

hintatrendien seurailusta. 
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5.3. Weinerin tutkimus ja spekulaattoreiden erilaiset 
 informaation  laadut 

5.3.1. Hintatasovaikutus ja johdannaismarkkinoiden lainalaisuudet 

 

Volatiliteetin näkökulmasta spekulaation vaikutusta hintoihin öljymarkkinoilla on 

analysoinut Weiner (2002). Useissa tutkimuksissa on löydetty vahvaa korrelaatiota 

spekulaattoreiden positioiden ja hintatasojen välillä, mutta Weiner näkee suurena 

puutteena keskustelussa sen, että monet aiemmista artikkeleista käsittelevät aihetta 

yleisellä tasolla ilman systemaattista ja rahoitusteoriaan pohjautuvaa otetta. Hän 

käsittelee mahdollista spekulaattoreiden haitallista vaikutusta hyödykkeen varsinaiseen 

kaupankäyntiin, ja analysoi niitä perusteluja, joihin tämän näkemyksen kannattajat 

vetoavat. Weiner itse kuitenkin on hyvin kriittinen näille perusteluille ja pyrkii 

todistamaan vastakkaisen näkemyksen, jonka mukaan spekulatiivisen toiminnan 

vaikutuksista ei tarvitse merkittävästi olla huolissaan raakaöljymarkkinoilla. 

 

Peruslähtökohta, johon Weiner näkemyksensä perustaa, on havainto, että vaikka 

spekulatiiviset toimijat voivat nostaa hintoja ostamalla futuureja, ne eivät voi purkaa 

positioitaan tällä korkeammalla hinnalla, ellei markkinoiden fundamenteissa ole 

tapahtunut hintaa nostavia muutoksia. Ilman fundamenteissa tapahtuvia muutoksia 

tällaisten suurten positioiden purkaminen saisi hinnat jälleen laskemaan, eikä näiden ei-

teollisten positioiden yhteenlasketusta suuruudesta voida tämän vuoksi päätellä mitään 

niiden kannattavuudesta. (Weiner 2002, 392–393.) Weinerin päättely seuraa suoraan 

johdannaismarkkinoiden lainalaisuuksista. Niin spekulatiivisia kuin suojaaviakin 

osapuolia koskee futuureihin liittyvä fyysisen hyödykkeen lunastus- ja 

toimitusvelvollisuus siitä huolimatta, että vain hyvin pieni osa futuurimarkkinoiden 

sopimuksista johtaa fyysisiin toimituksiin. Näitä osapuolia erottaa se, että 

spekulatiivisilla toimijoilla ei ole mahdollisuutta toteuttaa fyysistä vaihtoa, kuten 

useimmilla teollisilla toimijoilla, joten niiden on välttämätöntä likvitoida ja kumota 

positionsa ennen sopimuksen erääntymistä. Täten nämä ei-teolliset spekulatiiviset 

toimijat sitoutuvat hankkimaan myös kumoavan sopimuksen ennen hankitun 

sopimuksen erääntymistä. Jos position toteuttaminen (osto/myynti) aiheuttaa 

hintareaktion ja nostaa/laskee hintaa, niin position välttämätön kumoaminen ceteris 

paribus aiheuttaisi vastakkaisen hintamuutoksen. Näistä lainalaisuuksista seuraa, että 
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spekulatiivisen kaupankäynnin hintareaktio kumoutuu neutraaliksi, eikä tämän 

yksinkertaistavan päättelyn nojalla vaikutusta hintatasoon voisi olla. (NYMEX 2005, 5.) 

Ceteris paribus tilanteella tässä tarkoitettaneen kohde-etuuden eli tässä tapauksessa 

hyödykkeen markkinafundamenttien pysymistä ennallaan. 

 

Spekulaation vaikutusta on usein mitattu öljyn hinnan ja spekulatiivisten positioiden 

suuruuden, eli ei-teollisten tahojen pitkien positioiden määrän, välisellä yhteydellä. 

Weiner kuitenkin pyrkii osoittamaan, että kyseisestä yhteydestä ei voitaisi päätellä 

mitään spekulaation vaikutuksesta. Hän listaa tähän kaksi syytä. Ensinnäkin 

kokonaispositiot yhteenlaskettuna summautuvat aina nollaan, eli pitkiä positioita 

(futuurien osto) vastaan on aina vastaava määrä lyhyitä positioita (futuurien myynti). 

Tällöin korrelaatio spekulatiivisten positioiden ja hintojen välillä tarkoittaa 

samansuuruista, mutta vastakkaismerkkistä korrelaatiota suojauspositioiden ja hintojen 

välillä. Tästä syystä Weiner päätyykin Krapelsin aiemmin havainnoimaan seikkaan, että 

datasta ei pystytä erottamaan, että liikuttavatko markkinahintoja suojaajat vai 

spekulaattorit. Toinen syy Weinerin mukaan liittyy markkinoiden fundamentteihin. 

Fundamentteja koskevat uutiset, kuten sää-, jalostamo- ja poliittiset muutokset, 

vaikuttavat öljyn kysyntään ja tarjontaan, hintaan, sekä suojaajien ja spekulaattoreiden 

haluamiin positioihin. Jos näistä uutisista ei tiedoteta julkisesti, voidaan harhaisesti 

syyttää spekulaattoreita hintojen muutoksista. (Weiner 2002, 392–393.)  

 

Yleisesti lienee niin, että markkinainformaation nopeudesta johtuen toimijoilla on 

paljon tietoa muutoksista, jotka eivät välity enemmälti julkisiksi lainkaan, vaan 

ensimmäisenä tiedon saanut reagoi siihen, ja muut sitä mukaa, kun uutinen leviää. On 

kuitenkin mahdotonta sanoa, kenellä tieto oli ensin ja kuka aloitti positiomuutokset. 

Todennäköistä k uitenkin saattaa olla, että fyysisillä markkinoilla toimivilla teollisilla 

tahoilla olisi varsinaisia spekulaattoreita parempi pääsy fundamentti- informaatioon. 

Tämä käy ilmi luvussa 7 raportoiduista haastatteluista, joissa toimijan osallistumisen 

sekä suojaus- että spekulaatiokauppaan katsottiin tukevan toisiaan erityisesti 

markkinatiedon hankinnassa. 
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5.3.2. Erilaisen informaation omaavat spekulaattorit 

 

Vaikka Weiner kiistää sekä vaikutuksen hintatasoon että spekulatiivisten positioiden ja 

hinnan välisen yhteydenkin, voi hänen mukaansa kuitenkin vaikutus volatiliteettiin olla 

mahdollinen. Öljyn hintavolatiliteetin tutkimisessa Weinerin näkemykset ovat lähellä 

hyödykemallien chartist- fundamentalist-suuntausta. Spekulatiivisten toimijoiden 

sijoitusten vaikutukset riippuvat Weinerin mukaan spekulaattoreiden informaation 

tasosta, joka lopulta perustuu käytettyyn kaupankäyntitekniikkaan. Weiner (2002, 393–

396) analysoi spekulaattoreiden vaikutusta jakamalla ne kolmeen eri ryhmään sen  

mukaan, millainen on spekulaattoreiden markkinainformaation taso.  

 

Ensimmäisenä ryhmänä Weiner pitää ammattimaisia sijoitustahoja, kuten esim. hedge 

fund –rahastoja, joilla voi olla parempaa informaatiota verrattuna muihin toimijoihin. 

Tämä voi johtua siitä, että osa tahoista voi panostaa enemmän resursseja informaation 

hankintaan, ja täten ne voivat reagoida muutoksiin nopeammin. Usein näihin 

toimijoihin on viitattu termillä smart money. Tämän spekulaattoreiden ryhmän 

vaikutusta markkinoille Weiner ei pidä vahingollisena; nopea reagointi nopeuttaa 

hintojen sopeutumista uuteen informaatioon sekä kysyntä- j a  tarjontamuutoksiin, ja 

parantaa näin öljymarkkinoiden toimintaa. Näin spekulatiivisella toiminnalla itsellään ei 

siis olisi vaikutusta hintatasoon, vaan vaikutukset olisivat markkinafundamenttien 

muutoksista aiheutuvia normaaleja hintamuutoksia, jotka tapahtuvat vain 

tehokkaammin ja nopeammin. Smart  m o n e y  -spekulaattoreiden tapauksessa 

hintavolatiliteetti voi kuitenkin lisääntyä, jos fundamentit muuttuvat tiheästi. Weinerin 

myönteinen kanta spekulaatioon perustuu siihen näkemykseen, että suuri osa 

spekulatiivisista toimijoista olisi näitä nopeasti laadukasta informaatiota hankkivia 

toimijoita. Kuitenkin tähän näkemykseen voidaan suhtautua myös kriittisesti, kuten 

myöhemmin Haighin ym. tulosten kohdalla havaitaan. Weinerin smart money -

sijoittajat vastaavat kaupankäyntitekniikaltaan chartist- fundamentalist-mallien 

fundamentaalianalyysin käyttäjiä. Luvun 3.4.2. mallissa He ja Westerhoff (2005, 1581) 

olettavat fundamenttianalyysiä harjoittavien tasapainottavan hintaa, koska ne ostavat tai 

myyvät hyödykettä perustuen oletukseen hinnan palautumisesta oikeaan 

fundamenttiarvoonsa. Näillä tahoilla on siis hyvänlaatuista informaatiota 

fundamenteista, ja niiden ostot/myynnit ajavat hintoja kohti oikeaa arvoaan. Tämän 
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vuoksi ajatus spekulaattoreiden hintatason muuttamisesta ei päde tämän ryhmän 

kohdalla, ja Hen ja Westerhoffin voi tulkita tarkoittavan myös volatiliteetin 

pienentymistä.   

 

Toisena spekulaattoreiden ryhmänä Weiner pitää alunperin Dalen ja Zyrenin (1996) 

korostamaa ryhmää, joka käyttäytyy laumassa seuraillen muiden reagointia tai perustaen 

päätöksensä tekniseen analyysiin. Näille toimijoille öljymarkkinafundamenttien 

analysointi olisi liian kallista, joten ne seurailevat markkinoita ja reagoivat hitaammin. 

Weinerin mukaan tämä on ainoa haitallinen spekulaattoreiden ryhmä, jonka vaikutus 

markkinoille on huono ja hintavolatiliteettia lisäävä. Usein näitä kutsutaan dump money 

-toimijoiksi. Tämä ryhmä vastaa chartist-fundamentalist-näkemyksessä teknisen 

analyysin harjoittajia, joiden nähdään voimistavan trendiä, suurentavan hintamuutoksia 

sekä epävakauttavan markkinoita. Weiner erottelee myös kolmannen, eli neutraalin, 

ryhmän, jonka spekulatiivisilla toimijoilla on samanlainen pääsy informaatioon kuin 

öljyalan varsinaisilla toimijoillakin. Näiden reagointi on keskimäärin samanaikaista ja 

samanlaista, joten tämän ryhmän spekulaatio ei Weinerin näkemyksen mukaan vaikuta 

markkinahintoihin eikä volatiilisuuteen. Weinerin ryhmäjaon luonne eroaa muutenkin 

hieman Hen ja Westerhoffin hyödykemarkkinamallista, koska hän käsittelee 

spekulaattoreita luonteeltaan pysyvästi erilaisina. He ja Westerhoff olettavat puolestaan 

spekulaattorit luonteeltaan samanlaisiksi ja kykeneviksi vaihtelemaan kummankin 

tiedonhankintatavan välillä tuotoista ja tilanteesta riippuen osittaisen rationaalisuuden 

johdosta. 

 

Hedge fund -toiminnan lisääntyessä on öljymarkkinoilla ollut huolena se, että 

spekulaation määrän lisääntyminen haittaisi markkinoita. Weinerin näkemyksen 

mukaan uusien toimijoiden tulolla on kuitenkin hyödyllisiä piirteitä markkinoiden 

lisääntyvän likviditeetin muodossa. Se on hyväksi sekä olemassaoleville että uusille 

toimijoille tehden esimerkiksi suuret suojaukset helpommiksi ja estäen yksittäisten 

suurten toimijoiden positiomuutosten hintavaikutukset. Yleisesti ottaen uuden 

spekulaatiorahan tulo parantaa näin markkinoiden toimintaa, mutta vaikutus riippuu 

siitä, mihin edellä kuvatuista ryhmistä uudet toimijat kuuluvat. Weiner korostaa, että 

spekulatiivisen toiminnan lisääntyminen öljymarkkinoilla ei siis automaattisesti ole 
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huolestuttavaa, vaan tärkeää on nimenomaan se, ovatko uudet toimijat hyvää uutta 

informaatiota hankkivia ja etulinjassa sijoituspäätöksiä tekeviä, vai muiden toimijoiden 

positiomuutoksia seurailevia. Jos kyseessä ovat enimmäkseen smart money -toimijat, ei 

syytä huoleen Weinerin mukaan ole, koska ne tekevät itsenäisten päätöstensä tueksi 

hyvää analyysia muutoksista toimialalla, makrotaloudessa ja poliittisissa olosuhteissa. 

Weiner kuitenkin myöntää, että yhä enenevssä määrin on liikkeellä myös rahastoja, 

jotka perustavat sijoituksensa hintatrendien seurailuun tai laumakäyttäytymiseen, ja 

voivat aiheuttaa epävakauttavaa vaikutusta öljyjohdannaismarkkinoille. (Weiner 2002, 

394–395.) Näistä seikoista on kuitenkin olemassa useissa tutkimuksissa erilaisia ja 

ristiriitaisiakin näkemyksiä. Esimerkiksi Haigh ym. (2005) osoittavat spekulaattoreiden 

roolin olevan toisenlainen kuin Weinerin tuloksissa, mutta lopputulokseen spekulaation 

haitallisen vaikutuksen todistamattomuudesta se ei juuri vaikuta.  

5.3.3. Empiirinen evidenssi laumakäyttäytymisestä 

 

Weinerin (2002, 396) esittää näkemyksilleen empiiristä evidenssiä CFTC:n datalla 

lämmitysöljy-,  r aakaöljy- ja bensiinijohdannaisista vuosilta 1993–1997. Data on 

normaalia COT-raporttitilastoa havainnollisempaa tiheämmän frekvenssin ja vähemmän 

aggrekoinnin johdosta, mutta tarkemmat tulokset on esitetty vain 

lämmitysöljyfutuureilla tehdystä analyysista. Analyysissä tutkitaan korrelaatioita 

hyödykepoolioperaattoreiden positiomuutosten välillä. Näiden korrelaatioiden 

tutkiminen paljastaisi mahdollisen laumakäyttäytymisen ja taipumuksen samanaikaisiin 

kauppoihin.  Kyseiseltä ajanjaksolta löytyikin positiivinen, mutta heikko 

laumakäyttäytyminen j a  näiden toimijoiden taipumus toimia toisiaan seuraillen. 

Keskimääräinen korrelaatio rahastojen positiomuutosten välillä oli kuitenkin vain noin 

11%, ja kaupankäynti oli melko satunnaista ja eriaikaista, joten vahvaa 

laumakäyttäytymistä ei voida vahvistaa tällä datalla. Tämän evidenssin, teoreettisen 

päättelyn ja aiemman tutkimuksen analyysin kautta Weiner päätyy siihen, että suuri osa 

siitä, mitä julkisuudessa ja lehdistössä on spekulaation vaikutuksesta uutisoitu, on 

harhaista .  Pääosin ei s i i s  voida sanoa spekulaattoreiden aiheuttavan sitä suurta 

hintavolatiliteettia, joka öljymarkkinoilla havaitaan. (Weiner 2002, 396–398.) 
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5.4. Haighin ym. tutkimus spekulaattoreiden roolista ja 
 reaktioiden kausaalisuuksista 

5.4.1. Lähtökohdat 

 

Viimeaikaista öljyspekulaatiotutkimusta edustaa Haighin, Hranaiovan ja Overdahlin 

(2005) tutkimus, jossa analysoidaan suurista ammattimaisista s p e k ulatiivisista 

sijoittajista erityisesti hedge fundien positiomuutosten ja öljyfutuurihintojen suhdetta. 

Analyysi on mielenkiintoinen, koska se on varsin perusteellinen ja ristiriidassa sen 

Weinerin käsityksen kanssa, että suurin osa spekulaattoreista olisi varsinaisia öljyalan 

toimijoita nopeammin ja parempaa informaatiota saavia, jolloin ne reagoisivat 

nopeammin tehostaen markkinoiden sopeutumista. Haigh ym. kuitenkin tukevat sitä 

näkemystä, että spekulatiiviset toimivat tarjoavat likviditeettiä markkinoiden 

suojautujille, vaikka muuttavatkin positioitaan harvemmin ja lähinnä reagointina 

muiden muutoksiin. Tutkimuksen empiiriset havainnot ovat tärkeitä, koska siihen on 

CFTC:n työpaperina saatu käyttöön Yhdysvaltojen öljyjohdannaismarkkinadataa, joka 

on vielä hyödyllisemmin analysoitavissa kuin Weinerin aineisto. Koska eri 

markkinaosapuolten eritellyistä positioista on saatavilla dataa hyvin rajoitetusti, on 

erityisasema datan saannille ollut tärkeä antaen merkittävän lisäpanoksen 

öljyspekulaation empiiriseen tutkimukseen ja toimijaryhmien analysointiin. 

Talouslehdistössä on varsin paljon siteerattu tutkimuksia, jotka on tehty COT-raporttien 

teollisiin ja ei-teollisiin toimijoihin aggrekoidulla datalla, mutta niihin tulisi suhtautua 

varauksella (Haigh ym. 2005, 10).  

 

Haigh ym. ovat erotelleet spekulatiivisten toimijoiden ryhmän sisältä tutkimuksen 

kohteeksi hedge fundit eli suurten ammattimaisesti hallinnoitujen rahastojen ryhmän, 

joista suuri osa on hyödykepooleja. Tässä hedge fundien ryhmään luetaan kuuluvaksi 

seuraavat ei-teolliset osapuolet: 1) rekisteröidyt hyödykepoolioperaattorit (CPOt), 2) 

rekisteröidyt hyödykekaupankäynnin neuvonantajaorganisaatiot (CTAt), 3) henkilöt, 

jotka hallinnoivat asiakkaiden varoja (associated persons, AS), sekä 4) 

rekisteröimättömät tahot, jotka sijoittavat varoja samassa tarkoituksessa. Aineistona 

käytetyssä CFTC:n datassa suurten toimijoiden positiot on jaettu sekä toimijaryhmien 

että myös yksittäisten toimijoiden mukaan, mikä on mahdollistanut tarkkojen 
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kaupankäyntitapojen ja suhteiden tutkimisen. Aineiston aikaperiodi on elokuusta 2003 

elokuuhun 2004. (Haigh ym. 2005, 8–11.)  

 

Toimijoiden välisten suhteiden tarkastelussa lähdettiin liikkeelle ryhmien 

keskimääräisistä positio-osuuksista. Hedge fundien osuus positioista tutkitun vuoden 

aikana oli keskimäärin noin 17% futuurisopimusten pitkissä positioissa ja noin 7% 

lyhyellä puolella. Tukkukauppiaiden (dealers/merchants), valmistajien (manufacturers) 

ja tuottajien (producers) eli suojaajapuolen suurten ryhmien keskimääräinen osuus 

positioista oli yhteensä hieman alle 50%. Optiosopimuksissa hedge fundien 

keskimääräinen osuus positioista oli pienempi kuin futuureissa, ja täten melko pieni 

suhteessa muihin ryhmiin. Suhteellisesti suojaajatahoilla arvioitiin olevan suuremmat 

positiot toimijaa kohden kuin ei-teollisilla tahoilla. Sekä maakaasu- e t t ä  

raakaöljyjohdannaisissa on huomattavana piirteenä se, että hedge fundit eivät ole 

prosentuaalisesti laskettuna niin aktiivisia positioiden muutoksissa kuin useimmat muut 

toimijaryhmät. Esimerkiksi raakaöljymarkkinoilla hyvin aktiivisiksi määriteltiin 

tutkimuksessa vain 16% yksittäisistä rahastoista, eli muut toimijaryhmät vaihtavat 

positioitaan paljon useammin kuin hedge fundit. Tavallinen korrelaatioanalyysi 

vahvistaa raakaöljymarkkinoilla huomattavan negatiivisen korrelaation hedge fundien ja 

erityisesti suurten suojaajaosapuolten välillä, kuten johdannaismarkkinoiden 

toimintaidean mukaan on tarkoituksenmukaistakin. (Haigh ym. 2005, 13–17, 31–34.)   

5.4.2. Empiiriset menetelmät: DAG-kuviot, VAR-mallit, ennustevirheet 
 sekä impulssivasteet 

 

Erityispiirteenä Haighin ym. empiriassa on DAG (Directed Acyclic Graph) -

menetelmän käyttö, jota on viime vuosina hyödennetty monenlaisissa rahoitukseen 

liittyvissä ekonometrisissa tutkimuksissa. Siinä tehdään kuvaajat muuttujien VAR-

mallien pohjalta, ja samanaikaisten innovaatiokovarianssien avulla tutkitaan dynaamisia 

suhteita ja vuorovaikutuksia, sekä kausaalisuuden suuntaa eri kaupankäyntiosapuolten 

ryhmien ja hintojen välillä. Yksinkertaistetusti DAG-kuvaaja esittää kausaalisia 

yhteyksiä muuttujajoukon välillä ja osoittaa nuolilla kausaalisuussuhteiden suunnat ja 

merkitsevyydet muuttujien kesken. Tällaisessa kuvaajassa ei kuitenkaan ole polkuja, 

jotka palaisivat muuttujaan itseensä uudelleen (acyclic). Tutkimuksessa erotellaan myös 

ryhmien positioiden ja hintojen muutokset johtuviksi omista shokeistaan ja shokeista 
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muissa tekijöissä. Toinen käytetyistä menetelmistä on vektoriautoregressio- eli VAR-

mallit,  jotka sallivat residuaalien mahdollisten säännönmukaisuuksien tutkimisen 

(innovation accounting). Siinä analysoidaan sekä residuaalien hajottamista osiin että 

impulssivastesimulaatioita. Impulssivastetutkimuksilla analysoidaan sitä, mikä muuttuja 

aiheuttaa suurinta volatiliteettia muissa muuttujissa, ja näin saadaan arvokasta tietoa 

kausaalisuussuhteista toimijaryhmien ja hintojen välillä.  Tällä menetelmällä on pystytty 

tutkimaan useita kysymyksiä, kuten 1) kuinka yksittäisten toimijoiden positiot ja hinnat 

vaikuttavat markkinoihin, 2) kuinka vahvoja nämä positioiden ja hintojen yhteydet ovat, 

3) kuinka vahva on reaktio aiheutuen muutoksesta positioissa tai hinnassa, 4) reagoinnin 

kaava ja reitti, sekä 5) reaktion suunta. (Haigh ym. 2005, 4–5, 17.)  

 

Tutkimuksessa johdannaismarkkinoiden toimijat on jaettu siis viiteen ryhmään: hedge 

fundeihin ja m uihin ei-teollisiin toimijoihin (spekulaattorit), sekä välittäjiin/ 

tukkukauppiaisiin, valmistajiin ja muihin teollisiin toimijoihin (pääasiassa suojaajat). 

Korrelaatioksi hedge fundien nettopositiomuutosten ja hintamuutosten välillä 

ehdollistettuna muiden muuttujien muutoksilla on saatu pieni negatiivinen -0,22. Tämä 

tukee näkemystä, että hedge fundien toiminta ei vaikuta markkinoihin negatiivisesti 

volatiliteettia lisäämällä. Ehdollinen korrelaatio hedge fundien positioiden ja 

tukkukauppiaiden positioiden välillä puolestaan on merkittävä -0,76. Tällöin 

esimerkiksi nousevan markkinan tilanteessa tukkukauppiaat suojautuvat myymällä 

futuureita, ja hedge fundit ostavat niitä tarjoten likviditeettiä markkinoille. Tämä on 

hyväksi markkinoiden toiminnalle, koska muuten suojaajien positiomuutoksista 

aiheutuvat hintamuutokset voisivat olla suuria, tai välttämättä ei olisi edes mahdollista 

toteuttaa halutun suuruisia suojauksia. Sekä maakaasu- että öljyevidenssi osoittaa 

Haighin ym. mukaan, että hintojen muutokset liittyvät erityisesti suojaajatahojen 

positiomuutoksiin, ja että nimenomaan suojaajatahot ovat täten aiheuttajina hinnan 

volatiliteettiin. Kuviossa 14 on esitetty DAG-menetelmällä havaitut kausaalisuuspolut 

muutosten vaikutuksille raakaöljymarkkinoilla. Sen mukaan hintojen muutokset saavat 

aikaan ensin muutokset välittäjien/tukkukauppiaiden positioissa, joihin hedge fundit 

reagoivat. Yleisesti kaikkien suurien suojaajaryhmien positiomuutokset aiheuttavat 

muutoksia hedge fundien positioissa, jotka puolestaan vaikuttavat sitten muiden, 

pienempien spekulaattoreiden päätöksiin. Ehdollisten korrelaatioiden mukaan 

maakaasumarkkinoilla hedge fundien positiomuutoksilla ei ole vaikutusta hintoihin ja 
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raakaöljymarkkinoilla korrelaatio on jopa negatiivinen. (Haigh ym. 2005, 18–23, 39.) 

Päätelmä, että hedge fundit suuressa määrin reagoivat vasta muiden tahojen 

positiomuutoksiin ja seurailevat niitä, on ristiriidassa Weinerin näkemykseen etulinjassa 

liikkuvista hyvän informaation spekulaattoreista. Vaikka Haighin ym. data on monia 

tutkimuksia tarkempaa ryhmien suhteen, jää ongelma ei-teollisten tahojen 

kaupankäyntitekniikoista ja informaation laadusta ratkaisematta. 

 

KUVIO 14. Kausaalisuussuunnat raakaöljyfutuurimarkkinoilla eri  
ryhmien positioiden ja hintojen välillä. (Haigh ym. 2005, 39.)  
 
 

Ennustevirheiden hajottamisella tutkimuksessa analysoitiin sitä, missä määrin 

muutokset muuttujassa johtuvat siitä itsestään ja missä määrin mallin muista tekijöistä, 

eli mitkä ovat eksogeenisia ja mitkä endogeenisia tekijöitä mallissa. Saatujen tulosten 

mukaan raakaöljymarkkinoilla hintaa voidaan pitää lähes täysin eksogeenisena 

muuttujana, ja vain valmistajien ryhmällä (teollinen toimija) on pieni vaikutus hintoihin. 

Myös tämän menetelmän mukaan hedge fundien positioihin vaikuttavat 

välittäjien/tukkukauppiaiden, valmistajien ja muiden teollisten toimijoiden ryhmien 

positiomuutokset, kuten DAG-analyysissakin. Hedge fundien positiomuutoksilla nähtiin 

vaikutusta enemmälti vain muiden ei-teollisten toimijoiden eli muiden 

spekulaattoreiden ryhmään. Hienoisesti ne vaikuttavat myös muut teolliset toimijat -

ryhmän positioihin, jotka puolestaan vaikuttavat merkittävästi myös valmistajien 

ryhmän positiovaihteluun. (Haigh ym. 2005, 23–26.) 
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Impulssivasteanalyysillä puolestaan tutkittiin aikapolkuja, jotka lähtevät shokeista 

mallin muuttujissa. Näillä kuvioilla esitetään muutoksia muuttujissa; kuinka suuri on 

muuttujan reaktio toisen muuttujan muutokseen keskihajonnalla mitattuna viiden päivän 

aikaperiodilla, ja kuinka kauan nämä reaktiot kestävät tämän aikaperiodin sisällä. 

Raakaöljymarkkinoilla tulokset tästä analyysista olivat hyvin samansuuntaisia kuin 

DAG-analyysissäkin. Shokki hedge fundien positioissa aiheuttaa merkittävän reaktion 

vain muiden ei-teollisten toimijoiden ryhmän positioissa, joten hedge fundeja ei voida 

pitää merkittävinä vaikuttajina hintamuutoksiin raakaöljymarkkinoilla. Shokki öljyn 

hinnassa sen sijaan vaikuttaa laajasti muihin muuttujiin markkinoilla. Muiden ryhmien, 

kuten välittäjien/tukkukauppiaiden, valmistajien ja muiden teollisten tahojen,  

positiomuutoksilla on vaikutusta hedge fundien positioihin ja joidenkin näistä kohdalla 

vaikutukset kestävät pidempään kuin tapahtumapäivän ajan. (Haigh ym. 2005, 24–27.) 

5.4.3. Kokonaiskuva spekulaattoreiden vaikutuksesta 

 

Haighin ym. (2005, 27–28)  tu tkimus antaa siis varsin selkeän näkemyksen 

spekulaattoreiden roolista raakaöljyjohdannaismarkkinoiden hinnanmuodostuksessa. 

Tutkimuksen kuvailevan analyysin osiossa todettiin, että hedge fundien osuus 

futuurimarkkinoiden sopimuksista oli melko suuri, mutta osuus optioissa suhteellisen 

pieni. Kuitenkaan tämä spekulatiivisten toimijoiden suuri ryhmä ei ole kovin aktiivinen; 

se muuttaa positioitaan keskimäärin suojaajia harvemmin. Suuri negatiivinen korrelaatio 

hedge fundien ja muiden osapuolten positioiden välillä tarkoittaa DAG-analyysin 

perusteella sitä, että hedge fundit tarjoavat tarvittavaa likviditeettiä muille osapuolille. 

Pääkritiikki hedge fundeja kohtaan nousee usein niiden mahdollisesta hintavolatiliteetin 

lisäämisestä, mutta tällaista yhteyttä ei kuitenkaan ainakaan tällä tutkimusperiodilla siis 

löydetty. Sen sijaan analyysissa selvisi, että hedge fundit reagoivat hintamuutoksiin 

vasta sen jälkeen, kun muut toimijat ovat ensin muuttaneet positioitaan reagointina 

hintamuutoksiin. 
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5.5. Spekulaattoreiden vaikutuksen teoreettinen 
 mahdottomuus NYMEXin tutkimuksessa 

5.5.1. Hedge fundien osuus vaihtovolyymista ja positioiden kesto 

 

NYMEXin (2005)  tekemä tutkimus ottaa kantaa erityisesti energiahyödykkeiden 

viimevuosien suuren hinnannousun aikaan. Pörssin tavoitteena oli antaa empiirisiä 

perusteluja julkiselle keskustelulle, koska huoli spekulaation populistisesta käsittelystä 

ilman tieteellistä näkökulmaa ja perusteita oli hyvin aiheellinen (ja myös yhtenä 

tärkeänä syynä tällekin tutkielmalle). Johtopäätös hedge fundien osallisuudesta 

volatiliteetin lisäämiseen on tässä tutkimuksessa hyvin samansuuntainen kuin 

Weinerinkin tulos; julkisuudessa olevia käsityksiä niiden vahvasta epävakauttavasta 

vaikutuksesta pidetään osin harhaisina. Ymmärrettävästi NYMEXin yhtenä 

tarkoituksena on ollut tarve myös suojella mainettaan vakaana kauppapaikkana, mikä 

tulee ottaa huomioon tutkimusta analysoitaessa.  

 

Tutkimuksessa päätellään johdannaismarkkinoiden lainalaisuuksista, että 

spekulatiivisten toimijoiden positioiden vaikutus hintatasoon on neutraali; jos ostot 

nostavat hintaa, niin myyntien täytyy laskea sitä. Hinnan volatiliteetin lisääntymisen 

mahdollisuus nousee kuitenkin esi in.  Tätä tutkiakseen NYMEXissä analysoitiin 

tammikuusta elokuuhun vuonna 2004 johdannaispörssin suurten asiakkaiden 

raportointijärjestelmän kautta kerättyä dataa lähimmän erääntymiskuukauden (spot 

month contract) raakaöljy- ja maakaasufutuurisopimuksista, joiden hintavaihtelu on 

tavallisesti suurinta. Laajempi analyysi tehtiin lisäksi erikseen maakaasulle. Datassa 

ovat mukana raportointivelvolliset tahot eli toimijat, joiden positiot ylittävät tietyn 

määritellyn tason, ja näiden osuus kokonaispositioista oli noin 85–90%. Hedge fundit 

määriteltiin tätä tutkimusta varten laajaksi käsitteeksi tarkoituksena huomioida suuren 

spekulaattoreiden joukon käyttäytymistä. Mukaan luettiin niin yksityiset 

sijoitusrahastot, jotka sijoittavat ja käyvät kauppaa arvopapereilla asiakkaidensa lukuun, 

julkisemmat hyödykepoolit kuin hyödykekaupankäynnin neuvonantajaorganisaatiotkin 

(CTAt). (NYMEX 2005, 2, 6.)    
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Ensimmäisessä osassa a n a l y s o itiin e i - teollisten toimijoiden osuutta sekä 

kokonaisvolyymista että avoimista positioista. Kaupankäyntivolyymia (trading volume) 

mitataan ostettavien ja myytävien johdannaissopimusten lukumäärillä.  Toinen 

osallistumisen mitta on avoimen position suuruus. Sillä tarkoitetaan tiettynä ajanhetkenä 

markkinataholla olevia sijoituksia, joita ei ole vielä likvidoitu kumoavalla kaupalla eikä 

päätetty kohde-etuuden toimituksella. Raakaöljyn kohdalla hedge fundien osuus 

kaupankäyntivolyymistä oli 2,69% ja avoimista positioista (yhteensä pitkät ja lyhyet) 

13,4%. Tämän johdosta pääteltiin, että hedge fundit pitävät positioitaan huomattavasti 

muita tahoja kauemmin, koska osuus kaupankäyntivolyymista on niin pieni verrattuna 

positioiden kokoon. Tällöin niiden vaikutuksen volatiliteettiin täytyy olla hyvin pieni, ja 

ne tarjoavat likviditeettiä häiritsemättä markkinoita. Laajennettaessa tarkasteluperiodi 

koko vuoden 2004 mittaiseksi, lisääntyi hedge fundien osuus kaupankäynnistä 3,07 

prosenttiin, mutta sen ei katsottu muuttavan tuloksia. (NYMEX 2005, 4, 7–8.) 

 

Hedge fundien kaupankäynnistä 58% oli spot-kuukauden sopimuksia. Koska on 

yleisesti hyväksytty s e  näkemys, että spot-kuukauden sopimuksissa on eniten 

hintavaihtelua, ja että tällä on eniten vaikutusta myös yleiseen volatiliteettiin, on 

laskettu myös yleisesti spot-sopimusten kaupankäyntivolyymin osuus suhteessa 

kaikkien kuukausien sopimusten volyymiin raakaöljymarkkinoilla. Tämä spot-

sopimusten volyymin prosenttiosuus suhteessa kaikkiin sopimuksiin oli 44%. Täten 

hedge fundit yleensä käyvät kauppaa spot-kuukauden sopimuksilla enemmän kuin muut 

tahot. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa niiden avoimista sopimuksista on likvidoitava 

(kumottava vastakkaisella kaupalla) pian, ja näin niiden vaikutus hintatasoon jää 

NYMEXin mukaan mitättömän pieneksi. Vaikutusta volatiliteettiin voi olla, mutta sekin 

on hyvin pientä, koska hedge fundien osuus kokonaiskaupankäyntivolyymista spot-

kaupassakin on alle 4%. Sen sijaan maakaasufutuureissa hedge fundien osuus kaupasta 

ja positioista, sekä spot-kaupasta on suurempi. Maakaasun kohdalla niillä siis on 

kohtuullinen vaikutus volatiliteettiin, mutta markkinoita häiritsevänä niitä ei silti 

pidetty. (NYMEX 2005, 7–8.) 

 

Koska maakaasun kohdalla hedge fundeilla voi olla vaikutusta volatiliteettiin, tutkittiin 

toisessa analyysissa maakaasumarkkinoiden hintavolatiliteettia, ja sen mahdollisina 
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selittäjinä hedge fundien positioita sekä fundamenttimuutoksia. Fundamenttimuutoksia 

mitattiin viikottain Yhdysvalloissa julkaistavalla maakaasun varastoinformaatiolla. 

Hedge fundien selityskykyä hintavolatiliteettiin puolestaan mitattiin regressiolla, ja 

tuloksena saatiin melko pieni, mutta tilastollisesti merkitsevä vaikutus. Tämä vaikutus 

oli kuitenkin negatiivinen, e l i  hedge fundien positioiden kasvaessa volatiliteetti 

vähenee. Kun tutkittiin hedge fundien ja varastomuutosten vaikutusta yhdessä, ei hedge 

fundien vaikutus ollut enää merkitsevä. Varastojen muutosten lisääntyessä taas 

hintavolatiliteetti kasvoi merkitsevästi, ja myös volatiliteetin viivästetty oma arvo oli 

merkitsevä selittäjä tämän hetken volatiliteetin suuruudelle. Kuitenkin yhteensäkin 

nämä tekijät selittivät vain osan hintavolatiliteetistä (selitysaste 0.30). (NYMEX 2005, 

8–10.) 

5.5.2. Oletukset muiden ryhmien toiminnasta ja kritiikki 

 

Johtopäätöksenä näistä analyyseista NYMEX (2005, 10–11) esittää, että hedge fundien 

sijoituksilla joko ei ole vaikutusta hintavolatiliteettiin (raakaöljyfutuureissa) tai vaikutus 

on jopa volatiliteettia vähentävä (maakaasufutuureissa). Lisäksi periodille tammikuu–

elokuu 2004 suoritetuissa Granger-kausaalisuustesteissä saatiin 91%:n todennäköisyys 

sille, että pikemminkin hintavolatiliteetti aiheuttaa hedge fundien osallistumisen 

lisääntymisen maakaasumarkkinoilla, eikä toisin päin. Tulosten perustelu kuitenkin 

pohjautuu siihen, että positiot ovat kannattavia vain, jos muut tahot ostavat samoja 

sopimuksia spekulaattoreiden jälkeen saaden hinnan nousemaan vielä korkeammalle. 

Tällöin hintatason nousu ei kuitenkaan johdu spekulaattoreiden osallistumisesta 

markkinoille, vaan siitä, että muut tahot ovat olleet valmiita maksamaan enemmän ja 

käymään kauppaa kannattamattomasti. NYMEXin näkemyksen mukaan alan teollisilla 

toimijoilla on hallussaan paras informaatio, eikä näiden, kuten ei muidenkaan 

markkinaosapuolten, jatkuvaan kannattamattomaan kaupankäyntiin voida uskoa. 

Uskottaessa spekulaattoreiden volatiliteettia lisäävään väitteeseen, nojataan NYMEXin 

näkemyksen mukaan siis epärationaaliseen oletukseen joidenkin tahojen jatkuvasta 

kannattamattomuudesta. Tutkimuksen empiiristen tulosten mukaan näin ei siis ollut, ja 

pikemminkin hinnan volatiliteetti houkuttelee hedge fundeja markkinoille. NYMEXin 

kannanotoille on kuitenkin esitetty myös kritiikkiä viitaten etenkin päättelyyn hintatason 

neutraalisuudesta. Esimerkiksi (ks. Lord 2005) on esitetty, että voittoa tavoitellessaan 

hedge fundit luottavat juuri siihen, että jotkin muut tahot ostavat hedge fundien jälkeen 
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ja saavat näin hinnat nousemaan. Tällöin hedge fundit voivat likvitoida omat positionsa 

korkeammalla hinnalla voitollisesti.  

 

5.6. IMF:n tutkimus ja pitkien futuurien poikkeuksellinen 
 reagointi 
 

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) analysoi öljymarkkinoiden tilannetta maailman 

talouskatsauksessaan syksyllä 2005 antaen näkökulmaa myös pelkkien Yhdysvaltojen 

tutkimustahojen ulkopuolelta. IMF (2005, 57–59) korostaa sekä raakaöljyn että 

öljytuotteiden spot- ja futuurihintojen olevan nyt erityisen herkkiä lyhyen aikavälin 

muutoksille ja tarjontahäiriöille johtuen erityisesti odotuksista tulevaisuudessakin 

kireänä jatkuvasta markkinatilanteesta. IMF:n mukaan erityisesti pelko markkinoiden 

tiukkuudesta on pitänyt hintoja öljymarkkinoille epätavallisessa nousevan hintakäyrän 

contango-tilassa, jolloin futuurihinnat tulevaisuuden toimituksiin ovat olleet 

korkeammat kuin tämänhetkiset hinnat. 

 

Merkittävä seikka viimevuosien tilanteessa on IMF:n (2005, 62–63) mukaan ollut juuri 

pitkän erääntymisajan futuurien hintojen reagointi ja nousu erityisesti vuodesta 2004 

lähtien. Tämä on poikkeavaa verrattuna aikaisempiin öljyn hinnan nousukausiin. 

Futuurihintojen tason merkittävän nousun lisäksi myös volatiliteetti niissä on 

lisääntynyt, ja markkinat ovat tulleet syvemmiksi, eli pitkien futuurisopimusten määrä 

on kasvanut. Suurelta osin futuurihintatason nousua voidaan kuitenkin IMF:n mukaan 

selittää pysyväisluonteisilla muutoksilla fundamenteissa. Tällaisia ovat etenkin 

vakiintunut näkemys kysynnän siirtymisestä uudelle korkeammalle tasolle, 

tulevaisuudessa laskuun lähtevä OPECin ulkopuolinen öljyn tuotanto, s e k ä  

puutteellisista investoinneista johtuva tuotantokapasiteetin niukkuus. Vuodesta 2003 

lähtien öljyn spot-hintojen muutokset ovat selittäneet suuremman osan pitkän 

erääntymisajan futuurien hintamuutoksista, mutta futuurihinnoissa on havaittavissa 

IMF:n mukaan myös harhaisuutta ylöspäin. Edellä mainitut markkinoiden rakenteelliset 

tekijät voivat selittää osan tästä noususta, mutta huomattavaa on futuurien 

epäsymmetrinen reagointi spot-hintoihin. Spot-hintojen noustessa myös pitkän 
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erääntymisajan futuurien hinnat nousevat, mutta spot-hintojen laskiessa futuurihintojen 

laskun on IMF:n mukaan havaittu olevan huomattavasti pienempää.   

 

Tällainen futuurihintakehitys yhdistettynä lisääntyneeseen volatiliteettiin ja 

kaupankäyntiaktiivisuuteen on kuitenkin myös IMF:n mukaan saanut aikaan epäilyjä 

spekulatiivisten tahojen voimakkaammasta vaikutuksesta. On havaittu, että 

futuurihinnat ovat nousseet ja reagoineet päivittäisiin uutisiin myös ilman merkittäviä 

uusia uutisia fundamenteista. IMF (2005, 6 3 )  analysoi spekulatiivista vaikutusta 

Granger-kausaalisuustesteillä, jotka perustuivat spot-hinnat, pitkän erääntymisajan 

futuurihinnat ja ei-teollisten tahojen pitkät nettopositiot sisältävään VAR-malliin. He 

tutkivat viikottaista dataa vuodesta 1997 vuoden 2005 puoliväliin saakka jaettuna 

kahteen eri osaperiodiin. Evidenssi osoitti, että spekulatiivinen toiminta ei ole edeltänyt 

spot-hintojen muutoksia lyhyen periodin vaikutuksia tarkasteltaessa, eikä myöskään 

pitkän ajan trendiä tarkasteltaessa (datasta on tutkittu erikseen sekä lyhyen aikavälin 

impulsseja että pitkän aikavälin trendiä). Sen sijaan spekulatiivinen toiminta näyttäisi 

seuraavan spot-hintojen muutoksia, ja spekulatiiviset pitkät nettopositiot näyttäisivät 

kasvavan spot-hintojen nousun jälkeen. Tämä osoittaisi spekulatiivisten toimijoiden 

yleisesti perustavan toimintansa odotukselle hintojen nousun jatkumisesta. Vaikka spot-

hintojen muutosten havaittiin yleisesti aiheuttaneen muutoksia futuurihinnoissa viime 

vuosina, havaittiin myös spekulatiivisten nettopositioiden aiheuttavan kohtalaisessa 

määrin nousua pitkän erääntymisajan futuurihintoihin tarkasteltaessa trendin kehitystä 

etenkin viime vuosien 2003-2005 periodilla.  

 

IMF:n (2005, 64) näkemyksen mukaan tulokset osoittavat markkinafundamenttien 

kuitenkin olevan edelleen tärkeimpiä määrittäjiä raakaöljyn spot- ja futuurihinnoille. 

Lisääntynyttä volatiliteettia katsotaan voitavan selittää etenkin epävarmuudella pitkän 

ajan tarjonta- ja kysyntätekijöissä, joka ilmenee futuurihintojen aiempaa vahvempana 

reagointina päivittäisiin spot-hintoja liikuttaviin tapahtumiin. Tutkimus kuitenkin 

myöntää myös spekulatiivisten tahojen vaikutuksen öljyfutuurihintoihin, mutta pitää sitä 

vain kohtalaisen suuruisena. 
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5.7. Analyysia ja yhteenveto spekulatiivisten tahojen 
 vaikutuksesta futuurihintoihin 

5.7.1. Hedge fundien rooli toimijoiden joukossa ja positioiden 
 muuttamisen nopeus 

 

Dalen ja Zyrenin (1996) varhainen tutkimus ei- teollisten tahojen roolista poikkeaa 

menetelmiltään monesta viimeaikaisesta työstä. Siinä tehdään johtopäätös 

hyödykepooleista hintaliikkeiden seurailijoina, jotka vahvistavat hintatrendejä 

siirtymällä nopeasti tuotto-odotusten muuttuessa markkinoiden välillä. Samansuuntaisia 

tuloksia ovat saaneet useat viimeaikaiset tutkijat, kuitenkin ilman haitallista 

epävakauttavaa vaikutusta. Weinerin (2002) näkemys rahastoista pikemminkin 

aktiivisina osapuolina, eikä vain seurailijoina, poikkeaa näistä, ja myös esimerkiksi 

Haighin ym. (2005) lähestymistapa spekulaattoreiden roolin tutkimiseen on varsin 

erilainen kuin Weinerin. Erittäin huomionarvoiseksi Haighin ym. tutkimuksen tekee sen 

eri menetelmillä saadut toisiaan tukevat tulokset ja eritellyn datan käyttö. Weinerhan oli 

jo avannut keskustelun systemaattisen tutkimuksen puutteesta ja yritti osaltaan paikata 

tätä siinä kuitenkaan juuri onnistumatta. Ensinnäkin huomattavaa on, että hän nojaa 

argumenttinsa koko öljymarkkinoita koskien v a i n  l ämmitysöljyjohdannaisten 

analysoinnille. Toiseksi on huomattava, että vaikka vahvaa evidenssiä spekulaattoreiden 

laumakäyttäytymiselle ei hänen tutkimuksessaan löytynyt, ei siitä suoraan voida 

myöskään vetää johtopäätöstä, että suurin osa spekulatiivisista toimijoista olisi sitten 

varsinaisia öljyalan toimijoita nopeammin informaatiota hankkivia. Vaikka 

spekulaattorit eivät toimisikaan merkittävästi laumassa keskenään, ei se välttämättä 

tarkoita sitä, että ne reagoivat markkinoilla muita nopeammin fundamenttimuutoksiin.  

 

Haighin ym. DAG-analyysillä saamat tulokset kausaalisuussuhteista puolestaan antavat 

selvän evidenssin siitä, että spekulatiiviset toimijat muuttavat positioitaan vasta 

reagointina muiden, eli lähinnä suojaajatahojen, positiomuutoksiin. Vahvistavia tuloksia 

saatiin myös  DAG-menetelmästä johdettujen ennustevirheiden hajottamisesta, jonka 

mukaan raakaöljymarkkinoilla hintaa voidaan pitää lähes kokonaan eksogeenisena 

tekijänä. Sen mukaan hedge fundien positiomuutoksilla on vaikutusta lähinnä vain 

muiden ei- teollisten toimijoiden eli muiden pienten spekulaattoriryhmien positioihin. 

Myös impulssivasteanalyysin aika- ja reaktiopolut korostavat samoja tuloksia ja 
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johtavat tämän tutkimuksen osalta siihen johtopäätökseen, että hedge fund –rahastoja ei 

voida pitää merkittävinä hintavaikuttajina raakaöljymarkkinoilla. Weiner päätyy samaan 

tulokseen, mutta tekee sen positioiden kannattavuuspäättelyn kautta; vaikka 

spekulatiiviset ostot voivat hetkellisesti nostaa hintoja, ei näitä positioita pystytä 

purkamaan korkeilla hinnoilla, ellei fundamenteissa tapahdu muutoksia. Positioista 

sinänsä ei voida päätellä niiden kannattavuutta ennen niiden purkamista, ja purkaminen 

ilman fundamenttimuutoksia voi laskea hinnat ennalleen. Sen sijaan Weinerin käsitys 

reaktioiden järjestyksestä ja vaikutusten suunnasta toimijaosapuolten välillä on siis 

merkittävästi erilainen kuin Haighilla ym.  

 

Haighin ym. analyysin mukaan hedge fundit muuttavat positioitaan keskimäärin myös 

harvemmin kuin muut markkinaosapuolet, e ivä tkä  ne näin ollen ole kovinkaan 

aktiivisia, päinvastoin kuin Weinerin mallissa. Lisäksi myös NYMEXin (2005) 

tutkimus tarjoaa empiirisen perustelun tälle hedge fundien tavalle pitää positiot 

keskimäärin muita tahoja kauemmin. Se tehdään vertailemalla ryhmän 

kaupankäyntivolyymin pienuutta suhteessa avointen positioiden kokoon. NYMEXin 

tutkimuksesta saadaan vahvistusta myös sille johtopäätökselle, että kausaalisesti hedge 

fundien osallistuminen ei olisi volatiliteettia aiheuttavaa, vaan esimerkiksi 

maakaasumarkkinoilla jopa päinvastoin. 

5.7.2. Vaikutus hintatasoon ja volatiliteettiin 

 

Yleisesti näkemyksiä spekulaation haitallisesta vaikutuksesta on esitetty paljon, ja 

tänäkin päivänä on selkeästi kaksi koulukuntaa; negatiivisen vaikutuksen kannattajat ja 

positiivisen tai neutraalin vaikutuksen kannattajat. Dalen ja Zyrenin tutkimuksessa 

epävakauttavaa vaikutusta pidetään mahdollisena, mutta spekulatiivisia rahastoja ei 

nähdä hintatrendien aiheuttajina, vaan ehkä mahdollisina voimistajina. Haighin ym. 

tulokset spekulaattoreiden roolista o v a t  varsin erisuuntaisia kuin Weinerin, mutta 

lopputulema spekulaation vaikutuksesta hintoihin öljymarkkinoil l a  on  molemmissa 

huomattavan samansuuntainen erilaisista menetelmistä ja perusteluista huolimatta. 

DAG- ja impulssivastemenetelmien antamat tulokset näyttävät lähes täysin kumoavan 

spekulatiivisten toimijoiden (tai ainakin hedge fund –rahastojen) mahdollisen 

vaikutuksen hintoihin raakaöljymarkkinoilla. Niiden ei voida sanoa vaikuttavan 
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hintatasoon, eikä myöskään ole löydetty yhteyttä niiden ja kasvaneen hintavolatiliteetin 

välillä ainakaan tutkitulla periodilla. Sen sijaan tutkimuksessa havaittiin, että 

hintamuutokset liittyvät yhteen enemmänkin suojaajien positiomuutosten kanssa, joten 

syy volatiliteetin lisääntymiseen voi olla pikemminkin siellä, eikä varsinaisten 

spekulatiivisten tahojen toimissa (Haigh ym. 2005, 22). Weiner sen sijaan myöntää 

mahdollisuuden volatiliteetin kasvuun spekulaattoreiden toimista johtuen, vaikka onkin 

samaa mieltä siitä, ettei vaikutusta hintatasoon todennäköisesti ole.  

 

Myös NYMEXin tutkimus kumoaa teoreettisesti mahdottomana vaikutuksen 

hintatasoon. Vaikutuksen volatiliteettiin raakaöljymarkkinoilla päätellään olevan 

olemattoman pieni johtuen hedge fundien hyvin pienestä osuudesta 

kaupankäyntivolyymissa tutkimusperiodilla. Tutkimus argumentoi spekulaattoreiden 

volatiliteettivaikutuksen mahdottomaksi myös, koska ei voida uskoa joidenkin muiden 

tahojen jatkuvaan kannattamattomaan kaupankäyntiin. Tätä NYMEXin perustelua e i  

kuitenkaan voida pitää kovin vakuuttavana sen johtaessa samalla päätelmään hedge 

fundien ja muiden ei- teollisten toimijoiden oletetusta jatkuvasta nollatuloksesta (ks. 

esim. Lord 2005). Tätä päättelyä kritisoi myös osa luvussa 7 tarkemmin esitellyistä 

haastateltavista. Spekulatiivinen ostaja voi tehdä voittoa hintojen noustessa samalla, kun 

fyysistä varastoa pitävä suojaajataho saa suojattua myyntinsä (voittaa varaston arvon 

nousulla se minkä häviää myyntipositioissa). Näin suojaajat voivat saavuttaa 

tavoitteensa eli neutraalin hintavaikutuksen myös ilman voitollista futuurikauppaa, 

nollatason kannattavuudella. Täten NYMEXin tutkimuksen tekemään ehdottomaan 

päätelmään spekulatiivisten tahojen vaikutuksen olemattomuudesta voidaan suhtautua 

hieman varauksellisesti. 

 

Esitellyistä tutkimuksista uusinta dataa hyödyntävä IMF:n tutkimus tulee 

futuurihintojen osalta siihen johtopäätökseen, että spekulatiivisella aktiivisuudella on 

kohtalaisessa määrin ollut vaikutusta viimevuosien aikana epänormaalisti reagoineisiin 

pitkän erääntymisajan futuurihintoihin. Tämä vaikutus on huomattu etenkin vuosien 

2003–2005 datassa. Huomattavaa on, että näitä nimenomaan pitkän erääntymisajan 

futuurien hintavaikutuksia ei ole juuri muissa tutkimuksissa analysoitu, vaan useat 
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tutkimukset ovat keskittyneet vain pian erääntyvien futuurien hintoihin. Spekulaation 

vaikutusta spot-hintoihin ei sen sijaan ole voitu todistaa tässä IMF:nkään tutkimuksessa.  

5.7.3. Likviditeetin tarjoaminen 

 

Spekulatiivisten sijoitusten likviditeettiä lisäävästä positiivisesta vaikutuksesta 

tutkimukset ovat yleisesti samaa mieltä. Tältä kannalta ajateltuna spekulatiivisten 

sijoitusten ja toimijoiden lisääntyminen öljymarkkinoilla nähdään puhtaasti 

hyödyllisenä markkinoiden toiminnan kannalta. Weiner korostaa lisääntyneen 

likviditeetin vaikutuksia sekä markkinoilla jo oleville suojaajille että uusille tahoille; se 

mahdollistaa suurempien suojausten tekemisen heiluttamatta hintoja ja rajoittaa 

yksittäisten suurten toimijoiden kykyä muuttaa hintoja. Likviditeetin lisääntymisen 

ansiosta lisääntynyt spekulatiivinen pääoma on Weinerin mukaan pelkästään hyväksi 

markkinoille, etenkin jos uudet tulijat eivät ole huonon informaation laumakäyttäytyjiä. 

Myös Haigh ym. (2005, 21–22, 27) näkevät likviditeetin lisääntymisen ehdottomasti 

markkinoiden toimintaa parantavaksi. Ehdollinen osittaiskorrelaatio hedge fundien 

nettopositiomuutosten residuaalien ja hintamuutosten residuaalien välillä on tilastollisesti 

merkitsevästi negatiivinen. Tämän he tulkitsevat niin, että likviditeetin lisääntyminen edesauttaa 

volatiliteetin vähenemistä; likviditeetin lisääntyessä yksittäisten positiomuutosten 

hintavaikutukset pienenevät. Lisäksi negatiivinen korrelaatio hedge fundien ja muiden 

markkinaosapuolten positioiden välillä yhdistettynä DAG-analyysin tuloksiin kertoo, 

että nimenomaan hedge fundit tarjoavat likviditeettiä suojaajille. Yhteenveto 

tutkimusten keskeisistä tuloksista on esitetty taulukossa 1 luvussa 8. 

5.7.4. Spekulatiivisten toimijoiden määrän lisääntyminen  

   
Uusien spekulaattoreiden markkinoilletulosta on julkisuudessa oltu huolestuneita sen 

vuoksi, että niiden pelätään aiheuttavan volatiliteetin kasvua jopa rationaalisesti 

toimiessaan, jos niiden osuus tulee kaupankäyntiä dominoivaksi (Weiner 2002, 394). 

Rivien välissä huolensa spekulatiivisten toimijoiden lisääntyvästä hot money -

käyttäytymisestä energia- ja muiden markkinoiden välillä ilmaisivat myös Dale ja Zyren 

(1996). Kuitenkin edellä analysoiduista tutkimuksista suuri osa tulee pääosin siihen 

tulokseen, että spekulatiivisista toimijoista suurin ryhmä eli ammattimaisesti johdetut 

rahastot ovat hyödyksi johdannaismarkkinoiden toiminnal le .  Tutkimukset eivät 
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myöskään näe näiden toimijoiden lisääntymistä välittömäksi eikä vakavaksi uhaksi 

markkinoiden toiminnalle tai hinnanmääräytymiselle öljyjohdannaisissa.  

 

Näistä tutkimuksista Haighin ym. analyysi antaa myös hieman tietoa sovellettavaksi 

viimevuosien suuren raakaöljyn hinnannousun ajalta. Heidän käyttämänsä aikaperiodi 

elokuusta 2003 elokuuhun 2004 käsittelee hinnannousun alkukautta. Sekään ei kata 

kaikkein kuumimman nousun jaksoa, eikä spekulaattoreiden käyttäytymistä sen aikana, 

j a  o lisikin erittäin tarpeellista saada vastaavat tulokset myös vuoden 2004 lopun 

jälkeiseltä ajalta. Heidän valitsemaansa periodia pidetään hyvin lyhyenä tulosten 

laajemman hyödynnettävyyden kannalta (Schachter 2 0 0 5 ) .  Vuoden 2005 hinnan 

nousukautta raakaöljyn osalta tutkittaessa on huomioitava NYMEXin tutkimuksessa 

havaittu hedge fundien kaupankäyntiosuuden nousu vuoden 2004 loppua kohden. Voi 

olla, että valittu tutkimusperiodi tammikuusta elokuuhun vuonna 2004 on hieman 

edesauttanut halutunsuuntaisten tulosten vahvistumista. Vaikka spekulaattoreiden osuus 

olikin pieni vuonna 2004, on hyvin mahdollista ja ehkä jopa todennäköistä, että se olisi 

kasvanut merkittävästi vuosien 2005 ja 2006 aikana. Tästä viitteitä antaa IMF:n 

tutkimus, jossa on mukana 2005 ensimmäinen puolivuosiperiodi ja tuloksena 

spekulaattoreiden kohtalainen vaikutus.  

5.7.5. Kritiikkiä tutkimusmenetelmiin ja toteutukseen kohdistuen 

 

Erilaisiin tuloksiin voivat osaltaan olla vaikuttamassa tutkittavien spekulaattoriryhmien 

määrittelyseikat, joihin on kiinnitettävä huomiota. Esimerkiksi COT-datalla tehtyihin 

tutkimuksiin, joissa tahot on jaettu karkeasti vain teollisiin ja ei-teollisiin toimijoihin, on 

suhtauduttava varoen. Myös tutkimuksissa, joissa on analysoitu erityisesti vain hedge 

fundien (joka kylläkin on suurin ja merkittävin spekulaattoreiden ryhmä), voi ryhmään 

mukaan otettavien tahojen määrittely poiketa. Haigh ym. määrittelevät tämän ryhmän 

varsin tarkasti ja laajasti, ja samansuuntaista laajaa määrittelyä on käytetty myös 

NYMEXin tutkimuksessa. Todennäköisesti näiden seikkojen vaikutus tuloksiin ei ole 

merkittävä, mutta on olemassa vaara ainakin hieman ohjailla tuloksia haluttuun 

suuntaan ryhmän koostumuksen valinnalla. Haighin ym. tutkimukseen kritiikkiä (esim. 

Schachter 2005) on kohdistettu juuri siihen, mitä ryhmiä on hedge fundien joukkoon 

otettu, ja ovatko näillä ryhmillä saadut johtopäätökset yleistettävissä koskemaan koko 
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spekulaattoreiden laajan joukon käyttäytymistä. Myös sitä, että dataa ei ole tehty 

julkiseksi eikä näin ollen ole mahdollista suorittaa lisätutkimuksia, ei pidetä edellä 

mainitussa kritiikissä k o v i n  a n s i o k k a a n a  tutkimuksen luotettavuuden ja 

tarkistettavuuden kannalta.  

 

Hieman voidaan esittää kritiikkiä myös NYMEXin tutkimuksessa käytetyille 

menetelmille. Maakaasumarkkinoiden laajemmassa analyysissa pyrittiin tutkimaan 

myös fundamenttien vaikutuksia. Kuitenkaan, kuten myöhemmin tässä tutkielmassa käy 

ilmi raakaöljyn riskipreemioanalyysin kohdalla, ei varastotasoilla viimevuosien 

energiamarkkinatilanteessa välttämättä pystytä selittämään riskipreemiota. On siis 

kyseenalaista, voidaanko varastotasoja pitää tässä NYMEXinkään tutkimuksessa 

riittävänä mittarina maakaasumarkkinoiden fundamenteille. Hieman kyseenalaistaen 

voidaan suhtautua myös regression käyttöön volatiliteetin selittäjien etsinnässä. Tarkkaa 

kuvausta regressioyhtälöistä ei ollut saatavilla, mutta ilmeisesti kyse oli tavallisesta 

lineaarisesta mallista. Tämän käyttöä volatiliteetin tutkimiseen on kritisoitu jo varhain 

sen varianssin homoskedastisuusoletuksen vuoksi (ks. esim. Antoniou ja Foster 1992, 

482). Täten NYMEXin tutkimuksen tiettyjen osien tuloksiin voidaan suhtautua varoen. 

Regression tuloksista on tehty melko pitkälle meneviä päätelmiä myös Dalen ja Zyrenin 

tutkimuksessa. 

 

Tutkittaessa spekulaation vaikutusta öljymarkkinoilla, kuten myös kaikkia muita 

vahvasti ja pysyvästi kiistanalaisia kysymyksiä tutkittaessa, on eri tutkimusten 

analyysissa otettava huomioon myös tutkijatahon mahdollinen puolueellisuus ja 

mahdollinen halu vaikuttaa tulosten suuntaan. Vaikka tässä ei epäilläkään esiteltyjen 

tutkimusten luotettavuutta, voi suuren väittelyn kohteena olevan asian tutkimisessa olla 

mahdollisuuksia saada tuloksia ainakin vähäisessä määrin ohjattua tiettyyn suuntaan 

esimerkiksi datan, tutkimusmenetelmän ja –periodin valinnalla. Onhan kyseessä 

olevasta aiheesta olemassa yleisesti tuloksia sekä puolesta että vastaan. Kuten jo edellä 

mainittiin, voidaan tutkimuksen todistettavuuden kannalta pitää ongelmallisena etenkin 

sitä, että käytetty data ei ole julkista, eikä sitä myöskään ole tehty saataville esimerkiksi 

salassapidettävät yritystiedot poistamalla (Schachter 2005). Mielenkiintoista 

spekulatiivisten toimijoiden vaikutusten tutkimuksissa on myös piirre, että salaisen, 
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muiden tavoittamattomissa olevan datan käyttäjät ovat kritisoineet melko vahvastikin 

julkisella datalla tehtyjä tutkimuksia vedoten niiden laajaan aggrekointiin. Molemmat 

Weiner ja Haigh ym. ovat ilmaisseet huolensa siitä, että julkisella COT-datalla tehtyihin 

tutkimuksiin olisi suhtauduttava varoen, ja ovat itse tutkimuksissaan käyttäneet 

julkaisematonta dataa. 

 

Myös tutkimuksen rahoittajan, julkaisijan ja tutkijan edustaman organisaation tavoitteita 

tutkimustuloksille on syytä arvioida kriittisesti, vaikkei tämän tutkielman tarkoituksena 

olekaan kritisoida esiteltyjen tahojen tutkimustoiminnan luotettavuutta. Weinerin 

tutkimus on ilmeisesti toteutettu ilman minkään öljytoimialan tahon osallistumista, ja 

julkaistu The Quarterly Review of Economics and Finance -journaalissa, mutta data on 

saatu käyttöön osana Yhdysvaltain energiaministeriön tutkimusta. Haigh ym. edustavat 

tutkijoina Yhdysvaltain Commodity Futures Trading Commissionia (CFTC) ja Public 

Company Accounting Oversight Boardia, mutta tutkimuksessa korostetaan, että tulokset 

ja esitetyt näkemykset ovat tutkijoiden omia, eivätkä taustaorganisaatioiden näkemyksiä 

aiheesta. Data on saatu CFTC:n julkaisemattomista Yhdysvaltojen futuurimarkkinoiden 

valvontaa varten kerätyistä tiedostoista. Dalen ja Zyrenin analyysi on tehty ja julkaistu 

Energy Information Administrationin (EIA) tutkimuksena. EIA on USA:n 

energiaministeriön alainen osasto, jonka tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa 

energiamarkkinoista, ja yleisesti se vastaa kongressin ja muiden tahojen kysymyksiin 

spekulatiivisen pääoman mahdollisesta vaikutuksesta energiamarkkinoiden eri 

tilanteissa.     

 

Varsin huomattavaa suuresta joukosta spekulaation vaikutusta käsittelevästä 

tutkimuksesta on, että lähes kaikki uudet tutkimukset käsittelevät Yhdysvaltain 

aineistoa. Tämä on ymmärrettävää NYMEXin ollessa maailman suurin 

hyödykejohdannaisten keskus, mutta tutkimusta myös muiden, kuten Lontoon, 

öljyjohdannaiskaupasta kaivattaisiin. Tahot edellämainittujen tutkimusten taustalla ovat 

Yhdysvaltain hallituksen alaisia. CFTC:n tehtävä on valvoa johdannaismarkkinoita 

Yhdysvalloissa, ja markkinoiden tehokkaan ja manipuloimattoman toiminnan 

säilyminen on sen päätavoitteita (CFTC 2006), joten sen luotettavuutta datan tarjoajana 

ei voida kiistää. Sen sijaan periodin valinta ja muut vastaavat seikat ovat tiettävästi 
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yleensä tutkijoiden valintoja. Huomattavaa kuitenkin on, että myös saman tahon alaisten 

tutkimusten kesken esiintyy ristiriitoja ja niiden välillä on kritiikkiä. Esimerkiksi 

Weiner kritisoi osin melko vahvastikin Dalen ja Zyrenin päättelyä, vaikka molempien 

takana, vaikkakin Weinerilla melko löyhästi, on Yhdysvaltain energiaministeriö. Vaikka 

Dalen ja Zyrenin tutkimuksesta onkin jo kymmenen vuotta, voidaan tätä keskinäistä 

kyseenalaistamista tietyssä määrin pitää hyvänä tutkimuksen puolueettomuuden 

kannalta. 

 

Kansainvälisen valuuttarahaston tutkimusta voidaan tämän tutkielman kannalta pitää 

vakuuttavana. Järjestön rooli kansainvälisenä maiden yhteistyöelimenä rahapolitiikan 

valvonnassa ja valuutta- ja rahoitusmarkkinoiden vakauden ylläpitämisessä (IMF 2006) 

tekee siitä tutkimustahona puolueettoman ja pelkästään jonkun tietyn valtion 

tilanteeseen sitoutumattoman. Kritiikkinä voidaan kuitenkin todeta varsin vähäinen 

annettu informaatio käytetystä datasta ja numeeristen tulosten puuttuminen. 

Kausaalisuustesteissä spekulaation todetun vaikutuksen suuruudesta voidaan näin 

esittää vain arvioita; mitä kohtuullisella vaikutuksella tarkoitetaan.  

 

NYMEXin tutkimuksen tavoitteissa on mainittu tarkoitukseksi antaa pohjaa 

spekulaation ja hedge fundien haitallisen vaikutuksen ympärillä vellovaan yleiseen 

keskusteluun eksaktilla analyysillä öljymarkkinoiden todellisesta tilanteesta. NYMEXin 

asema maailman johtavana hyödykejohdannaispörssinä perustuu osaltaan osapuolten 

luottamukseen markkinoiden ja pörssin tehokkaasta toiminnasta, joten tutkimukset ja 

niiden antamat perustelut ovat paikallaan liiallisen huolestuneisuuden välttämiseksi. 

Tämän tavoitteen saavuttamisessa kuitenkin käytetyn datan julkaiseminen sekä 

käytettyjen menetelmien, mallinnusten ja numeeristen tulosten huomattavasti tarkempi 

raportointi olisi kuitenkin erittäin tärkeää tutkimuksen toistettavuuden kannalta. 

Esimerkiksi Kingston (2005) on kritisoinut, että kevyehkön raportin tulokset voivat 

kriittisesti ajateltuina olla melko selvästi suunnattu öljyjohdannaisvälityksen 

puolustamiseen.  

 

Tämän tutkielman kannalta öljyjohdannaismarkkinoista esitetyt tutkimukset ovat varsin 

Yhdysvaltojen aineistoon ja tutkijatahoihin painottuneita. Tämän vuoksi spekulaation 
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vaikutuksen tutkimiseen on haluttu ottaa mukaan myös kaksi muuta näkökulmaa, joissa 

on löydetty tutkimuksia myös muiden tahojen tekeminä ja muutakin dataa hyödyntäen. 

Esimerkiksi johdannaismarkkinoiden olemassaolon vaikutusta tarkastelevassa 

näkökulmassa luvussa 4 huomioitiin Brent-raakaöljymarkkinoilta saatuja tuloksia. 

Seuraavassa luvussa riskipreemion tutkimisessa käytetään myös NYMEXin dataa, 

mutta tutkijatahona ovat eurooppalaisen öljy-yhtiön ekonomistit ja julkaisijana OPEC.  
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6. ÖLJYN HINNAN RISKIPREEMION SELITTÄMINEN 
 SPEKULAATIOLLA TAI MUILLA TEKIJÖILLÄ      

6.1. Riskipreemion olemassaolo 
 
Kolmas näkökanta, josta spekulaation vaikutusta öljyn hintaan tarkastellaan, määräytyy 

öljyn hinnassa havaitun riskipreemion tutkimuksesta. Riskipreemiota on mallinnettu 

hyödykkeen varastoinnin teoriaan perustuen, ja sen olemassaolon todentamisen jälkeen 

s i l l e  on tehty yksinkertaisempia määritelmiä ja pyritty löytämään selittäjiä. 

Lähtökohdan tälle tutkimukselle ovat määritelleet Consedine ja Larson (2001), jotka 

teoreettisessa mallinnuksessaan yhdistivät hyödykkeen varastoinnin teorian ja öljyn 

hinnassa havaitun riskipreemion, jonka olemassaololle he saivat varsin vahvan 

empiirisen tuen. He lähtivät liikkeelle suuntauksista, joilla on selitetty varastoinnin 

merkitystä hyödykkeen hinnan määrittelyssä. Tässä he noudattivat perinteisen 

varastoinnin teorian mukaista määrittelyä, jota ovat kehittäneet useat tutkijat 1900-

luvun alkupuoliskolta lähtien. Yleisesti tasapainoehto varastoinnille on, että rajahyöty 

varaston pitämisestä täytyy olla yhtä suuri kuin varaston rajakustannus. Perinteinen 

varastoinnin teoria määrittelee rajahyödyn odotetun hinnan ja tämänhetkisen hinnan 

erotukseksi. Brennan (Consedine & Larson 2001, 110) määritteli varaston 

nettorajakustannuksen sisältävän sidotun pääoman vaihtoehtoiskustannuksen, 

riskipreemion, fyysisen varastonpidon kustannukset ja vakuutuskustannukset 

vähennettynä varastoinnin rajahyödyllä eli mukavuustuotolla (convenience yield). 

Consedine ja Larson käyttävät tätä mukavuustuoton käsitettä varastoinnin arvona. 

Mukavuustuotto nousee, kun varastojen taso laskee alhaiseksi, ja täten varastoinnin 

nettorajakustannus laskee varastojen tason laskiessa. Tästä seuraa, että mukavuustuotto 

on tärkeässä roolissa selittämässä sitä, miksi hyödykkeillä usein spot-hinta on 

korkeampi kuin tulevaisuuden toimituksen futuurihinnat (backwardation), kuten usein 

on tilanne öljyn kohdalla (ks. luvusta 2.8. lisää hintojen suhteista).    

 

Consedine ja Larson yhdistivät malliinsa myös toisen selityksen tällaiselle hintojen 

käyttäytymiselle, kuten myös Pindyck (2001a) periaatteen tasolla teki näille alunperin 

erillään pidetyille teorioille (ks. luku 2.8). Alunperin Litzenbergerin ja Rabinowitzin 

(1995) kehittämä optiomalli selitti hintojen käyttäytymistä niin, että öljyesiintymän 

omistus nähdään osto-optiona, jonka toteutushinta on öljyn pumppauskustannus, ja 
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vaihtoehto on lykätä öljyn tuotantoa. Hinnan backwardation täytyy olla voimassa, jotta 

tuotanto tällä hetkellä on varmistettu. Consedine ja Larson yhdistävät tämän optioarvon 

öljyn hinnan käyttäytymisen ja varastoinnin ominaisuuksiin, ja muodostavat mallin 

yrityksen varastointikäyttäytymiselle sisältäen hintariskin. Siinä varaston 

arvostamisessa huomioidaan hintojen epävarmuus ja varastojen tasapainoarvo sisältää 

myös optioarvon, joka riippuu hinnan volatiilisuudesta.  

 

Teoriamallissaan Consedine ja Larson (2001, 112–116) lähtivät liikkeelle yrityksen 

voiton maksimoinnista, jossa myyntituottoja maksimoidaan stokastisen hintaprosessin 

alaisuudessa tuotannon ja varastojen suhteen. Tavoitefunktiosta rajoitteineen ja 

optiomallista he johtivat tasapainoehdon, jossa varastoinnin rajakustannus ja rajatuotto 

ovat yhtä suuret: 

XC
dt

dPE
P -=-

}{
r    (25) 

missä ρ on riskisopeutettu diskonttauskorko, P on hinta, t on aika ja C X kuvaa varaston 

varjokustannusta (derivaatta kustannusfunktiosta). Ehdossa termien ρP 

(käyttäjäkustannus eli vaihtoehtoiskustannus) ja E{dP}/dt (hinnan odotettu muutos) 

erotuksen e l i  -CX:n voidaan tulkita kuvaavan varastoinnin mukavuustuottoa. 

Yhdistämällä tähän tasapainoehtoon CAPM-mallista saatu riskisopeutettu 

diskonttauskorko, saadaan malli, jossa hinnanmuutoksen selityksessä yhdistyvät 

riskipreemio (termi oikeassa reunassa) ja mukavuustuotto: 

sfs mX
X

P

C
r

P

dtdPE
,

)/}{(
++=    (26) 

Kaavassa r on riskitön korko, φ riskin markkinahinta, σ raakaöljyn hinnan keskihajonta 

ja σX, m varastoinnin tuoton ja markkinaportfolion tuoton välinen kovarianssi.  

 
Tämän teorian pohjalta voidaan siis öljydatalla estimoida malli, joka sisältää 

riskipreemion (φσX,mσ) varastoitavalle hyödykkeelle. Estimointiin Consedine ja Larson 

käyttivät kahden yhtälön mallia: rajakustannusten yhtälöä ja varastoinnin tuottojen 

yhtälöä. Päätelmiksi he saivat, että raakaöljyn spot-hinnassa on riskipreemio, joka on 

vahvasti merkitsevä kaikissa estimoiduissa malleissa, joissa varastot ja hinta-spreadit 

määriteltiin useilla tavoilla. Tällöin tulevien toimitusten futuurihinnoissa riskipreemio 
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on negatiivinen. Riskipreemio kasvaa jyrkästi hinnan volatiilisuuden lisääntyessä. Myös 

mukavuustuoton olemassaololle he saivat empiiristä tukea. 

 

6.2. Hintapreemion yksinkertainen mallinnus ja selittäjien 
 etsintä 
 
Raakaöljyn hinnan riskipreemiota on määritetty ja sitä ”korvaavia” yksinkertaisempia 

vastineita on mallinnettu myös hieman käytännönläheisemmästä lähtökohdasta lähtien 

liikkeelle luvussa 2.9. esitellystä raakaöljyn spot-hinnan varastoennustemallista. 

Merinon ja Ortizin (2005) uudessa tutkimuksessa tästä mallista johdettua riskipreemiota 

on myös pyritty selittämään monilla eri tekijöillä, joista vain spekulaatiolla näyttää 

olevan selvää selitysvoimaa. Tämä on kuitenkin voimakkaassa ristiriidassa etenkin 

Weinerin (ks. luku 5) esittämien näkemysten kanssa ja on siksi mielenkiintoinen. 

 

Hintapreemion määritelmälleen Merino ja Ortiz ottavat tukea mm. edellä esitellystä 

Consedinen ja Larsonin teoreettisesta työstä sekä varastomarkkinoiden 

perusdynamiikasta. He määrittelevät raakaöljyn hintapreemion markkinahinnan ja 

OECD:n varastotasomallista estimoidun hinnan erotuksena, ja sen tarkoituksena on 

karkeasti kuvata riskipreemiota, joka raakaöljyn hintaan on muodostunut mahdollisesti 

markkinafundamenttien ulkopuolisten tekijöiden vaikutuksesta. He eivät kuitenkaan ole 

sitä mieltä, että tämä OECD:n varastotasojen mallin (Ye ym. 2002, ks. luku 2.9.) 

määrittelemä hinta sisältäisi tarpeeksi tietoa öljymarkkinoiden fundamenteista, mutta 

sitä voidaan kuitenkin käyttää, koska se on aiemmin näyttänyt selittävän öljyn hinnan 

vaihteluita hinnan ja varastojen korrelaation kautta. Kuitenkaan tämä alkuperäinen malli 

ei ole onnistunut selittämään suurta osaa vuosien 2004 ja 2005 suuresta öljyn 

hinnannoususta, joten on tarve yrittää kehittää parempi malli, jolla tätä preemiota 

voitaisiin selittää. Jo vuosien 2004 ja 2005 aikana öljyvarastot ainakin useiden 

teollisuusmaiden osalta lisääntyivät huomattavasti ja markkinatilanteen olisi pitänyt 

keventyä perinteisen korrelaation mukaan ajateltuna (Suni 2005, 123). Kuitenkin 

raakaöljyn hinnannousu jatkui ja voimistui, ja selityksiä tähän on haettu mm. 

geopoliittisten jännitteiden lisääntymisestä, mahdollisesta spekulaation lisääntymisestä 

ja kehittyvien maiden talouskasvusta. Kuviossa 15 on esitetty Yhdysvaltain 

raakaöljyvarastotasot ja WTI-raakaöljyn hinta NYMEXissä vuodesta 1995 vuoden 2006 
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maaliskuuhun saakka. Perinteinen korrelaatio korkeiden varastotilastojen ja alhaisen 

hinnan välillä voidaan havaita selvästi, mutta hyvin merkittävää on myös pääasiassa 

viime aikojen havaintopisteistä muodostunut poikkeava suuntaus kuvion oikeaan 

yläreunaan. Varastotasomalli ei ole enää selittänyt hyvin öljyn hinnan kehitystä, ja 

korkeisiin raakaöljyvarastoihin on liittynyt yhä useammin korkea hinta.  

USA:n raakaöljyvarastot ja WTI-raakaöljyn hinta (10 päivän liukuva keskiarvo)
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20,00

30,00
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KUVIO 15. Yhdysvaltain raakaöljyvarastot ja WTI-raakaöljyn hinta 10 päivän 
liukuvana keskiarvona NYMEXissä, ajanjaksolla 1995 – 03/2006. (Varnala 2006.) 

 

Merino ja Ortiz (2005, 136–137) muokkaavat hieman Yen, Zyrenin ja Shoren (2002) 

esittämää lyhyen aikavälin WTI-raakaöljyn spot-hinnan ennustusmallia, mutta 

periaatteiltaan se säilyy alkuperäisenä. Hinnan selittämiseen käytetään suhteellista 

varastotasoa, joka heijastaa kysyntä- ja tarjontatasapainoa öljymarkkinoilla verraten 

varastojen tämänhetkistä tilannetta haluttuun/normaaliin varastotasoon. Laajennettuun 

malliin he lisäävät selittäjäksi erilaisia öljymarkkinoihin liittyviä selittäjiä sekä myös 

rahoitus- ja muita hyödykemarkkinatekijöitä. Näistä tekijöistä tutkitaan, sisältävätkö ne 

systemaattista informaatiota öljyn hinnoista, ja voivatko ne parantaa mallia selittämällä 

hintapreemiota. Mallin kehittäminen lähteen siis luvussa 2.9. esitetystä varastomallista, 

mutta tässä suhteellinen varastotaso (relative inventory level, RIN) ilmaistaan 

prosentteina tämänhetkisestä kokonaisvarastotasosta (RIN%). Tämä suhteellinen 

varastotaso tulee siis OECD-maiden kaupallisten öljyvarastojen todellisen tason ja 
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halutun varastotason erotuksena, missä halutun varastotason määrittelyssä on huomioitu 

aikatrendi t ja kausivaihtelua kuvaavat dummy-muuttujat D: 

å
=

---==
12

2
10

k
kktt DbtbaNuRIN

  (27) 

Merino ja Ortiz estimoivat parametrit menneestä datasta ja määrittelevät raakaöljyn 

hinnan yhtälöksi: 

t

n

d
kt vRINdcP ++= å

=0

%
   (28) 

Tämä määrittely poikkeaa alkuperäisestä mallista siinä, että siihen ei ole tässä vaiheessa 

sisällytetty öljyn hinnan omaa viivästettyä arvoa, koska ei ole haluttu ottaa endogeenisia 

selittäjiä otoksen sisältä (se kuitenkin huomioidaan myöhemmin, kun malli muunnetaan 

hinnan muutoksen muotoon). Estimoitu WTI-raakaöljyn hintataso johdettuna kysyntä- 

ja tarjontatekijöistä puolestaan on esitetty yhtälöllä:  

å
=

+=
n

d
kt RINdcP

0

* %

     (29) 

Residuaalien sarja vt k u v a a  tämänhetkisen todellisen öljyn hinnan erotusta 

varastotasojen määräämästä ns. fundamentaalisesta tasostaan, joka perinteisellä 

varastotasomallilla saadaan. Tämä erotus on se preemio öljyn hinnassa, jota selittämään 

Merino ja Ortiz haluavat etsiä sellaisia tekijöitä, joita ei alkuperäisessä varastomallissa 

ole huomioitu: 

å
=

--=-=
n

d
ktttt RINdcPPPv

0

* %
   (30) 

Mahdollisia selittäviä tekijöitä tutkittaessa analysoidaan sisältävätkö jotkin muuttujat 

(X) systemaattista lisäinformaatiota hinnan selittämiseen. Laajennettu malli on muotoa: 

t

n

k
ktkt

n

d
ktkt XdvRINdcP e+++= åå

=
-

=
-

00

%
  (31) 

 

Granger-kausaalisuustesteillä he tutkivat laajaa joukkoa erilaisia selittäjiä X; 

sisältävätkö niiden historialliset arvot mahdollisesti jotain systemaattista (jatkuvaa, 

pidempiaikaista) informaatiota, jota varastointisuhteita hyödyntävä malli ei voi sisältää. 
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Merino ja Ortiz havaitsivat, että vain kahdella tekijällä on merkittävää lisäinformaatiota 

koko tarkasteluperiodille vuosille 1992–2004. Toinen näistä tekijöistä oli raakaöljyn 

hinnan backwardation, eli erotus spot-hinnan ja futuurihinnan välillä, ja toinen oli 

spekulaatio. Kausaalisuus on yksisuuntainen selittäjästä hintapreemioon vain 

spekulaation kohdalla, joten spekulaatio on löydetyistä ainoa täysin eksogeeninen 

lisäinformaatiota antava selittäjä. Osaperiodille 1999–2004 selittäjiksi löydettiin myös 

OPECin vapaan tuotantokapasiteetin määrä ja USA:n bensiinivarastojen tilanne, mutta 

tärkeänä pidettiin nimenomaan pitkäaikaista systemaattista selityskykyä. Vain 

spekulaation eli ei-teollisten tahojen pitkien öljypositioiden määrän ja öljyn hinnan 

välillä havaittiin yhteisintegroituvuus ja pitkän aikavälin relaatio viiden prosentin 

merkitsevyystasolla. 

 

Merino ja Ortiz (2005, 142–146) estimoivat mallit käyttäen lisäselittäjinä kussakin 

mallissa yhtä näistä kolmesta löydetystä tekijästä sekä sen ensimmäistä viivästettyä 

arvoa. Spekulaatiolle tämä malli on muotoa (samanmuotoinen myös muille uusille 

selittäjille):    (32) 

 

Spekulaation sisältävä malli WTI-raakaöljyn hinnan muutokselle, johon on lisätty 

virheenkorjaustermi, on:   (33) 

)1(43321 )1()1()()1%(%)( specult SPECULdPdSPECULDdRINdRINDdP e+-+-++-+=D

 

Hintaa suoraan estimoivassa mallissa (ilman virheenkorjaustermiä) spekulaatio parantaa 

selitysastetta alkuperäiseen varastomalliin verrattuna, ja hinnan muutoksenkin mallissa 

kaikki termit ovat merkitseviä 95%:n luottamusvälillä. Spekulaatio selittää näin suuren 

osan määritellystä hintapreemiosta, ja alkuperäisen ja laajennetun mallin hintaennusteet 

poikkeavat enemmälti toisistaan vasta vuoden 2003 puolivälistä lähtien. Sen sijaan 

muissa kokeilluissa malleissa uudet selittäjät eivät olleet merkitseviä. 

specult SPECULdSPECULDdRINdRINDdbTcP e+-++-+++= )1()()1%(%)( 4321
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6.3. Riskipreemioanalyysin tulokset suhteessa muihin 
 näkökulmiin 

 

Merino ja Ortiz kuitenkin määrittelevät spekulaation tavalla, joka on voimakkaassa 

ristiriidassa esimerkiksi Weinerin (2002) esittämän näkemyksen kanssa. Spekulaatiota 

mitataan tässä muiden kuin öljymarkkinoiden varsinaisten toimijoiden 

(noncommercials) pitkillä positioilla futuurimarkkinoilla NYMEXissä. Weinerin 

mukaan näiden positioiden laajuudesta ei voida päätellä mitään niiden kannattavuudesta 

eikä myöskään spekulaation vaikutuksesta hintaan.  

 

Tämä on mielenkiintoinen, koska spekulaatiolla lisätty malli lisää selitysastetta ja kaikki 

kertoimet siinä ovat tilastollisesti merkitseviä. Myös Akaiken ja Swartzin 

informaatiokriteerit myöntävät tämän laajennetun mallin paremman suorituskyvyn 

verrattuna muihin tarkasteltuihin malleihin. Ehdotettuina lisäselitystekijöinä näissä 

muissa malleissa käytettiin OPECin vapaata tuotantokapasiteettia ja Yhdysvaltain 

bensiinivarastotilannetta, mutta nämä lisäsivät selityskykyä siis vain marginaalisesti 

alkuperäiseen malliin verrattuna. Näiden vaikutus raakaöljyn hintakehitykseen nähtiin 

kuitenkin luonnollisesti todennäköisenä, mutta alkuperäisen varastotasomallin tulkittiin 

jo sisältävän suuren osan niiden informaatiosta. Spekulaattoreiden pitkien positioiden 

siis tulkitaan lisäävän sellaista tietoa kysyntä-tarjontatilanteesta, jota varastomalli ei 

kykene selittämään. Vaikka Merino ja Ortiz päätyvätkin siis siihen, että spekulaatio 

selittää hintapreemiota lyhyellä aikavälillä, he eivät kuitenkaan ota kantaa siihen, onko 

tällainen spekulaation määrittely teorian mukaan järkevää. He kuitenkin toteavat, että 

käytetty mitta huomioi vain osan spekulaatiosta, koska muutkin tahot voivat ottaa 

positioita spekulatiivisessa mielessä. He eivät myöskään arvioi tekijöitä spekulaation 

taustalla eivätkä sitä, onko kyse pitkän aikavälin vaikutuksesta vaiko vain tilapäisistä 

hintamuutoksista.   

 

Pelkkien pitkien positioiden käyttöä spekulaation mittana voidaan myös kritisoida. Ei-

teollisten tahojen positioista raportoidaan CFTC:n COT-raporteissa (CFTC 2004) niin 

pitkät, lyhyet kuin myös spread-positiot. Pitkät positiot ilmentävät ostoja, lyhyet positiot 

myyntejä ja spread-positiot sitä, missä laajuudessa kullakin ei- teollisella taholla on yhtä 



 108 

suuret, toisensa kumoavat pitkät ja lyhyet positiot futuureissa. Spekulaation laajuuden 

mittaaminen pelkällä pitkien positioiden määrällä suhteuttamatta niitä ryhmän muihin 

positioihin ei välttämättä kerro siis ei- teollisten tahojen aggrekoidusta 

nettopositioasemasta. Realistisemman lähtökohdan spekulaattoreiden vaikutuksen 

tutkimiseen markkinoilla tietyllä hetkellä voisi antaa nettoposition käyttö. Pelkällä 

pitkien positioiden määrällä ei voida tietää, ovatko ei-teolliset tahot vaikuttamassa 

enemmän osto- vai myyntipuolella; pitkät positiot voivat kasvaa, mutta lyhyet voivat 

olla niitäkin suuremmat. Täten myös todellisen vaikutuksen päinvastainen tulkinta on 

mahdollinen etenkin tilanteessa, jossa koko raakaöljyfutuurimarkkinan kokonaispositiot 

ovat kasvaneet voimakkaasti.  

 

Näitä määritelmällisiä seikkoja lukuunottamatta Merinon ja Ortizin tulokset ovat hyvin 

merkittäviä päädyttyään spekulaation vaikutuksen mahdolliseen olemassaoloon. Vaikka 

tulokset ovatkin osin ristiriidassa esimerkiksi joidenkin luvussa 5 analysoitujen 

tutkimusten kanssa, antavat ne uuden näkökulman aiheen tutkimiseen. Ne myös 

todistavat, ettei viime vuosien kehityksessä voida tehdä sitä johtopäätöstä, että 

spekulaatio ei voi vaikuttaa hintatasoon öljymarkkinoilla, vaikka tulokset luvun 5 

tutkimuksissa kääntyivätkin osin siihen suuntaan. Myös seuraavassa luvussa esitetyt 

suomalaisten öljymarkkinatoimijoiden näkemykset tukevat Merinon ja Ortizin tulosten 

suuntaisia vaikutuksia, vaikka määrittelykysymys onkin edelleen hyvin avoin ja 

tulkinnanvarainen.  
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7. SUOMALAISTEN ÖLJYMARKKINATOIMIJOIDEN 
 SPEKULAATIONÄKEMYS 

7.1.  Tutkimusmenetelmä ja tavoitteet 
 

Neljäntenä näkökulmana spekulaation vaikutuksen analysoinnissa tutkittiin 

suomalaisten öljymarkkinoilla toimivien tai niihin läheisesti yhteydessä olevien tahojen 

näkemyksiä ja mielipiteitä spekulaatiosta. Tavoitteena oli käytännön 

öljymarkkinakokemuksen kautta tulleiden käsitysten tutkiminen, jonka avulla saatiinkin 

merkittäviä laajennuksia aiheen käsittelyyn edellä luvuissa 4, 5 ja 6 analysoitujen 

kolmen kvantitatiivisen tutkimussuuntauksen lisäksi. Käytännön tahojen näkemyksistä 

saatiin uutta näkökulmaa ja laajuutta erityisesti spekulaation määrittelykysymyksen 

analysointiin. Suuressa roolissa määrittely on etenkin pohdittaessa ristiriitaa julkisen 

keskustelun ja edellä analysoitujen tutkimusten välillä; usein esitetyn yleisen kannan 

mukaista spekulaation haitallista vaikutusta tukevaa evidenssiä ei löydetty kovinkaan 

vahvana käsitellyissä tutkimuksissa. Tavoitteena oli saada myös laajaa 

kokonaisnäkemystä viime vuosien öljymarkkinakehityksen eduista ja haitoista, ja 

suomalaisten tahojen keskuudessa olikin havaittavissa osittain melko selkeäkin 

positiivinen suhtautuminen nykyiseen kehitykseen myös muista, kuin vain öljy-

yhtiöiden tuottojen, näkökulmista. 

 

Kokemusten kartoittaminen toteutettiin teemahaastatteluilla, joissa haastateltavat 

edustivat läpileikkausta suomalaisista öljymarkkinoihin liittyvistä tahoista. Mukana 

olivat kolmen eri kokoisen öljy-yhtiön edustajat sekä tutkimus- ja rahoituslaitosten 

edustajat, joiden tarkemmat tiedot löytyvät lähdeluettelosta. Öljy-yhtiöissä oli niin 

jalostustoimintaa harjoittava yhtiö, kuin myös välitys-, markkinointi- ja vähittäismyynti-

perustoillakin toimivia yhtiöitä. Yksi haastatelluista henkilöistä oli lisäksi mukana 

eräässä öljymarkkinoille sijoittavassa rahastossa. Haastatteluita tehtiin vain viisi, mutta 

kuitenkin eri toimijatyyppien laajan edustuksen ja haastateltavien henkilökohtaisen 

pitkän kokemuksen ja ammattitaidon johdosta niistä saatua näkemystä voidaan pitää 

hyvänä lisänä kolmeen edellä analysoituun tutkimussuuntaukseen. Haastateltujen 

edustamat tahot käyvät johdannaiskauppaa myös Lontoon futuuripörssissä ICEssä 

(IntercontinentalExchange, entinen IPE) ns. Euroopan hinnoilla, s e k ä  myös OTC-

kauppaa, joten tämä täydentää lukujen 5 ja 6 New Yorkin NYMEXin 
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pörssijohdannaisiin keskittynyttä analyysia. Ongelmanahan on ollut juuri se, ettei 

ICEstä julkaista dataa ei-teollisten tahojen positioista. Vaikka haastatelluista tahoista 

suuri osa ei käykään ainakaan suuressa määrin kauppaa raakaöljyllä, analysoidaan ja 

seurataan raakaöljymarkkinaa kuitenkin tarkasti monipuolisten öljytuotteiden ohella. 

Aihepiiriä jäsentävät haastattelukysymykset noudattivat osin tutkielman kolmen 

näkökulman jakoa, ja ne ovat liitteessä 1. Tutkimusmenetelmäksi valittiin 

teemahaastattelut, koska kvalitatiivisella menetelmällä katsottiin saatavan syvempää 

tietoa aiheesta. Tärkeää oli myös havainnoida erilaisia painotuksia haastateltavien 

öljymarkkinanäkemyksissä. Haastatteluissa paljastui myös joitakin odottamattomia 

näkökulmia ja havaintoja viime vuosien kehityksestä, jotka muuten olisivat jääneet 

huomiotta (ns. induktiivinen analyysi, ks. esim. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2004, 

155). Haastateltavien esittämät kannat edustivat heidän omia kokemuksen kautta tulleita 

näkemyksiään, eivätkä esitetyt mielipiteet ole heidän edustamien yritysten virallisia 

kannanottoja aiheeseen.  

   

7.2.  Spekulaation määrittelyseikat 

 

Suurin haastatteluiden perusteella havaittu laajennus öljymarkkinaspekulaation 

tutkimukseen koskee spekulaation määrittelyä. Luvuissa 5 ja 6 analysoidut tutkimukset 

keskittyvät ja rajoittuvat ei-teollisten tahojen positioiden ja toimintatapojen käsittelyyn. 

Tämä johtuu pääasiassa datan saatavuudesta; NYMEXin julkaisemat tilastot ja jako 

teollisiin ja ei-teollisiin tahoihin on käytännössä ainoa spekulaatiota öljymarkkinoilla 

käsittelevä julkinen tilasto. Suurin tästä aiheutuva ongelma on se, että tämän datan 

perusteella saatuja tuloksia yleistetään ja käytetään varsin suuripiirteisesti tehtäessä 

johtopäätöksiä koko spekulaation yleisestä vaikutuksesta. 

 

Suomalaisten tahojen haastatteluista huomattiin kuitenkin varsin selkeästi spekulaation 

määrittelyyn liittyvä vaikeus ja ristiriita; useimmat haastatellut henkilöt totesivat sen 

olevan vaikea kysymys, johon ei ole olemassa yhtenäistä näkemystä. Tämä havaittiin 

myös siinä, kuinka haastatellut itse käsittivät spekulaation. Osa toimijoista käsitti 

spekulanteilla ainoastaan useimmissa tutkimuksissa päähuomion kohteena olevat ei-

teolliset tahot ja niistä lähinnä suuret rahastot. Suurin osa haastatelluista käsitti 
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spekulaation kuitenkin huomattavasti laajemmin, ja piti puhtaasti voiton tavoittelua 

varten tehtävää ns. paperikauppaa (kauppaa, johon ei liity fyysistä toimitusta) 

normaalina osana myös teollisten tahojen jokapäiväistä johdannaiskaupankäyntiä. 

Spekulointia katsottiin liittyvän markkinanäkemyksen ottamisen kautta aina 

öljyjohdannaiskauppaan. Öljy-yhtiöissä osa tästä puhtaasta spekulatiivisesta kaupasta 

tehdään suojaamiseen liittyvän kaupankäynnin tueksi, koska sillä tavoin kehitetään  

markkinaosaamista ja hankitaan tietoa markkinoilta. Näkemyksen ja 

lisävipuvaikutuksen ottamisen myös mainittiin lisäävän johdannaiskauppaa käyvän 

henkilöstön työn mielekkyyttä. Osa spekulatiivisesta kaupasta myös katsottiin 

välttämättömäksi suojauksia tehtäessä johtuen suojaukseen käytettävien instrumenttien 

ominaisuuksista, kuten eräkokojen ja eri allaolevien tuotteiden täsmäämättömyydestä 

fyysisiin tarpeisiin. Kuitenkin puhtaan spekulatiivisen kaupan suhteellisen määrän 

nähtiin vaihtelevan suuresti eri öljy-yhtiöiden välillä.   

 

Useimmissa tutkimuksissa ja COT-datassa käytetty jako teollisiin (commercial) ja ei-

teollisiin (noncommercial) toimijoihin nähtiin usein ongelmallisena spekulaation 

tutkimuksen kannalta juuri spekulatiivisen toiminnan määrittelyssä olevien 

eroavaisuuksien vuoksi. Spekulatiivista aktiviteettia useat haastatellut näkivät siis 

olevan sekä teollisella (kaupallisella) että ei-teollisella (sijoittaja-) puolella: 

”Jako commercial ja noncommercial on täysin keinotekoinen. – – Tämän tyyppisiä 

toimijoita, jotka voidaan lukea ihan kumpaan kategoriaan vaan, on volyymillisesti 

erittäin paljon.”   

”Molempien (tahojen) päätös voi perustua joko allaolevaan tarpeeseen, pitkäaikaiseen 

sijoitusstrategiaan tai spekulaatioon.”   

Tämä vaikeuttaa huomattavasti spekulaation vaikutuksesta tehtyjen ei-teollisiin tahoihin 

keskittyvien tutkimusten tulkintaa ja yleistämistä. Joidenkin haastateltavien mielestä ne 

kuvaavat vain pientä osaa koko spekulaation vaikutuksesta. Monet myös kiinnittivät 

huomiota siihen puhtaiden spekulatiivisten ei- teollistenkin tahojen joukkoon, joka ei 

myöskään näy COT-raporttien tilastoissa eikä missään muussakaan datassa. Teollisiin ja 

ei-teollisiin toimijoihin jakava COT-raportti käsittää siis vain NYMEXin raakaöljy- ja 

öljytuotefutuureilla kauppaa käyvät osapuolet. Täysin raportoinnin ulkopuolelle jää 

ensinnä Lontoon ICE:n spekulatiivinen aktiviteetti, joka on perinteisesti ollut 
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pienempää kuin NYMEXissä, mutta nykyisin luultavasti kasvussa rahastojen 

omaksuessa yhä enemmän elektronisen kaupankäynnin omakseen. Toinen 

haastatteluissa painotettu myös rahastojen osalta ulkopuolelle jäävä spekulatiivinen 

aktiviteetti liittyy OTC-kaupan suureen osuuteen öljykaupassa. Kahdenvälisillä 

sopimuksilla tehtävästä OTC-johdannaiskaupasta ei kerätä lainkaan dataa, joten 

spekulaation ja esim. hedge fund –rahastojen osuutta voidaan vain arvioida.  

Haastatteluissa kävi ilmi, että spekulaation osuuden OTC-kaupassa uskotaan kasvaneen, 

ja etenkin juuri viime aikojen koko spekulaation ja sijoituskaupan kasvusta merkittävä 

osa on voinut mennä juuri OTC-kauppaan. Täten ei-teollisten tahojen positioiden 

osuuden todellinen kasvu voi olla suurempi, kuin COT-raportit antavat ymmärtää. Osa 

haastatelluista kuitenkin painotti perinteisten spekulatiivisten tahojen suosivan silti 

edelleen myös OTC-kauppaan verrattuna likvidimpää pörssimarkkinaa.   

 

Johtopäätöksenä voidaankin todeta, että spekulaatiotutkimusten tuloksia analysoitaessa 

on yhä tarkemmin kiinnitettävä huomiota siihen, mitä ryhmiä ne sisältävät, ja että 

todellisuudessa niiden käsittelemät tahot voivat olla vain pieni osa spekulatiivisesta 

kokonaispääomasta öljymarkkinoilla. Tähän mennessä tutkimuksissa spekulaation 

ulkopuolelle on siis jäänyt täysin teollisten tahojen harjoittama spekulaatio sekä OTC-

kaupassa ja strukturoiduilla tuotteilla öljymarkkinoille sijoittavien ei- teollistenkin 

tahojen spekulaatio. Kokonaisspekulaation tutkiminen on kuitenkin datan kannalta lähes 

mahdotonta. Ristiriita öljymarkkinaspekulaatiosta käydyn yleisen julkisen keskustelun 

ja aiheesta tehtyjen tutkimusten tulosten välillä nähtiin pääosin johtuvaksi 

määrittelykysymyksistä ja käsitteiden ymmärtämisestä. Käsitteellisten harhojen 

yhdistyminen siihen, että tietyissä yhteyksissä ei ole välttämättä aina muistettu laittaa 

spekulaatiota realistisiin mittasuhteisiin, on voinut aiheuttaa ristiriitaa ulkomaisesta 

mediasta johdettujen käsitysten ja akateemisen spekulaatiotutkimuksen tulosten välille. 

  

7.3. Spekulatiivisten positioiden vaikutukset öljyhintoihin 

7.3.1. Erilaiset spekulaattorit 

 

Yksi haastateltavista jakoi spekulatiivisen kaupan harjoittajat, joilla nyt tässä 

tarkoitetaan lähinnä pelkästään sijoituspuolella olevia tahoja, selkeästi kahteen ryhmään 
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tyypillisen positioiden keston mukaan. Hänen näkemyksensä mukaan perinteinen 

spekulatiivinen kauppa on ollut öljymarkkinoilla futuureissa, joissa kaupan aikajänne on 

ollut melko lyhyt. Tällaista kauppaa käyviä tahoja ovat olleet perinteisesti lyhytaikaista 

kauppaa tekevät rahastot ja muut ammattimaiset sijoittajat, ja näiden positiot näkyvät ei-

teollisten tahojen osuudessa COT-raporteissa. Viime vuosina merkittäväksi ryhmäksi on 

kuitenkin saattanut nousta pitkäaikaiset raaka-ainemarkkinoihin sijoittavat tahot, jotka 

eivät niinkään käytä pörssifutuureita vaan OTC-markkinoihin liittyviä kohteita, kuten 

pidempiaikaisia strukturoituja velkakirjoja. Spekulatiivisen pääoman kasvu on saattanut 

tulla viime aikoina juuri tällaisten sijoitusten kautta, mutta se ei näy tilastoissa. Toinen 

haastateltava korosti kuitenkin myös OTC-kaupan spekulatiivisen kysynnän päätyvän 

tämän hetken hintoihin vastapuolen riskienhallinnan kautta (pitkän termiinin myyjä 

suojaa itsensä pörssissä lyhyemmillä futuureilla, jolloin kysyntä välittyy pörssiin). 

Samankaltainen jako esiintyi myös joidenkin muiden haastateltujen näkemyksissä, 

mutta erojakin löytyi. Suurin osa haastateltavista kuitenkin arvioi näiden puhtaiden 

spekulatiivisten tahojen olevan nykyisin enemmän sijoitusrahaston tyyppisiä, jotka 

pitävät positioitaan kauemmin. Lyhytaikaista kauppaa tekevien tahojen nopeita liikkeitä 

kyllä seurataan, mutta kasvua arvioidaan olevan ehkä enemmän juuri pitkäaikaisella 

puolella.  

7.3.2. Mahdollinen vaikutus volatiliteettiin ja hintatasoon 

 

Spekulatiivisen pääoman vaikutuksesta öljymarkkinan kasvaneeseen volatiliteettiin ei 

ollut vahvaa yhtenäistä näkemystä. Hintojen volatiliteetin arvioitiin kasvaneen, mutta 

spekulaatiota ei pidetty erityisen vahvana syynä siihen, vaikkakin sillä arveltiin olleen 

jotain vaikutusta ainakin pidempien futuurien hintojen heilahtelun lisääntymiseen. 

Volatiliteetin kasvun nähtiin voivan yhdistyä esimerkiksi markkinatoimijoiden yleiseen 

määrän kasvuun, kokonaispositioiden kasvuun ja epävarmuuteen siitä, palautuuko hinta 

enää aiemmille tasoilleen. Kuitenkin volatiliteetin kasvun mahdollisuus luettiin 

useimmiten spekulaation haitallisten seurausten joukkoon, joka kokonaisuutena 

kuitenkin jäi aika pieneksi, eikä mahdollisia muita lieveilmiöitä juuri tarkemmin 

yksilöity. Myös osassa edellä analysoiduista tutkimuksista volatiliteetin kasvu nähtiin 

mahdollisesti ei-teollisten tahojen positiomuutoksista johtuvaksi. Siitä ei kuitenkaan 

saatu kovin vahvaa yhtenäistä evidenssiä näissä tutkimuksissakaan.  
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Edellä mainitun jaon perinteisiin ja pidempiaikaisiin spekulaattoreihin tehnyt 

haastateltava näki, että perinteiset nopeat spekulaattorit voivat jopa vakauttaa hintoja 

yrittäen ostaa halvalla ja myydä kalliimmalla (neoklassisen mallin mukainen näkemys, 

ks. luku 3.4.1). Uudemmilla pidempiaikaisilla sijoittajilla ei myöskään välttämättä olisi 

vaikutusta heiluntaan sijoitusten pitkäaikaisuuden johdosta, vaan sen sijaan niillä voi 

olla vaikutus hintatasoon. Indikaationa spekulatiivisen pääoman mukanaolosta voitaisiin 

hänen mukaansa nähdä nouseva futuurikäyrä ja futuurihinnoissa vallitseva contango-tila 

(futuurihinnat korkeammat kuin spot-hinnat). Tähän on vaikuttanut osaltaan kuitenkin 

myös suojauskysynnän kasvu futuureissa.  

 

Myös muiden haastateltavien näkemykset tukivat spekulatiivisten tahojen 

mahdollisuutta vaikuttaa öljyn hintatasoon. Rahastojen ja muiden ei- teollisten tahojen 

katsottiin pystyvän suurena ryhmänä vaikuttamaan hintatasoon lyhyellä aikavälillä, ja 

etenkin niillä nähtiin ainakin olevan mahdollisuus voimistaa fundamenteista lähtöisin 

olevia trendejä. Hyvin lyhyellä aikavälillä ne voivat joidenkin haastateltavien 

kokemusten mukaan myös pystyä taistelemaan fundamenttien indikoimaa hintakehitystä 

vastaan. Esimerkkinä tästä esitettiin joskus esiintyvä tilanne, jossa julkaistuista suurista 

varastoluvuista huolimatta hinta voi nousta rahastojen voimakkaan ostoliikkeen 

vaikutuksesta. Kuitenkin kaikki haastateltavat pitivät fundamentteja tärkeimpinä 

kehityksen suuntaamisessa, eivätkä uskoneet spekulatiivisen pääoman yksin voivan 

vetää hintoja muuten kuin aivan tilapäisesti.  

 

Hintatasovaikutuksen kohdalla käytännön toimijoiden ja edellä luvussa 5 analysoitujen 

tutkimusten näkemykset poikkesivat siis huomattavasti toisistaan. Ei-teollisten tahojen 

vaikutusta hintatasoon pidettiin tutkimuksissa yleisesti hyvin epätodennäköisenä. 

Haastatellut puolestaan siis näkivät spekulaation pystyvän ainakin osittain vaikuttamaan 

myös hintatasoon. Ero havainnoissa ja käsityksissä on merkittävä, mutta syitä tähän voi 

olla monia. Ero voi johtua ensinnäkin eroavaisuuksista spekulaation määrittelyssä; 

haastateltavat käsittivät sen huomattavasti laajemmin. Myös varsinainen 

hintatasovaikutuksen käsite voi olla erilainen ja hieman epäselväkin. 

 



 115 

Haastateltavilta tiedusteltiin myös mahdollisia eroja spekulaation vaikutuksessa 

raakaöljyn markkinan ja eri öljytuotteiden markkinoiden välillä. Näkemykset tämän 

asian suhteen jakautuivat tasaisesti kahteen leiriin. Yleisesti öljytuotteiden volyymiltaan 

pienemmät markkinat nähtiin alttiimmiksi yksittäisten tekijöiden vaikutuksille, mutta 

toisten haastateltavien näkemyksen mukaan spekulatiiviset tahot suosivat enemmän 

likvidimpää raakaöljymarkkinaa, joten erot vaikutuksessa eivät olisi kovin merkittäviä. 

Toiset taas näkivät spekulaation vaikutuksessa selviä eroja niin, että joidenkin 

tuotteiden markkinassa hintaa on mahdollista vedättää, ja on ajoittain myös 

vedätettykin, suhteellisen helposti. Esimerkkinä useampi haastateltava käytti 

maaliskuun 2006 viimeisten viikkojen tilannetta bensiinimarkkinassa, kun ei-teollisilla 

tahoilla oli suuret pitkät positiot ja hinta nousi merkittävästi. Ei-teollisten tahojen 

positioiden (COT-raportista NYMEXin positiodata) ja hintojen välillä oltiin havaittu 

välillä hyvinkin voimakasta korrelaatiota. Kausaalisuussuhteista näiden tekijöiden 

välillä (kumpi aiheuttaa kumpaa) ei kuitenkaan voida sanoa mitään varmaa, mutta 

positioilla uskottiin kuitenkin voitavan joskus indikoida hintaliikkeitä. 

Raakaöljymarkkina puolestaan nähtiin haastateltujen näkemysten mukaan merkittävästi 

vaikeampana vaikuttaa suuren likviditeettinsä johdosta, ja raakaöljyn kohdalla mainitun 

korrelaation oltiin havaittu ajoittain katoavan jopa lähes kokonaan.  

 

Merkillepantavaa maalis–huhtikuussa 2006 öljykauppaan osallistuvien tahojen 

bensiinimarkkinasta tekemien havaintojen ja median uutisoinnin välillä on ollut se, että 

mediassa ainakaan Suomessa ei ole juuri mainittu spekulatiivisen vaikutuksen 

mahdollisuudesta. Monet itse kauppaa käyvistä tahoista kertoivat siis kuitenkin 

kiinnittäneensä asiaan merkittävää huomiota. Raakaöljymarkkinan heistä taas osa näki 

vähemmän herkkänä tällaiselle vaikutukselle, mutta media toimi joiltakin osin tätä 

päätelmää vastaan; kun öljyn hinnannousu oli kiivaimmillaan ja keskusteltiin etenkin 

raakaöljyn kehityksestä, mainittiin spekulatiivisen voiman mahdollisuudesta hyvin 

usein muiden kysyntä- ja tarjontatekijöiden lisänä. 

7.3.3. Ei-teollisten tahojen tekniikat, rooli sekä positioiden koko   

 

Ei-teollisten tahojen kaupankäyntitekniikoista ei ole todennäköisesti olemassa kerättyä 

tietoa, joten on hyvin vaikea arvioida tekevätkö nämä pelkät spekulatiivista kauppaa 
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harjoittavat tahot fundamenttianalyysia vai tukeutuvatko ne enemmän tekniseen 

analyysiin. Useimmat haastatellut arvioivat joidenkin perustavan päätöksiään enemmän 

fundamentteihin, toisten tekniseen analyysiin ja joidenkin molempiin. Teknistä 

analyysia arvioitiin kuitenkin käytettäväksi todennäköisesti eniten etenkin rahastojen 

keskuudessa, esimerkiksi koska niillä ei välttämättä ole niin paljoa tietoa fyysisestä 

markkinasta. Joissakin haastatteluissa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että 

sijoittajatahojen kaupankäyntipäätöksiin vaikuttavat myös täysin öljymarkkinan 

ulkopuoliset, muihin sijoitusmarkkinoihin liittyvät tekijät, kuten osakkeiden, korkojen ja 

valuuttakurssien kehitys. 

 

Hintamuutosten ja trendien aloittajatahon määritys nähtiin myös vaikeaksi. Syinä tähän 

mainittiin mm. se, että esimerkiksi noususuunnan alkaessa monet toimijaryhmät 

menevät mukaan, eikä uuden informaation ensimmäistä havaitsijaa voida tietää. 

Haastateltavilla ei ollut vahvaa näkemystä siitä, toimivatko spekulatiivista kauppaa 

harjoittavat rahastot enemmän muutosten etulinjassa aktiivisina tiedon hankkijoina, vai 

onko niiden rooli enemmän toimia laumassa ja lähteä mukaan jo alkaneisiin liikkeisiin. 

Ei-teollisten tahojen positioiden suhteellista suuruutta öljymarkkinassa kuitenkin 

pidettiin useimpien haastateltujen keskuudessa tarpeeksi suurena hintamuutosten 

aiheuttamiseen ainakin lyhyellä aikavälillä. Huolimatta siitä, että tilastoissa näkyy vain 

murto-osa spekulatiivisesta toiminnasta, pidettiin kokoa merkittävänä.    

 

7.4. Öljyn riskipreemio ja spekulaatiota ajavat tekijät 

 

Öljyn hinnassa olevaan riskipreemioon ja tutkielman varastomallin parannusta 

käsittelevään lukuun 6 liittyen haastatelluilta kysyttiin tekijöistä, jotka heidän 

näkemyksensä mukaan ovat syinä öljyn hinnan mahdolliseen irtoamiseen 

fundamenttitasoa korkeammaksi. Erityisesti kysyttiin tekijöistä, jotka ovat 

spekulatiivisen toiminnan taustalla ja voisivat kiihdyttää sitä, mutta yksimielisyyttä ei 

tässäkään asiassa ollut täysin havaittavissa. Osittain erilaiset näkymykset johtuivat 

todennäköisesti siitä, että spekulaatiolla käsitettiin hieman eri ryhmien toimia. Osa 

haastatelluista näki, että yhtenä suurena tekijänä erityisesti rahastojen ja muiden ei-

teollisten tahojen spekulointipäätösten taustalla ovat geopoliittiset riskit ja poliittisen 
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epävakauden lisääntyminen eri alueilla. Osa taas ei uskonut levottomuuksien 

vaikuttavan ainakaan rahastojen päätöksiin. Öljymarkkina nähtiin spekulatiivista 

pääomaa houkuttelevana nousevan yleisen trendin johdosta, ja houkuttelevuutta 

sijoittajien ja spekuloijien kannalta aiempaan verrattuna ajateltiin lisänneen OPECin 

tavoitehinnan pettäminen ja sen aiheuttama epävarmuuden lisääntyminen. 

Sijoittajatahojen yleisessä tulossa raaka-ainemarkkinoille mainittiin houkutteleviksi 

tekijöiksi esimerkiksi sitoutuvan pääoman pieni määrä ja sille saatava suuri 

vipuvaikutus.  

 

Haastatellut korostivat yksimielisesti kysynnän ja tarjonnan epätasapainon, ja erityisesti 

lähes olemattomiin pienentyneen varatuotantokapasiteetin, lisänneen epävarmuutta 

markkinoilla ja siten ajavan hintoja herkemmin. Lyhyellä aikavälillä spekulaation 

katsottiin pystyvän ajamaan hintoja pois fundamenttien määräämältä taholta, mutta ei 

pidempiaikaisesti. 

7.5.  Spekulaation seuraaminen ja käytetyt tutkimukset 
 

Spekulatiivisesta toiminnasta ja sijoituksista tilastoidaan siis useimpien haastateltavien 

näkemuksen mukaan vain osa, ja OTC-kauppaan liittyvä ja teollisten tahojen 

spekulaatio jää raportoinnin ulkopuolelle. Spekulaation tilastoitavan osan seurannassa 

haastateltujen aktiivisuus kuitenkin poikkesi hieman toisistaan, vaikka kaikki 

kertoivatkin seuraavansa sitä. Yksi haastatelluista korosti seurannassa tapahtunutta 

merkittävää muutosta viimeisten muutaman vuoden aikana; nykyisin rahastojen ja ei-

teollisten tahojen positioita seurataan ja analysoidaan huomattavasti aiempaa enemmän. 

Kuitenkin tiedostettiin myös se seikka, että kuvioista ja positiomuutoksista voidaan 

tehdä monenlaisia johtopäätöksiä tulkitsijasta riippuen, ja että allaolevat 

fundamentaaliset tekijät ovat kuitenkin tärkeimmät hintaliikkeiden suuntaajat. 

Haastatelluista tarkimmin ei-teollisten tahojen positioita tuntuivat seuraavan itse 

johdannaiskauppaa päivittäin suorittavat henkilöt, jotka seurasivat muutoksia 

viikoittain. Liikkeiden seurantaan käytettiin ainoaa varsinaista julkista lähdettä eli 

CFTC:n julkaisemaa COT-raporttia NYMEXin ei- teollisten tahojen osalta, tai siihen 

perustuvia investointipankkien ja muiden kaupallisten tahojen tuottamia raportteja ja 

analyyseja. 
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Yleisesti öljymarkkinoiden tilan seurantaan haastatellut kertoivat käyttävänsä etenkin 

IEA:n (International Energy Agency, Kansainvälinen energiajärjestö) julkaisuja sekä 

EIA:n (Energy Information Administration, Yhdysvaltain energiajärjestö) raportteja ja 

varastotilastoja, sekä muiden tutkimuslaitosten ja investointipankkien raportteja ja 

pörssiruudun uutisia. Alan julkaisuista mainittiin Energy Journal. Osa haastateltujen 

edustamista tahoista tuotti myös omia ennusteita ja tutkimuksia, mutta niissä  e i  

kuitenkaan mallinnettu erikseen spekulaation mahdollista vaikutusta hintaan eikä 

esimerkiksi ei-teollisten tahojen positiomuutoksia.  

 

Datan monenlaisten tulkintojen ja perustelujen mahdollisuutta osa haastatelluista piti 

ongelmallisena sekä kaupankäynnin että myös aiheesta tehdyn tutkimuksen kannalta. 

Näkemykset koskien sitä mahdollisuutta, että joillakin tahoilla voisi olla intressejä 

ohjailla spekulaatiota koskevia tuloksia haitallisen tai hyödyllisen vaikutuksen suuntaan, 

vaihtelivat haastateltujen keskuudessa suuresti. Osa haastatelluista ei lainkaan pitänyt 

realistisena, että tutkimusmenetelmien tai muiden seikkojen, kuten periodin valinnan 

avulla, olisi voitu yrittää ohjata tuloksia haluttuun suuntaan. Osa piti tällaista 

mahdollisena, mutta ei ollut havainnut sellaista. Yksi haastatelluista puolestaan korosti 

tätä mahdollisuutta hyvin voimakkaasti; on selvästi olemassa tahoja, jotka hyötyvät 

tietynsuuntaisista tutkimustuloksista spekulaation ja varsinkin öljyn hinnan suhteen, ja 

mahdollisesti voivat yrittää näihin myös vaikuttaa.    

7.6.  Viime vuosien kehitys kokonaisuutena öljymarkkinoilla  

 

Mielenkiintoisimpana seikkana haastatteluista kokonaisuutena paljastui yleinen 

myönteinen suhtautuminen spekulatiiviseen toimintaan ja spekulatiivisen pääoman 

kasvuun öljymarkkinoilla. Tämä tukee luvuissa 4, 5 ja 6 analysoiduissa tutkimus-

suuntauksissa enemmistöön noussutta spekulaatioon positiivisesti tai neutraalisti 

tulosten ja johtopäätösten perusteella suhtautuvaa kantaa. Merkittävänä erona näissä 

yleisissä linjauksissa tutkimusten ja haastattelujen välillä on kuitenkin spekulaation 

vaikutuksen arvioinnissa. Tutkimuksissa ei ole löytynyt vahvaa evidenssiä siitä, että 

spekulaatiolla olisi vaikutusta öljymarkkinoiden toimintaan, ja myönteinen 

suhtautuminen nousee tästä pääosiltaan melko neutraaliksi havaitusta vaikutuksesta. 
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Haastatellut toimijat, sekä käytännön öljykauppaa tekevät että markkinoita muuten 

analysoivat, arvioivat spekulatiivisen pääoman kasvun ja viime vuosien kehityksen 

kokonaisuudessaan voittopuolisesti positiiviseksi, mutta tämä ei johtunut siitä, että he 

olisivat nähneet spekulatiiviset tahot vaikutukseltaan neutraaleina. Päinvastoin he 

arvioivat spekulatiivisella toiminnalla olevan vaikutusta hinnanmuodostukseen ja 

markkinoiden toimintaan, mutta seuraukset kokonaisuutena nähtiin viimeaikaisessa 

kehityksessä enemmän hyödylliseksi. Osa haastatelluista oli havainnut huolestunutta 

suhtautumista spekulaation lisääntymiseen, kuten on asia useimmiten julkisessa 

keskustelussakin ollut, mutta useimmat heis tä  i tse  pitivät sitä vain yhtenä 

huomioonotettavana tekijänä. Merkittävä havainto haastatteluista on myös 

suhtautumisen ja spekulaation määrittelyn suhde; vaikka ilmiö käsitettiin huomattavasti 

pelkkiä ei-teollisia tahoja laajempana, ei sitä silti pidetty uhkana öljymarkkinalle. 

 

Markkinoiden likviditeetin parantumista uusien markkinatoimijoiden, ja myös 

spekulatiivisten tahojen, johdosta pidettiin hyvin tärkeänä öljymarkkinoiden toiminnan 

tehostumisessa viime vuosina. Kokonaispositioiden kasvu on helpottanut suojausta ja 

vähentänyt markkinavaikutuksia, ja markkinat ovat syventyneet yhä pidemmän 

erääntymisajan futuurien aktiiviseen kauppaan etenkin pidempien sijoittajatahojen 

johdosta. Haittapuolista volatiliteetin kasvu arvioitiin yhdeksi, mutta ei yksimielisesti. 

Yksi haastateltava mainitsi myös kuplailmiöiden kehittymisen voivan olla markkinoilla 

nykyisin aiempaa helpompaa. Osa haastateltavista kiinnitti huomiota siihen, että 

rahastoilla ja muilla ei-teollisilla toimijoilla ei välttämättä ole tietoa öljymarkkinasta, 

koska ne eivät toimi fyysisen markkinan puolella. Tämä voi tehdä muiden tahojen 

suojaustyön vaikeaksi, koska puhtaat spekuloijat voivat toimia myös fundamenttien 

vastaisesti, eikä suuntaa näin pysty enää entisessä määrin ennakoimaan.  

 

Kun näkökulmaa laajennetaan koskemaan muutakin kuin spekulatiivista pääomaa, 

nähtiin myös öljymarkkinoiden nousevassa kokonaiskehityksessä viime vuosina 

pääasiassa hyödyllisiä seurauksia useimpien tahojen kannalta. Haitallisena hinnan 

nousutrendi nähtiin vain l o p p ukuluttajien näkökulmasta; sekä varsinaisten öljyn 

kulutuskustannusten kasvuna, että suojauskustannusten kasvuna, kun contango-tilan 

johdosta futuuriöljystä joutuu maksamaan spot-hintaa enemmän. Korkeasta öljyn 
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hinnasta hyötyvät öljy-yhtiöt ja öljyntuottajamaat, mutta niiden osallistuminen yleiseen 

keskusteluun nähtiin neutraaliksi. Tuottaja- ja jalostajatahojen lisäksi hinnasta 

hyötyviksi katsottiin myös ympäristö ja koko ihmiskunta, koska korkea hinta pakottaa 

kehittämään korvaavia energiamuotoja ja lainsäädäntöä huomattavasti nopeammin.  

 

Tärkeimpinä syinä öljyn hinnan korkeaan tasoon nähtiin fundamentaaliset tekijät; 

kulutuksen kasvu tuotantoa nopeammin ja tuotannon varakapasiteetin kaventuminen 

hyvin pieneksi. Öljytuotteiden kohdalla puute jalostuskapasiteetista kiristää markkinoita 

vielä voimakkaammin. Kysynnän j a  tarjonnan epätasapainon suureneminen viime 

vuosina johtuu haastattelujen perusteella kuitenkin useammista tekijöistä. 

Tarjontapuolella fyysisen tuotannon riittämättömyyden lisäksi on ollut havaittavissa 

suojausmyynnin vähenemistä. Hinnan etukäteen kiinnittäneet myyjät ovat kärsineet 

tappioita hintojen noustessa viime vuosina, ja suojaustoiminnan kannattamattomuus on 

saanut myyjäpuolen vähentämään futuurimyyntejä. Samaan aikaan kysyntä futuuri- ja 

termiinimarkkinoilla on kasvanut sekä fyysisen että ns. paperikaupan puolella. 

Fyysisellä puolella kulutus kasvaa nopeasti etenkin Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Toisella 

puolella ei-teolliset tahot lisäävät kysyntäänsä spekulointi- ja voitontavoittelumielessä, 

mutta myös kuluttajat haluavat suojautua ja vähentää epävarmuuttaan yhä enemmän 

ostamalla johdannaisia. Tässä kehityksessä on mainittu olevan aineksia myös 

ennätyskorkeiden varastotasojen ja korkean hinnan väliseen epänormaaliin contango-

yhteyteen, jolloin öljyä kannattaa ostaa varastoon edullisemmalla spot-hinnalla. 

 

Kysynnän kasvun jatkumisesta oltiin melko yksimielisiä, mutta eräässä puheenvuorossa 

se myös vahvasti kiistettiin, ja korostettiin hinnannousun kysyntää pienentävää 

vaikutusta. Tätä viime aikoina harvemmin esilletuotua vaikutusta perusteltiin 

vakuuttavasti länsimaissa vaihtoehtoisten energialähteiden, kuten biopolttoaineiden, 

kannattavaksi tulemisella ja lainsäädännön kehittämisellä. Toisena vaikuttavana tekijänä 

nähtiin kysynnän suuri hintajousto Aasiassa etenkin kuluttajapuolella; jos hintasääntelyä 

höllennetään niin alhaisen elintason maissa ei ole mahdollisuutta kasvattaa ainakaan 

yksityistä kulutusta ennusteiden mukaan. Kuitenkin esimerkiksi Kiinassa hintasääntelyn 

purkamisessa ollaan oltu vielä hyvin varovaisia, mutta paikallisten öljy-yhtiöiden 

tehdessä suuria laskennallisia tappioita paineita muutoksiin voi tulla.     
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tämän tutkielman tavoitteena oli muodostaa näkemys spekulaation vaikutuksesta 

raakaöljyn hinnan määräytymisessä ja tuottaa aiempia yksittäisiä tutkimuksia laajempi 

ja monipuolisempi näkökulma aiheen käsittelyyn. Tämä toteutettiin analysoimalla 

öljymarkkinoille sovellettavia hyödykemarkkinateoriakehikoita, kolmea erilaista 

empiiristä tutkimussuuntausta sekä suomalaisten öljymarkkinoihin liittyvien tahojen 

kokemuksia. Yleisesti esiintyvä ristiriitainen suhtautuminen öljymarkkinaspekulaatioon, 

jota on ilmennyt erityisesti julkisen populistisen keskustelun spekulaationegatiivisen 

kannan, akateemisten tutkimusten neutraalien ja myönteisten kantojen sekä myös 

joidenkin tutkimusten haitallisia vaikutuksia puoltavien tulosten välillä, on ollut 

suhteellisen vahvaa etenkin vuonna 2004 alkaneen öljyn hinnan nousukauden 

alkupuolen osalta. Tutkimuksen eri osa-alueiden tuloksista voidaan havaita ristiriidan 

jatkuvan etenkin akateemisten tutkimusten neutraalia vaikutusta puoltavien tulosten ja 

öljyalan käytännön toimijoiden spekulaation vaikutusmahdollisuuksiin uskovien 

kantojen välillä. Ristiriidoista huolimatta on melko selvästi havaittavissa, että 

julkisuudessa spekulaatiosta ja spekulaattoreista levinnyt varsin negatiivinen käsitys on 

osin harhainen; tutkimuksessa ei ole havaittu kovin vahvaa evidenssiä spekulaattoreiden 

vaikutuksesta öljyn hintaan, ja vaikka alan toimijoiden kokemuksen mukaan vaikutusta 

voi ollakin, koetaan ilmiö mahdollisine vaikutuksineen pääosin positiiviseksi. 

 

Hyvin merkittäväksi tekijäksi aiheen käsittelyssä havaitaan spekulaation 

määrittelykysymys, johon ei ole aiemmissa tutkimuksissa juuri otettu kantaa. Kaikki 

spekulaattoreiden roolista tehdyt empiiriset tutkimukset (ks. luvut 5 ja 6) käyttävät 

COT-dataa, jossa johdannaismarkkinatoimijat on jaettu teollisiin (commercial) ja ei-

teollisiin (noncommercial) tahoihin. Spekulaatiota tutkitaan paljon ei-teollisten 

toimijoiden positioista, ja tuloksia on yleistetty varsin laajasti. Öljyalan edustajien 

haastatteluissa korostui kuitenkin huomattavasti laajempi näkemys spekulaatiosta; 

suurin osa haastateltavista korosti myös teollisten tahojen ottavan paljon spekulatiivisia 

positioita ja käyvän johdannaiskauppaa ilman fyysistä tarvetta puhtaan voitontavoittelun 

vuoksi. Tällöin COT-järjestelmän jako teollisiin ja ei-teollisiin ryhmiin on puutteellinen. 

Erityisesti haastatteluissa korostui myös huomio siitä, että käytetty data huomioi vain 

NYMEXin pörssikaupan. Arvioiden mukaan suuri osa etenkin spekulatiivisesta 
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pidempiaikaisesta sijoitusaktiviteetista tapahtuu tilastoimattomassa OTC-kaupassa, joka 

on raakaöljyllä erittäin suurta. Näin ollen tärkeäksi muodostuu selvennys siitä, että 

öljymarkkinaspekulaation empiirisistä tutkimuksista saadaan johtopäätelmiä vain osasta 

todellista spekulaatiota. Tämä johtuu tilastoidun datan puuttumisesta ja osin myös sen 

keräämisen mahdottomuudesta, mutta tästä huolimatta se täytyisi huomioida laajemmin 

näiden vain suuntaa antavien tulosten yleistettävyydessä. 

 

Varsinaista spekulaation vaikutusta öljyn hintaan tutkittiin erityisesti hintatason 

muutosten aiheuttamisen, volatiliteetin lisäämisen ja markkinoiden toiminnan 

tehokkuuden kannalta. Yleisten hyödykemarkkinateorioiden näkemykset 

spekulaattoreiden vaikutuksesta eroavat toisistaan. Perinteiset neoklassiset mallit 

olettavat spekulaattorit täysin rationaalisiksi, jolloin ne ostavat alhaisilla ja myyvät 

korkeilla hinnoilla. Nämä mallit uskovat täten spekulaation hintoja vakauttavaan 

vaikutukseen. Toinen hyödykemarkkinasuuntaus eli chartist- fundamentalist-

lähestymistapa jakaa spekulatiiviset tahot teknisen analyysin hyödyntäjiin ja 

fundamenttianalyysia tekeviin. Fundamenttitutkimuksesta johdetut kaupankäyntisäännöt 

tasoittavat hintoja ajaen niitä kohti markkinatoimijoiden käsitystä oikeasta arvosta. 

Teknisen analyysin spekulaattorit puolestaan seuraavat ja voimistavat trendiä, jolloin 

näiden kahden spekulaattoriryhmän olemassaolo lisää hinnan volatiliteettia ja voi ajaa 

hintatasoa korkeammalle ainakin hetkellisesti. 

  

Analysoitujen empiiristen tutkimusten tulokset keskeisiä spekulaation vaikutuksia 

koskien on koottu taulukkoon 1. Empiirisistä näkökulmista ensimmäisen (luku 4), eli 

johdannaismarkkinoiden olemassaolon ja spekulaation helpomman mukaantulon 

tutkimuksen, antamat tulokset raakaöljyn spot-hinnan volatiliteetin lisääntymisestä ovat 

erilaiset. Tämän ns. ennen ja jälkeen futuurikaupan aloittamisen -tutkimussuunnan 

yleiset teoreettiset mallit pitävät johdannaiskaupan vakauttavaa ja epävakauttavaa 

vaikutusta mahdollisina. Raakaöljyn tutkimuksista nähtiin, että Brent-markkinoilla 

volatiliteetti ei lisääntynyt ja NYMEXin öljylaadulla puolestaan volatiliteetti lisääntyi, 

mutta erilaisista tuloksista huolimatta päädytään muut olosuhteet huomioimalla siihen, 

että johdannaismarkkinat eivät ole aiheuttaneet volatiliteetin kasvua spot-hinnassa. 
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Empiirisistä näkökulmista toinen (luku 5) käsitteli spekulaattoreiden roolia 

öljyjohdannaiskaupassa sekä e i - teollisten tahojen positioiden ja hintojen välisiä 

yhteyksiä. Tutkimusten päätelmät ei-teollisten tahojen, kuten hedge fundien, roolista 

ovat erilaisia; ne voidaan nähdä etulinjan toimijoina, mutta ehkä useammin kuitenkin 

hitaampina reagoijina. Muutosten seurailun ei kuitenkaan aina ole nähty olevan 

haitallista eikä volatiliteettia lisäävää, vaan neutraalia. Näistä tutkimuksista useimmat 

kumoavat myös väitteet ei- teollisten tahojen mahdollisesta hintatasovaikutuksesta. 

Osassa tutkimuksista myönnetään kuitenkin mahdollinen volatiliteettia lisäävä 

käyttäytyminen, mutta osassa sillekään ei katsottu löytyneen merkitsevää evidenssiä. 

Likviditeetin parantuminen lisääntyneen spekulatiivisen aktiviteetin johdosta nähtiin 

markkinoiden toimintaa parantavana kaikissa suunnan tutkimuksissa. 

TAULUKKO 1.  Analysoitujen empiiristen tutkimusten keskeiset tulokset. 
Johdannaismarkkinoiden alkamisen näkökulman tulokset koskevat johdannaiskaupan 
aloittamisen vaikutuksia ja muissa näkökulmissa ei-teollisten tahojen  eli spekulaation 
vaikutuksia. 

TUTKIMUS NÄKÖ- 
EI-
TEOLLISTEN VAIKUTUS VAIKUTUS  VAIKUTUS 

  KULMA ROOLI VOLATILI- HINTA- MARKKINAN 

      TEETTIIN TASOON TOIMINTAAN 

Mayhew 2000 Johdannais- Ei tutkittu Sekä vakauttava Ei tutkittu Likviditeetti paranee 

  markkinoiden   että epävak. vai-     

  alkaminen   kutus mahdollinen     

            

Antoniou ja Johdannais- Ei tutkittu Ei evidenssiä Ei tutkittu Informaatiotehokkuus 

Foster 1998 markkinoiden   volatiliteetin   paranee 

  alkaminen   lisääntymisestä     

Fleming ja Johdannais- Ei tutkittu Ei vahvaa evi- Ei tutkittu Likviditeetti paranee 

Ostdiek 1999 markkinoiden   denssiä epävakaut-     

  alkaminen   tavasta vaikutuksesta     

Dale ja Ei-teollisten Trendien seurai- Ei tutkittu Ei tutkittu Ei tutkittu 

Zyren 1996 tahojen lijoita, siirtyvät       

  positiot eri markkinoi-       

    den välillä       

Weiner 2002 Ei-teollisten Enemmän Voi olla Ei ole Likviditeetti paranee, 

  tahojen nopeasti      hintojen reagointi  

  positiot reagoivia     nopeutuu 

            

Haigh Ei-teollisten Reagoivat hi- Ei evidenssiä Ei ole Likviditeetti paranee 

ym. 2005 tahojen taasti, pitävät volatiliteetin     

  positiot positioita lisääntymisestä     

    kauemmin       

NYMEX 2005 Ei-teollisten Pitävät posi- Hyvin pieni Ei ole Likviditeetti paranee 

  tahojen tioita muita       

  positiot kauemmin       

IMF 2005 Ei-teollisten  Ei tutkittu Ei vaikutusta spot-hintoihin, Ei tutkittu 

  tahojen   kohtalainen vaikutus futuuri-   

  positiot   hintoihin     

Merino ja Hintapreemion Ei tutkittu Ei-teollisten pitkät positiot Ei tutkittu 

Ortiz 2005 selittäminen   selittävät hintapreemiota   
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Raakaöljyn hinnan riskipreemiota selittävän kolmannen empiirisen näkökulman (luku 

6) tulosten perusteella puolestaan ei- teollisten tahojen pitkät positiot nähtiin ainoana 

kelvollisena selittäjänä hinnannousulle yli varastotasojen ja markkinoiden tasapainon 

määräämän perustason. Tämän, kuten myös luvun 5, näkökulman tulosten yleistämisen 

kanssa on kuitenkin oltava edellämainituista syistä varovainen.   

 

Haastatteluilla saatu näkemys käytännön öljymarkkinatuntumasta spekulaation osalta 

osoittautui varsin myönteiseksi. Koska mukana oli aika monipuolinen otos luonteeltaan 

erilaisten öljymarkkinoita seuraavien tahojen edustajista, voidaan koottuja näkemyksiä 

pitää hyvin huomionarvoisina. Haastatteluissa öljymarkkinahintojen volatiliteetin 

arvioitiin kasvaneen viime aikoina, mutta spekulaatiota ei kuitenkaan pidetty mitenkään 

erityisen vahvana syynä siihen. Haastateltavien näkemykset puolestaan tukivat 

spekulatiivisten tahojen mahdollisuutta vaikuttaa öljyn hintatasoon erityisesti lyhyellä 

aikavälillä. Rahastoilla ja muilla puhtailla ei-teollisilla tahoilla nähtiin olevan ainakin 

mahdollisuus voimistaa fundamenteista lähtöisin olevaa trendiä. Näin tutkimusten ja 

haastattelujen näkemykset volatiliteetti- ja hintatasovaikutuksesta menevät osin ristiin. 

Yleisesti käytännön öljymarkkinatoimijat näkivät spekulaation mahdollisuudet 

vaikuttaa hintakehitykseen voimakkaampina ja todennäköisempinä kuin analysoidut 

akateemiset tutkimukset. Tästä huolimatta spekulaatioilmiötä ja sen vaikutuksia 

pidettiin siis pääasiassa positiivisina öljymarkkinoita seuraavien tahojen keskuudessa. 

Viimevuosien hinnannousun merkittävimpinä aiheuttajina pidettiin silti 

fundamentaalisia tekijöitä. 

 

Haasteena jatkotutkimukselle on erityisesti analyysin tekeminen käsiteltyjä tutkimuksia 

uudemmalla aikasarjalla, jotta vuosien 2005 ja 2006 tilanne saataisiin huomioiduksi 

kokonaisuudessaan. Vaikka esitellyt tutkimukset ovatkin varsin uusia, eivät ne 

tutkimusperiodiensa lyhyyden vuoksi ole saaneet havainnoitua spekulaation 

mahdollisesti viime aikoina lisääntynyttä vaikutusta. Vahvan lisäevidenssin saaminen 

aiheesta kaipaisi myös spekulaation määrittelyn tarkastamista ja käsitteen laajentamista, 

sekä huomattavasti laajemman datan keräämistä ja hyödyntämistä. Tiedon saaminen 

spekulatiivisten positioiden suuruuksista esimerkiksi OTC-kaupassa on kuitenkin hyvin 

vaikeaa, mutta COT-raportteja vastaavan datan kerääminen Brentin pörssimarkkinasta 
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Lontoosta voisi jo lisätä edes hieman näkökulman ja evidenssin laajuutta. COT-

raporttien ei- teollisista positioista saadaan suuntaa spekulaation kehitykselle, ja niiden 

seuraamista pidettiin myös käytännössä hyödyllisenä, mutta ne havainnollistavat siis 

vain yhtä osaa koko spekulatiivisesta aktiviteetista. Raakaöljyn osalta johdannaiskauppa 

on viime vuosina kasvanut kokonaisvolyymiltaan erittäin voimakkaasti. Myös 

spekulatiivisten sijoitusten määrä on saamaan aikaan lisääntynyt, mutta kuten 

esimerkiksi kuviosta 13 havaittiin, eivät COT-raporttien ei-teollisten tahojen avoimet 

positiot (joihin ei siis ole laskettu kumoutuvia spread-positioita) ole kuitenkaan hyvin 

merkittävästi kasvattaneet osuuttaan kaikista raportoiduista positioista. 

 

Kaikkien osapuolten hyväksymää yhteistä näkemystä spekulaation vaikutuksesta 

raakaöljymarkkinoilla ei siis edelleenkään ole, ja aiheen kiistanalaisuus jatkuu. Tämän 

tutkimuksen tulokset akateemisten tutkimusten analyysin perusteella saadusta melko 

neutraalista vaikutuksesta, ja käytännön toimijoiden kokemusten mukaisesta pääosin 

positiivisesta vaikutuksesta, voivat kuitenkin ohjata öljymarkkinaspekulaatioon 

suhtautumista kohti yleistä myönteistä ja hyväksyvämpää suuntaa.    
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LIITE 

Liite 1. Haastattelukysymykset 
 
Haastateltavan suhde öljymarkkinoihin: 
 
-Minkalainen on toimintanne luonne öljymarkkinoilla ja tehtävänne? 
-Jos edustamanne yritys käy öljyjohdannaiskauppaa, niin onko se pääasiassa 
riskienhallintaan ja suojaukseen liittyvää vai teettekö myös puhdasta spekulatiivista 
kauppaa (paperikauppaa ilman fyysistä toimintaan liittyvää kohdetta) voiton tavoittelun 
vuoksi? 
-Millainen on mahdollisen kaupankäyntinne määrällinen jakautuminen 
pörssijohdannaisten ja OTC-kaupan välillä? Entä jakautuminen pörsseistä New Yorkin 
NYMEXin ja Lontoon ICEn välillä? 
 
 
Spekulaation määrittely: 
 
-Miten spekulaatio öljymarkkinoilla mielestänne määritellään?  
-Onko se vain varsinaisten spekulatiivisten toimijoiden (non-commercial traders 
Commodity Futures Trading Commissionin määrittelelmänä COT-raporteissa) 
sijoitukset ja positiot? Usein ei-teolliset tahot käsitetään olevan rekisteröidyt 
hyödykepoolioperaattorit CPOt ja neuvonantajaorganisaatiot CTAt, joihin hedge fundit 
ja hyödykepoolit sisältyy (puhdas voittojen tavoittelu).  
-Vai pitäisikö spekulaation määrittelyihin ja tutkimuksiin ottaa mukaan myös muiden 
tahojen (jotka pääasiassa harjoittavat myös suojausta) spekulatiivinen toiminta? Onko se 
mielestänne merkittävää? 
 
-Miten luulette median ymmärtävän käsitteen? Voiko ristiriita tutkimustulosten ja 
yleisten näkemysten kesken johtua siitä, että määrittely on pielessä? Tutkimuksissa 
tutkitaan vain nimenomaan non-commercial traders -tahojen sijoituksia, joten 
käsitelläänkö tutkimuksissa itse varsinaista ongelmaa liian pintapuolisesti? Olisiko 
löydettävissä edes mittauskeinoja muiden osapuolien spekulatiivisten positioiden 
tutkimiseen? 
 
 
Öljyjohdannaiskaupankäynnin alkamisen vaikutukset (näkökulma 1): 
 
-Johdannaismarkkinoiden tärkeys on kiistaton ja spekulaattorit ovat välttämättömiä 
johdannaismarkkinoiden hyvälle toiminnalle. Onko johdannaismarkkinavolyymien 
suuri kasvu mielestänne pelkästään positiivista vai onko siitä seurannut myös 
haittapuolia?  
-Oletteko huolissanne spekulatiivisen pääoman lisääntymisestä? Ollaanko siitä 
mielestänne yleisesti teidän alan toimijoiden keskuudessa yhtä huolissaan kuin välillä 
mediassa on oltu?  
-Kumoaako likviditeetin lisääntyminen mahdolliset haitalliset vaikutukset, joita fundien 
mukaantulolla voi olla? Likviditeetin lisääntymisellä tarkoitetaan tässä mm. suurten 
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suojauksien mahdollistumista ilman hintavaikutuksia, johdannaisten hyvää saatavuus ja 
markkinoiden syvenemistä, kun on saatavilla yhä pidemmän toimituksen johdannaisia. 
-Onko mielestänne viime vuosien kehitys (öljyn hinta nousee, spekulatiivinen pääoma 
markkinoilla lisääntyy jne.) kokonaisuudessaan ollut enemmän positiivista vai 
markkinoiden toimintaa haitannutta? Ketkä hyötyvät öljyn korkeasta hinnasta ja ketkä 
kärsivät nykyisestä tilanteesta? 
 
 
Spekulatiivisten toimijoiden positioiden vaikutukset raakaöljyfutuurihintoihin  
(näkökulma 2): 
 
-Miten suhtaudutte johdannaismarkkinoiden peruslainalaisuuksista tehtyyn päättelyyn, 
että näiden toimijoiden vaikutus hintatasoon olisi mahdoton ilman muiden tahojen 
tappiollista kaupankäyntiä tai fundamenttien muuttumista (jolloin hintatason nousun syy 
ei ole spekulaattoreiden)?  
Spekulaattoreiden pitkät positiot voidaan realisoida kannattavasti vain jos hinnat 
nousevat edelleen joko muiden käydessä kauppaa tappiolla tai jos fundamentit oikeasti 
muuttuu. Pelkästä positioiden koosta ei voida päätellä mitään niiden kannattavuudesta 
eli saavatko spekulaattorit myytyä ne korkeammalla hinnalla ilman hintojen reaktiota 
alaspäin suurien myyntien takia. 
 
-Onko spekulaatiolla mielestänne vaikutusta hintojen volatiliteettiin?  O n k o  
spekulatiivinen pääoma ja sen lisääntyminen öljymarkkinassa aiheuttanut volatiliteetin 
kasvua? 
Esim. vuonna 2005 julkaistun NYMEXin tutkimuksen mukaan ei-teollisten tahojen 
positioilla ei olisi ollut vaikutusta volatiliteettiin raakaöljymarkkinoilla ja 
maakaasumarkkinoilla vaikutus oli jopa negatiivinen (spekulatiivisten positioiden 
lisääntyminen vähensi volatiliteettia).  
 
-Minkälaisena itse näette hedge fundien ja muiden rahastojen roolin 
öljyjohdannaismarkkinoiden toimijoiden joukossa? Ovatko ne hintamuutosten 
seurailijoita (laumakäyttäytyjiä) ja reagoivat hintatrendeihin vai ovatko ne pikemminkin 
aktiivisia (fundamenteista hyvää tietoa hankkivia ja analysoivia) osapuolia, jotka 
reagoivat muutoksiin alalla etulinjassa?  
- Kumman uskotte olevan ei- teollisilla tahoilla enemmän määrävänä tekniikkana, 
tekninen analyysi vai fundamentteihin perustuvat kaupankäyntitekniikat? 
-Onko mielestänne spekulatiivisten rahastojen jne. vaikutus öljymarkkinassa muista 
tekijöistä lähtöisin olevien hintatrendien voimistajana vai saavatko ne jopa aikaan 
hintasuuntauksia eli pystyvätkö ne muuttamaan hintoja haluamaansa suuntaan? 
 
-Millaisena näette näiden fundien roolin öljyjohdannaismarkkinoilla koolla mitattuna? 
Oheisissa kuvioissa ovat ei-teollisten tahojen pitkät ja lyhyet positiot suhteessa kaikkiin 
raportoituihin positioihin. Onko osuus mielestänne merkittävä ja onko kasvu ollut 
merkittävää? Lukumääräisesti toimijoita oli paljon, mutta niiden osuus avoimista 
positioista oli pitkissä positioissa noin 13% ja lyhyissä 15% maaliskuun 2006 14. päivän  
COT-raportin mukaan (CFTC:n raportti positioista, vain futuurit).  
-Ovatko nämä riittävän suuria aiheuttamaan yleisessä keskustelussa esillä olleita 
hintamuutoksia? 
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-Onko eroja spekulaation vaikutuksessa raakaöljymarkkinassa ja öljytuotteiden 
markkinoilla? 
 
 
Öljyn hinnassa oleva riskipreemio (näkökulma 3): 
 
-Mitkä tekijät voivat lisätä öljyn hintaa mahdollisesti yli fundamenttien määräävän 
tason? 
-Mitkä ovat mielestänne motivoivia ja kiihdyttäviä tekijöitä spekulaation taustalla? 
Ovatko näitä esim. poliittiset epävarmuudet, pelko vapaan kapasiteetin pienuudesta, 
pitkän aikavälin odotukset tulevasta kireästä markkinasta tms.? 
-Voivatko rahastot ajaa hintoja pois fundamenteista ja taistella fundamentteja vastaan 
lyhyellä aikavälillä? Entä pidemmällä aikavälillä? 
 
 
Tutkimuksista ja ennustemenetelmistä:  
 
Seuraatteko CFTC:n viikottain julkaistavia COT-raportteja ja ei-teollisten 
tahojen/rahastojen positiomuutoksia? Oletteko huomanneet, että niistä voisi päätellä 
jotain markkinan ja hinnan kehityksestä? 
 
Minkä tahojen tutkimuksia/raportteja itse yleisesti seuraatte koskien öljymarkkinoiden 
tilaa (CFTC, EIA, IMF, OECD, pankit, mitkä journaalit tai julkaisut)? Mitkä ovat 
mielestänne hyödyllisimpiä? 
 
Millaisia malleja te tai organisaationne käyttää öljyn hinnan ennustamiseen? Teettekö 
ennusteita öljyn hinnalle vai käytättekö jonkun tahon valmiita ennusteita? Minkä tahon? 
Onko niissä huomioitu non-commercial-tahojen/rahastojen positioiden muutoksia tai 
spekulaation mahdollista vaikutusta muulla tavoin? 
 
Uskotteko, että tutkimusten tuloksiin voisi olla vaikutusta tutkimusten tekijöiden 
taustalla/taholla, jolle tutkimusta tehdään? Oletteko huomanneet, ettö joillakin tahoilla 
olisi kannustimia tuottaa spekulaatiomyönteistä tai -vastaista tutkimusevidenssiä? Ketkä 
hyötyy spekulaation vastaisesta ja ketkä spekulaatiolle myönteisestä 
tutkimusevidenssistä?  
 
Mielipide hinnan vaikuttimista: 
 
Mitkä tekijät ovat mielestänne olleet kaikkein tärkeimpinä vaikuttamassa 2004 
alkaneeseen raakaöljyn hinnan korkeaan kauteen? Mikä hintaa pitää korkealla: 
 -pitkän aikavälin tekijöistä esim.: 
-kysynnän kasvu etenkin Kiinassa, Intiassa jne. (onko se ollut odottamattoman suurta?) 
-huoli maailman öljyvarantojen pienenemisestä (kalliimmat menetelmät 
tulevaisuudessa, keskittyminen OPEC-maille jne.) 
-tuotantokapasiteetin pienuus (vähäiset investoinnit esim. OPEC-maissa) 
 -lyhyen aikavälin tekijöistä esim.: 
  -poliittisten epävakauksien lisääntyminen 
  -jalostuskapasiteetin pienuus, tilapäiset häiriöt 
  -spekulaatio, yhtiöiden voiton tavoittelu yms.? 


