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Tutkielman tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuinka Carrin teorian mukaan muodostettu 
staattinen suojaus tavallisille barrier-optioille toimi käytännössä
valuuttaoptiomarkkinoilla. Tavoitteena oli myös selvittää kuinka hyvin tutkimusta 
varten rakennetun taulukkolaskentasovelluksen avulla staattista suojausta voitiin 
tarkkailla barrier-optioiden olemassaoloaikana. Mikäli sovellus osoittautuisi 
toimivaksi, se voitaisiin ottaa käyttöön jokapäiväisessä valuuttaoptiokaupassa 
Merita Oyj:ssä.

Tutkimusaineistoja sen käsittely

Tutkimusta varten rakennettiin taulukkolaskentasovellus täydentämään 
valmisohjelmistoja. Aineistoksi tutkimukselle muodostettiin kuvitteellisia barrier- 
optiopositioita, jotka vastaisivat mahdollisimman hyvin markkinoilla oikeasti 
tehtäviä barrier-optioita. Taulukkolaskentasovelluksen ja valmisohjelmistojen 
muodostaman informaatiojärjestelmän avulla barrier-optioiden staattisen 
suojauksen käyttäymistä seurattiin erilaisten riskimittareiden avulla.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimus antoi viitteitä siitä, että Carrin teorian mukainen staattinen suojaus 
tarjoaa riskienhallinnan kannalta yhden varteenotettavan vaihtoehdon tavallisten 
barrier-optioiden suojaukseen valuuttaoptiomarkkinoilla, kunhan 
valuuttaoptiomarkkinoiden epätäydellisyys (markkinaspread, volatiliteettihymy) 
otetaan huomioon. Teoriaa voidaan myös hyödyntää hinnoiteltaessa barrier- 
optioita.

Tutkimuksessa apuna käytetty taulukkolaskentasovellus tarjosi jossain määrin 
apua seurattaessa barrier-option ja sen staattisen suojauksen riskien ja arvon 
kehityksestä optioiden voimassaoloaikana. Sovellusta rakennettaessa ei 
kuitenkaan osattu riittävästi huomioida markkinoiden epätäydellisyyksien 
vaikutusta optioiden arvoon. Näinollen sovelluksen tarjoama tieto option arvosta 
ja sen todellinen arvo markkinoilla saattoivat poiketa merkittävästikin, ja 
näinollen sovellus ei riittävässä määrin tarjonnut tietoa kustannuksista, jotka 
syntyivät staattista suojausta uudelleenjärjestettäessä. Taulukkolaskentasovellus 
vaatii näinollen lisäkehittelyä, jotta se voidaan ottaa käyttöön pankin 
valuuttaoptio-osastolla.

Avainsanat

Optio, valuutta, staattinen suojaaminen, informaatiojärjestelmä, taulukkolaskenta, 
barrier-optio, barrier.
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1 Johdanto

1.1 Yleistä

Tutkimus käsittelee ns. tavallisten barrier-optioiden staattista suojaamista, ja sen 

tarkoituksena on tutkia kuinka barrier-optioille muodostettu staattinen suojaus 

toimii käytännössä valuuttaoptiomarkkinoilla. Tutkimusta varten on rakennettu 

valmisohjelmistoja täydentävä taulukkolaskentasovellus, jonka avulla pyritään 

seuraamaan staattisen suojauksen käyttäytymistä markkinoilla. Lisäksi on 

tarkoitus selvittää kuinka hyvin rakennettu taulukkolaskentasovellus nykyisessä 

muodossaan soveltuu apuvälineeksi barrier-optioita suojattaessa, ja mitä 

kehitettävää sovelluksesta mahdollisesti löytyy tulevaisuuden tarpeita varten. 
Tutkimus kuuluu laskentatoimen ja tietojärjestelmätieteen aihepiiriin.

Valuuttakaupan päivittäinen volyymi on 1,5 triljoonaa dollaria (Dow Jones 

Newswires). Tästä kokonaissummasta 10% (DC Gardner Training, 1998) 

muodostuu valuuttaoptioista. Kun vielä vuonna 1996 vastaava luku oli 7% 

(Puttonen ja Valtonen) mukaan. Valuuttaoptiokaupasta noin 10% muodostuu 

barrier optiosta (DC Gardner Training 1998), joiden merkityksen odotetaan 

kasvavan tulevaisuudessa mm. tavallisia optioita halvemman hinnan vuoksi 

(Thomas, 112).

Down-and-out barrier osto-optioita on ollut markkinoilla jo vuodesta 1967 (Haug, 
1998:69). Up-and-out myyntioptiot yleistyivät OTC'-tuotteena

kahdeksankymmentäluvun lopulla. Eksoottisia optioita käytettäessä eräs 

keskeisimmistä ongelmista on näiden instrumenttien suojattavuus (Shimko, 99- 
100). Yksi mahdollisuus on ns. staattinen suojaus. Carrin ja Eilisin (1998,1185)

1 OTC = over the counter. Pankkien välinen kauppa.
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mukaan eksoottisten optioiden suojaaminen tavallisista instrumenteista 

muodostetulta staattisella portfoliolla yksinkertaistaa riskienhallintaa monella 
tapaa, koska staattinen suojaus on helpommin toteutettavissa eikä se vaadi 

jatkuvaa position ylläpitoa.

1.2 Tutkimusongelma ja rajaus

Tutkimuksen tarkoituksena on taulukkolaskentasovelluksen avulla tutkia kuinka 

barrier-optioille rakennettu staattinen suojaus toimii käytännössä 

valuuttaoptiomarkkinoilla. Tutkimus rajataan koskemaan ainoastaan 

eurooppalaisia optioita, koska ne ovat yleisimmin kaupankäynnin kohteena 

valuuttamarkkinoilla. Barrier-optioiden osalta tutkitaan ns. tavallisia barrier- 

optioita. Tämän tutkimuksen staattinen suojaus perustuu Canin (1998) mallin 

mukaiseen staattisen suojauksen muodostamiseen.

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja hyöty

Eksoottisten optioiden käyttö valuuttamarkkinoilla tullee lisääntymään 

tulevaisuudessa merkittävästi. Merita Oyj:n, joka on tämän tutkimuksen 

toimeksiantaja, kannalta on tarpeellista selvittää kuinka staattinen suojaus toimii 

valuuttaoptiomarkkinoilla, jotka eivät kaikilta osin täytä useiden teorioiden 

edellyttämän täydellisen markkinan kriteereitä. Tavoitteena on selvittää 

kannattaako tavallisille barrier-optioille muodostaa Carrin teorian mukainen 

staattinen suojaus, ja kuinka taulukkolaskentasovellusta voitaisiin käyttää tässä 

apuna täydentämään valmisohjelmistojen ominaisuuksia.

Tulevaisuudessa barrier-optioiden käyttö tullee lisääntymään merkittävästikin ja 

tutkimustuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa optiostrategioita 

tulevaisuudessa. Mikäli taulukkolaskentasovellus osoittautuu käyttökelpoiseksi
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apuvälineeksi, voidaan sen käyttöönottoa jokapäiväiseksi valuuttaoptiokaupan 

tueksi pankissa harkita.

1.4 Tutkimuksen kannalta keskeinen kirjallisuus ja aikaisempi tutkimus

Suomessa optioista on tehty jossain määrin tutkimuksia. Valuuttaoptioista on mm. 

tehty muutama pro gradu -työ. Haataja (1996) käsittelee tutkimuksessaan 

valuuttaoptioiden suojaustehokkuudesta ja Laitinen (1996) yritysten valuuttariskin 

suojaamista valuuttaoptioiden avulla. Erityisesti barrier-optioista ja niiden 
staattisesta suojaamisesta ei ole tutkijan tietämyksen mukaan ole julkaistu 

tutkimuksia kotimaassa.

Kansainvälisesti optiot ovat olleet varsin aktiivisesti tutkimuksen kohteena. Myös 

eksoottisista optioista on julkaista runsaasti tutkimuksia. Tämän tutkimuksen 

aihealueelta eli ksoottisten optioiden staattista suojaamista ovat tutkineet mm. 

Carr, Ellis ja Gupta (1998), ja Derman, Ergener ja Kani (1995).

1.5 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen rakenne

Tutkimusmenetelmä on ns. konstruktiivinen eli tutkimusta varten rakennetaan 

sovellus ja tutkimuksessa selvitetään sen toimivuutta. Luvussa 2 käsitellään 

barrier-optioihin liittyvää optioiden perusteoriaa. Luvussa 3 luodaan käsitellään 

eksoottisia optioita ja barrier-optioihin liittyviä erityispiirteitä verrattuna 

tavallisiin optioihin. Lisäksi käsitellään staattiseen suojaukseen liittyvää teoriaa. 

Neljännessä kappaleessa esitellään tutkimus ja sen antamat tulokset, ja niiden 

analyysi. Johtopäätökset esitetään viidennessä kappaleessa. Tutkimuksen liitteenä 
(1-8) on esitetty tutkimuksessa luotuihin barrier-optioihin liittyviä riskejä 

kuvaavia tunnuslukuja. Liitteenä numero 9 on sanasto tutkimuksessa käytettävä 

terminologiasta.
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2 Optio-teoriaa 

2.1. Mikä optio on?

Optio antaa haltijalleen eli ostajalle oikeuden, ei kuitenkaan velvollisuutta, ostaa 

tai myydä option kohde-etuus tiettynä etukäteen sovittuna ajankohtana tiettyyn 

etukäteen sovittuun hintaan (Puttonen, Valtonen 1996). Option asettajalla eli 

myyjällä taasen on velvollisuus option tyypistä riippuen ostaa tai myydä kohde- 

etuus eräpäivänä mikäli option haltija haluaa toteuttaa option antaman oikeuden. 

Option kohde-etuus eli perustana oleva tuote voi olla valuutta, korko, osake tai 

periaatteessa mikä tahansa muu tuote, jolle noteerataan hintaa. Esim. sääoptiot, 

joille suunnitellaan kaupankäynnin aloittamista Chicagon johdannaispörssissä 

(Taloussanomat 11.2 sivu 9) edustavat uusimpia tuotteita optiomarkkinoilla. Tässä 

tutkimuksessa keskitytään kuitenkin erityisesti valuuttaoptioihin.

Optioita on olemassa kahta eri perustyyppiä. Osto- ja myyntioptioita. Osto-optio 

antaa haltijalleen oikeuden ostaa kohde-etuus eräpäivänä sovittuun hintaan. 

Vastaavasti osto-option myyjällä eli asettajalla on velvollisuus myydä ostajalle 

kohde-etuus eräpäivänä sovittuun hintaan. Myyntioptio taasen antaa haltijalleen 

oikeuden myydä kohde-etuus eräpäivänä sovittuun hintaan, ja vastaavasti 

myyyntioption asettajalla on velvollisuus ostaa kohde-etuus eräpäivänä sovittuun 

hintaan.

Optiot jaetaan päätyypiltään amerikkalaisiin ja eurooppalaisiin (Tompkins, 33), 

joilla nimestä huolimatta ole maasidonnaisuutta vaan niillä kuvataan optioiden 

luonnetta. Eurooppalainen optio voidaan toteuttaa ainoastaan sen eräpäivänä, ja 

vastaavasti amerikkalainen voidaan toteuttaa koska tahansa option 
voimassaoloaikana. Eurooppalainen optio on valuuttamarkkinoilla yleisimmin 

kaupankäynnin kohteena oleva optiotyyppi. Tässä tutkimuksessa keskitytään juuri 

eurooppalaisiin optioihin. Jatkossa tutkimuksessa optioilla tarkoitetaan
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nimenomaan eurooppalaista optiota ellei erityisesti mainita jotain muuta. 

Aasialaisella optiolla taasen tarkoitetaan optiota, jolla on sekä eurooppalaisen, että 

amerikkalainen option piirteitä.

Lisäksi optioita luokitellaan usein tavallisiin ja eksoottisiin optioihin. Eksoottisia 

optioita on monia erilaisia variaatioita, ja lisää kehitetään koko ajan. Eksoottiset 
optiot ovat tavallaan optioiden optioita. Barrier-optiot lienevät eniten käytetyimpiä 

eksoottisia optioita valuuttaoptiomarkkinoilla. Tavallisista optioista käsiteltäessä 

käytetään niistä usein nimitystä vanilla eli ns. vaniljaoptio.

2.2 Syitä optioiden käyttöön

Optioita käytetään, koska ei voida riittävällä varmuudella tietää mitä 

tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Optioiden avulla voidaan suojautua 

epätoivottuaja kurssiliikkeitä vastaan (Clubley ,75). Optioita voidaan käyttää niin 

suojaus- kuin spekulointitarkoituksissa. Kuvassa 1 on kuvattu voitto/tappio- 

kassavirta osto- ja myyntioptiolle. Kuvasta nähdään, että tappiollinen kassavirta 

saadaan option avulla rajattua optiosta maksettuun preemioon (0.2), mutta samalla 

säilytetään mahdollisuus hyötyä kurssinoususta. Vastaavasti nähdään, että kohde- 

etuudella ei ole vastaavanlaista rajattua tappiota kassavirtaprofiilissaan.
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Kuva 1. Osto-ja myyntioption, sekä kohde-etuuden kassavirtaprofiili

Osto-ja myyntioption, sekä kohde-etuuden kassavirtaprofiili

l>yntiop

Eräpäivän spot-kurssi

toteutushinta = 2.8000, preemio = 0.2

Optioilla on myös mahdollisuus hyötyä vipuvaikutuksesta (DC Gardner Training). 

Esim. ostettu ATM osto-optio, jonka preemiokustannus on 0.2, toteutushinnalla 

2.8 verrattuna kohde-etuuteen, jota on ostettu 1 yksikkö hinnalla 2.8. Jos 

kurssitaso nousee tasolle 3.2, kohde-etuus tuottaa 0.4 yksikön voiton 1 yksikön 

investoinnilla ja optio 0.2 yksikön voiton 0.2 yksikön investoinnilla. Eli optio 

tuotti 100%:n voiton verrattuna kohde-etuuden tuottamaan 40%:iin.

Vienti- ja tuontiyrityksillä on erilaisia mahdollisuuksia suojautua 

valuuttariskiltään, esim. termiini, swap, optio, kassavirtojen yhteensovittaminen. 

Vielä nykyään suositumpi vaihtoehto suojautua valuuttakurssiriskiltä yrityksissä 

on termiinsopimus (Puttonen, 249). Taulukon 1 esimerkissä on vertailtu optiota ja 
termiiniä. Yritys A on saamassa yhden miljoonan myyntisaamisen dollareissa 

tietyn perioidin kuluttua. Yritys voi halutessaan suojautua valuuttakurssiriskiltä. 

Tämä voidaan mm. toteuttaa tekemällä termiinisopimus eli tulevaisuuden 

valuuttakurssi lukitaan sopimuksella kursiin 5,1000 tai yritys voi ostaa dollareille 

myyntioption, jonka toteutushinta on 5,1000. Terminoimalla yritys tietää
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varmuudella, että sopimusperioidin lopussa se saa myydä miljoona dollaria 

kurssiin 5,1000 ja saa näinollen 5,1 miljoonaa Suomen markkaa. Samalla yritys 

kuitenkin luopuu mahdollisuudesta hyötyä kurssinoususta yli 5,1000 tason. Tämä 

etu saavutetaan ostetulla myyntioptiolla eli jos kurssitaso on yli 5,1000, optiota ei 

kannata toteuttaa, vaan myynti kannattaa suorittaa markkinoilla. Toisaalta riski 

kurssilaskusta rajoittuu option toteutushinnan tasolle eli tässä tapauksessa tasoon 

5,0500. Kuten taulukosta nähdään optio ei millään kurssitasolla anna korkeinta 

mahdollista lopputulemaa, mutta toisaalta se ei myöskään anna alhaisinta tulemaa 

mikäli kurssitaso on liikkunut ylös tai alas sopimusaj ankohdasta.

Taulukko 1. Option, pelkän kohde-etuuden ja termiinisopimuksen vertailu

USD/FIM

5.0000

5.1000

$1,000,000

Myyntioptio

5.0000

FIM50,000

5.4000 5,400,000 5,100,000 5,350,000

5.3000 5,300,000 5,100,000 5,250,000

5.2000 5,200,000 5,100,000 5,150,000

5.1000 5,100,000 5,100,000 5,050,000

5.0000 5,000,000 5,100,000 5,050,000

4.9000 4,900,000 5,100,000 5,050,000

4.8000 4,800,000 5,100,000 5,050,000

Optiota voidaankin pitää eräänlaisena kompromissina. Optioiden avulla on 

mahdollista suojautua riskiltä, ja samanaikaisesti säilyttää mahdollisuus hyötyä 

suotuisasta kurssikehityksestä (MeritaNordbanken Group, 44). Optiosuoj auksen 

etuna on myös mahdollisuus räätälöidä suojaus tarkasti valuuttakurssinäkemyksen 

mukaisesti (Treasury management workshop).



10

2.3 Option hinnoittelu ja siihen vaikuttavia tekijöitä

Option markkinahinta eli preemio koostuu sen perus- ja aika-arvosta (Puttonen, 

45). Perusarvo osto-optiolle on kohde-etuuden ja toteutushinnan välinen 

positiivinen erotus. Perusarvo ei voi koskaan olla negatiivinen, koska optio ei 

velvoita haltijaansa option toteuttamiseen silloin kun se on OTM. Kun 

markkinahinnasta vähennetään option perusarvo jää jäljelle aika-arvo. Option 

aika-arvo vähenee voimassaoloajan kuluessa.

Osto- ja myyntioptioiden arvojen välillä vallitsee tietyt säännönalaisuudet. Yksi 
näistä säännönmukaisuuksista on ns. put-call pariteetti, joka lyhyesti kaavoina 

esitettynä valuuttaoptioille on seuraavanlainen (Haug, 10):

c = p + Se rfT - Xe rT, 

p = c + Ser,T - Xe~rT, 
jossa
c = osto-optio, p = myyntioptio, X = toteutushinta, S = spot - kurssi, 
r - riskitön korko kotivaluutalle, rf = riskitön korko ulkomaan valuutalle,

T = maturiteet ti (1)

Toisin sanoen, jos tiedetään osto-option (myyntioption) arvo put-call pariteetti 

antaa myyntioption (osto-option) arvon samalla toteutushinnalla. Mikäli pariteetti 

ei pidä paikkaansa markkinoilla on periaatteessa arbitraasimahdollisuus. Tosin 

käytännössä on huomioitava osto- ja myyntilaidan välinen spread (Puttonen, 90), 

joka osaltaan pienentää arbitraasin mahdollisuutta. Put-call pariteetti mahdollistaa 

synteettisten positioiden luomisen samalla toteutushinnalla esim. 

seuraavanlaisesti :

Ostettu osto-optio + myyty myyntioptio = ostettu kohde-etuus 

Myyty osto-optio + ostettu myyntioptio = myyty kohde-etuus
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Yksinkertaisimmillaan optioita voi hinnoitella yksinkertaisen binomimallin avulla 

eli oletetaan, että alkupisteestä loppupisteeseen on olemassa kaksi eri 

mahdollisuutta (Baird, 14). Tästä voidaan edetä moniperioidisiin binomimalleihin, 

joista edelleen voidaan johtaa jatkuvan ajan malli.

Modernin optiohinnoittelun perustana pidetään usein Black-Scholesin -mallia 

(Black & Scholes, 1973), josta malin kehittäjät saivat mm. Nobelin taloustieteen 

palkinnon vuonna 1997.

Black-Scholes malli perustuu seuraaville rajoituksille:

• Transaktiokustannuksia ei ole

• Optio on eurooppalainen

• Riskitön korko on vakio option elinajan

• Lyhyeksimyynti on mahdollista

• Kohde-etuudella käydään j atkuvasti kauppaa

Näitä rajoituksia on pyritty purkamaan erilaisilla mallin modifikaatioilla. 

Valuuttaoptioiden hinnoitteluun modifioiduista kaavoista parhaiten tunnettu ja 

laajimmin käytetty lienee Garman-Kohlhagen -malli (Garman & Kohlhagen, 

1983). Esim. OTC-markkinoilla yleisimmin käytetty hinnoitteluohjemisto on 

Inventuren Fenics, jonka vaniljaoptiohinnoittelu pohjautuu juuri Garman- 

Kohlhegeniin. Arvioidaan, että noin 90% (Hicks, 56) markkinaosapuolista käyttää 

tällä hetkellä kyseistä ohjelmistoa.

Jotta pystyttäisiin hinnoittelemaan valuuttaoptio tulee valuuttaparista olla tiedossa 

seuraavat tekijät: volatiliteetti, spot-kurssi, toteutuskurssi, maturiteetti, valuuttojen 

korot sekä se, onko optio osto- vaiko myyntioptio. Yleensä option hinta 
ilmoitetaan prosentteina per perusvaluutta ja tästä on laskettavissa option 

kokonaiskustannus.
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Volatiliteetti

Volatiliteetti on keskeinen tekijä optiota hinnoiteltaessa. ОТС- 

valuuttaoptiomarkkinoilla optioiden noteeraukset ilmoitetaankin juuri 

volatiliteetin mukaan, eikä option hinnan mukaan kuten esimerkiksi 

osakeoptioiden kohdalla, joilla käydään kauppaa pörssissä (Hicks, 87).

Volatiliteetti kuvaa valuuttakurssin heilahtelua tietyn perioidin sisällä. Mitä 

korkeampi volatiliteetti sen todennäköisempää on, että optio toteutetaan eli 

näinollen mitä korkeampi volatiliteetti sitä korkeampi on option hinta.

Volatiliteettia on kahta eri tyyppiä, historiallista ja implikoitua volatiliteettia 

(Tompkins, 46-48). Historiallinen volatiliteetti on laskettu valuuttakurssin 

historiallisista kehityksestä. Täsmällisesti sanoen se on valuuttakurssin 

standardipoikkeama tietyltä perioidilta. Implikoitu volatiliteetti taasen on 

markkinoiden ennustus tulevaisuuden kurssikehityksestä. Nämä voivat 

käytännössä erota, ja eroavatkin usein paljon toisistaan. Optiota hinnoiteltaessa 

käytetään nimenomaan implikoitua volatiliteettia, joka on ainut ns. tuntematon 

muuttuja hinnoiteltaessa valuuttaoptiota. Tämän vuoksi volatiliteetti on niin 

keskeisessä asemassa valuuttaoptioiden kohdalla. Volatiliteetti ei tavallisesti ole 

sama ostettaessa ja myytäessä optiota, vaan markkinoilla noteerataan osto- ja 

myyntilaita, joiden välistä eroa kutsutaan markkinaspreadiksi.

Black-Scholes -malli, kuten aikaisemmin todettiin, olettaa, että volatiliteetti on 

vakio. Käytännössä volatiliteetti ei kuitenkaan ole vakio, vaan sen arvo on mm. 

riippuvainen option toteutushinnasta eli siitä onko optio OTM, ATM, ITM 

(Heston 1993a, 1993b). Jälkimmäisestä ilmiöstä käytetään usein ilmaisua 

volatiliteettihymy. Ilmaisu tulee kuvaajasta, johon on piirretty volatiliteetti sen 

mukaan kuinka lähellä se on toteutushintaansa. Kuvasta 2 nähdään, että ATM- 

optioilla volatiliteetti on alhaisempi kuin ITM-ja OTM-optioilla.
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Kuva 2. Volatiliteettihymy

volatiliteetti 
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Volatiliteettihymy

ATM

Hymy ei aina ole symmetrinen vaan on usein vääntynyt jommaltakummalta 

laidaltaan (Brenner, 306). Tämä johtuu mm. markkinoilla vallitsevista 

yhdensuuntaisista odotuksista eli enemmistö markkinaosapuolista odottaa 

kurssikehityksen liikkuvan tiettyyn suuntaan, jolloin osto-ja myyntioptioiden arvo 

voi poiketa toisistaan. Volatiliteetti on usein erisuuruinen myös option 

voimassaoloajan suhteen. Graafisesti tämä tarkoittaa joko nousevaa tai laskevaa 

käyrää eli pidemmän maturiteetin volatiliteetit ovat joko korkeammalla kuin 

lyhyen maturiteetin tai päinvastoin (Tompkins, 172).

Toteutushinta

Se mille tasolle option toteutushinta eli strike asetetaan, on suuri vaikutus option 

hintaan. Valuuttaoption kohde-etuus on valuuttaparin termiinikurssi 

erääntymishetkellä. Option hinnoittelu perustuu option

toteuttamistodennäköisyyden laskentaan eli mitä todennäköisempää on että optio 

tullaan toteuttamaan sitä kalliimpi se on. Näinollen ITM-optiot ovat kaikkein 

arvokkaimpia, koska ne ovat valmiiksi toteutushinnan paremmalla puolella eli
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toisin sanoen optiolla on aika-arvon lisäksi perusarvoa. Vastaavasti OTM-optiot 

ovat halvempia, koska niiden toteuttaminen on vähemmän todennäköistä niiden 

ollessa toteutushinnan huonommalla puolella eli niillä ei ole kuin aika-arvoa. 

Mikäli optio on hyvin paljon ITM tai OTM, voi käytännössä olla hankalampi 

saada tällaiselle optiolle markkinatasoista hintaa.

Osto- vai myyntioptio

Onko hinnoiteltava optio osto- vai myyntioptio vaikuttaa option hintaan. Useat 

optioteoriat olettavat, että osto- ja myyntioptioiden hinnat niiden ollessa ATM 

samalle toteutushinnalle ovat samanhintaisia. Usein kuitenkin markkinoilla on 

tilanne, jossa joko osto- tai myyntioptio hinnoitellaan arvokkaammaksi. Tämä 

ilmiö näkyy juuri volatiliteettihymyn vääntymisenä.

Maturiteetti

Mitä pidempi maturiteetti optiolla on, sen suurempi todennäköisyys on, että optio 

saavuttaa toteutushintansa. Tästä johtuen pidemmän maturiteetin optiot ovat 

lyhyitä optioita arvokkaampia.

Korkoero

Option hinnoitteluun tarvitaan myös perusvaluutan ja ulkomaanvaluutan 

korkonoteeraukset eli ns. riskittömät korot. Koroilla on usein pienempi vaikutus 

option hintaan kuin edellä mainituilla tekijöillä. Näin varsinkin päävaluuttojen 

kohdalla, joissa korkoero ovat varsin alhaisella tasolla tällä hetkellä.
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Muita option hintaan vaikuttavia tekijöitä

Myös määrällä, jolle optio tehdään on merkitystä. Jos tehtävä määrä on 

esimerkiksi poikkeuksellisen pieni, voi sen kattaminen markkinoilla olla 

vaikeampaa kuin normaalikokoisen markkinaerän. Sama pätee toki vastakkaiseen 

suuntaan eli jos määrä on poikkeuksellisen suuri voi myös tässä tapauksessa 

ilmetä vaikeuksia riskin kattamisessa. Etenkin jos optio on tehty valuuttaparissa, 

joiden markkinat ovat epälikvidit hintanoteerauksen saaminen on usein 

hankalampaa ja saatavat hinnat voivat poiketa markkinakursseista täydelle 

määrälle. Usein markkinaosapuolet asettavatkin tiettyjä rajoja option kohde- 

etuuden määrälle (Hicks, 7)

Em. mainitut seikat pätevät eurooppalaisen valuuttaoption hinnoitteluun. Myös 

amerikkalaisen option arvo voidaan määrittää em. tekijöiden perusteella, mutta 

arvo poikkeaa eurooppalaisen arvosta. Määritettäessä muita, esim. eksoottisia 

optioita usein tarvitaan näiden tekijöiden lisäksi muitankin tietoja, kuten vaikkapa 

trigger-taso barrier-optiota hinnoiteltaessa.

2.3.1 Valuuttaoptioiden OTC-markkinat

Valuuttaoptioiden kannalta ehdottomasti suurimmat markkinat on OTC-markkinat 

eli ns. interbankmarkkinat, jossa kauppaa käydään enimmäkseen pankkien välillä. 

Markkinat ovat auki 24 tuntia vuorokaudessa. Markkinaerän koko on nykyisin on 

pienimmillään kymmenen euroa. Kaupankäyntikustannukset muodostavat varsin 

pienen osan kokonaiskustannuksista, etenkin jos kauppa tehdään suoraan kahden 

markkinaosapuolen välillä. Brokereiden eli välittäjien käyttö

valuuttaoptiomarkkinoilla on hyvin yleistä, koska OTC-optio ei ole vakioitu tuote 

vaan hyvin pitkälti muokattu markkinaosapuolten tarpeiden mukaiseksi (Hicks, 

90). Välittäjät toimivat eri pankkien ilmoittamien hintojen kokoajina, jolloin 

markkinoille saadan luotua osto- ja myyntilaidat. Toiminnastaan välittäjät saavat
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palkkion markkinaosapuolilta, yleisimmin option ostajalta. Kuten aikasemmin 

todettiin markkinahinnat OTC-markkinoilla noteerataan volatiliteetti-prosentteina 

eikä itse option hintoina, kuten pörssissä.

Kuva 3. Kuvitteellisen valuuttaoptiovälittäjän ilmoittamia volatiliteettejä

Välittäjä XYZ

GBP/USD EUR/USD AUD/JPY USD/JPY EUR/JPY AUD/USD

RR - - 0.7-1.7 - - 0.0-0.2

1WK - - - - - 12.25-13.25

2WK - - - - - -

IM - - 16.0-17.0 - 15.6-15.9 11.8-12.0

2M - 8.35-8.55 16.0-17.0 - - 10.9-11.3

3M - S.5-8.7 16.0-17.0 16.8-17.05 - 10.8-10.9

6M 7.9-8.2 8.65-8.85 16.3-17.3 17.45-17.75 15.6-16.0 10.1-10.4

1YR 7.9-S.2 8.8-8.9 16.7-17.5 17.65-17.9 15.7-16.0 9.6-9.9

Kuvassa 3 on esimerkki valuuttaoptiovälittäjän kokoamista implikoiduista 

volatiliteeteista, jotka on nähtävissä kyseisen välittäjän omilla sivuilla esim. 

Reuters-sivuilla. Nämä kurssit ovat usein vain indikatiivisia ja todelliset 

markkinahinnat voivat hieman poiketa näistä noteerauksista. Tämä tietenkin 

riippuu siitä kuinka aktiivisesti noteerauksia sisältäviä sivuja päivitetään.

2.4 Optioon liittyviä riskejä ja niiltä suojautuminen

Jotta option sisältämiä riskejä olisi helpompi kuvata, esitellään ensimmäiseksi 

käsitteitä, joilla kuvataan option hinnan muutosta eri muuttujien suhteen. 

Useimmat näistä käsitteistä ilmaistaan kreikkalaisilla aakkosilla. Alla on käyty 

lyhyesti läpi muutama käytössä oleva käsite. Muitakin termejä on olemassa (kts. 

Hicks, 59-68), mutta tässä esitellään kappaleessa tyydytään esittelemään vain 

yleisimmin käytössäolevat termit.
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C = Se~r/T N (dx ) - Xe~rTN(d2 )

P = Xe~rTN(-d2 ) - Se~'fTN(-d{ ),
jossa
j Hs/x) + (r-r/+*2A)T

s4f
d2=d{-öJt.
C = osto - optio, P = myyntioptio, S = spot - kurssi, X = toteutushinta,
T = maturiteetti, r = riskitön korko kotivaluuttalle, 
rf = riskitön korko ulkomaan valuutalle
Karman & Kohlhagen 1983 (2)

Yllä on Garman & Kohlhagenin (1983) malli, josta myös tässä tutkimuksessa 

käytettävät riskiluvut on johdettu ja laskettu. Tietty riskiluku esim. osto-optiolle 

saadaan yleensä derivoimalla ylin kaava jonkun osatekijän suhteen.

Delta

Delta kuvaa option arvon muutosta, kun kohde-etuuden arvo muuttuu yhden 

yksikön. Matemaattisesti tämä tarkoittaa hinnoittelukaavan osittaisderivoimista 

spot-kurssin (s) suhteen. Deltaa käytetään usein myös kuvaamaan option 

suojaussuhdetta eli määrää, joka kohde-etuutta olisi ostettava tai myytävä, jotta 

positio olisi täydellisesti suojattu (Puttonen ja Valtonen, 130).

Gamma

Gamma kuvaa deltan muutosta, kun kohde-etuuden arvo muuttuu yhden yksikön. 

Eli gamma on hinnoittelukaavan toinen osittaisderivaatta spot-kurssin suhteen. 

Usein sitä kutsutaankin deltan deltaksi.
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Theta

Theta kuvaa option arvon muutosta kun option voimassaoloaika muuttuu yhden 

yksikön eli hinnoittelukaava osittaisderivoituna maturiteetin suhteen. Yleensä 

thetaa mitataan yhden päivän muutoksena option arvossa. Usein thetasta 

puhutaankin aika-arvona.

Vega, omega, sigma, kappa, zeta

Kuten aikaisemmin option hinnoittelun yhteydessä todettiin volatiliteetillä olevan 

suuri merkitys option arvoon. Ehkä juuri tämän vuoksi option arvon muutosta 

volatiliteetin muuttuessa kuvataan näin monella eri termillä. Yleisimmin käytetty 

näistä samaa tarkoittavista termeistä lienee kuitenkin nykyisin vega, jota myös 

tässä tutkimuksessa käytetään. Vega on siis hinnoittelukaavan osittaisderivaatta 

volatiliteetin suhteen.

Rhoo

Rhoo kuvaa option arvonmuutosta kun riskitön korko muuttuu. Rhoo on 

hinnoittelukaavan osittaisderivaatta korkoeron suhteen. Alhaisella korkotasolla 

rhoon kuvaama muutos option arvoon on verrattain pieni.

Nämä em. kreikkalaiset kuvaavat itse optioon liittyviä riskejä eri muuttujien 

suhteen. Markkinaosapuolten on myös huomioitava optioihin liittyvä luottoriski. 

Option asettajan riskinä on se, maksaako option ostaja preemion. Kun preemio on 

maksettu ei asettajalla ole enää luottoriskiä. Preemio maksetaan yleensä arvolla 

spot eli kahden työpäivän päästä. Option haltijalla sen sijaan on täysi luottoriski, 

koska on mahdollista, että option asettaja on ajautuu konkurssiin option 

voimassaoloaikana eikä näinollen ole kykenevä suorittamaan omaa osuuttaan 

sopimuksesta. (Hicks, 136)
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2.4.1 Erilaisia suojaus-strategioita

Yksinkertaisin suojausstrategia on ns. naked hedging, jossa positio on 100%:sesti 

katettu option ollessa ITM, ja vastaavasti positio on 100%:sesti kattamatta ATM 

tilanteessa. Esim. myyty osto-optio @ 2.0. Kun kurssitaso on 1.9 myytyä osto- 

optiota ei suojata ostamalla kohde-etuutta. Kun kurssitaso taasen on 2.1, myydyn 

osto-option riski katetaan ostamalla optiosopimuksen osoittama määrä kohde- 

etuutta 100%:sesti. Tämä suojausstrategia toimii, jos kurssitaso ei liiku 

toteutushinnan yli useasti. Tilanteessa, jossa kurssitaso pyörii toteutushinnan 

ympärillä, voivat kaupankäyntikustannukset nousta merkittäviksi, kun suojaus 

joudutaan purkamaan ja ostamaan edestakaisin useaan kertaan. Tästä syystä 

strategia ei ole yleisessä käytössä ammattilaisten parissa (Hicks, 72-73).

Delta voidaan myös ilmaista todennäköisyytenä, että optio tullaan toteuttamaan 

eräpäivänä. ATM optiolle delta on näinollen 50%. OTM optioille delta on alle 

50% ja vastaavasti yli 50%, kun optio on ITM. Eräs tapa suojata positiota on ns. 

dynaaminen suojaus, josta myös käytetään yleisesti nimitystä delta-suojaus. 

Delta-suojauksessa on tarkoituksena suojata optiota joko ostamalla tai myymällä 

deltan osoittama määrä kohde-etuutta. Se estetäänkö vai myydäänkö riippuu onko 

ostettu vai myyty ja onko optio osto- vai myyntioptio. Delta-suojaus ei ole 

kuitenkaan täydellinen suojaus, koska kurssitason muuttuessa deltakin muuttuu. 

Näinollen delta-suojaus strategia vaatii jatkuvaa position seurantaa.

Jos optio on delta-suojattu tehokkaasti jokaisen kohde-etuuden kurssiliikkeen 

mukaisesti, ja option juoksuaikana on vallinnut sama volatiliteettitaso, jota on 

käytetty laskemaan alkuperäistä preemiota, delta-suojauksen tappiot (voitot) ovat 

täsmälleen samat kuin alkuperäinen saatu (maksettu) preemio. (Hicks, 71)

Käytännössähän markkinoiden ympärivuorokautinen seuraaminen yhden henkilön 

kannalta on mahdotonta, ja delta-suojauksen muuttaminen jokaisen kurssiliikkeen
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mukaisesti kaupankäyntikustannusten ja markkinaerien minimikoon vuoksi ei ole 

järkevää. Useasti delta-suojausta muutetaan vasta tietynsuuruisen muutoksen 

tapahduttua. Valuuttaoptioissa tämä tarkoittaa usein yhden, joka on pienin 

markkinaerä, tai useamman miljoonan euron (tai dollarin) muutoksilla.

Usein deltan osoittamaa positiota ei seurata täsmällisesti, vaan kurssimuutoksista 
pyritään hyötymään deltaa mukaillen. Esim. jos ostetun myyntioption deltan 

mukaan pitäisi ostaa 0.8 euroa, mutta dealer ei usko kurssitason laskevan tasolle, 

jolla ostettava määrä olisi 1.0, voidaan ostaa yksi euro ja mahdollisesti myydä se 

pois kurssitason noustessa. Kurssiheilahdus olisi jäänyt em. tapauksessa 

hyödyntämättä mikäli delta-suojausta olisi noudatettu täsmällisesti.

Staattinen suojaus ei vaadi suojauksen jatkuvaa muuttamista kurssitason 

muuttuessa, vaan tarkoituksena on luoda synteettinen positio, joka vastaa 

käyttäytymiseltään suojattavaa optiopositiota mahdollisimman hyvin. Staattista 

suojausta käsitellään tarkemmin barrier-optioiden suojaamisen yhteydessä 

kappaleessa 3.5.
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3 Eksoottiset optiot

3.1 Mitä eksoottiset optiot ovat?

Yksi johdannaismamarkkinoitten voimakkaimpia kasvualueita ovat olleet ns. 

eksoottiset optiot (Puttonen, 250). Viime aikoina tapahtuneissa rahoituslaitosten 

konkursseissa syy on usein laitettu eksoottisten optioiden syyksi. Kuitenkin jos 

eksoottisten optioiden riskit tunnetaan hyvin ja riskinhallinta toimii tehokkaasti 

eksoottiset optiot ovat kuitenkin tehokkaita ja käyttökelpoisia 

rahoitusinstrumenttej a

Aidot eksoottiset optiot ovat tavallisten vaniljaoptioiden johdannaisia, usein 

eksoottisiin optioihin luokittellaan kuitenkin myös optiotyyppejä, jotka eivät ole 

aidosti eksoottisia optioita, kuten bermudalaiset ja chooser-optiot. (Hicks, 145)

Eksoottiset optiot ovat pankkien ja rahoitusinstituutioiden kehitettämiä 

rahoitusinstrumentteja. Eräänä syynä eksoottisten optioiden käyttöön on 

asiakkaiden erilaiset riskiprofiilit, joihin eksoottiset optiot ovat muokattavissa. 

Mutta tärkein syy lienee kuitenkin optioiden preemiokustannusten vähentäminen 

verrattuna tavallisiin optioihin.

Eksoottisilla optioilla käydään nykyisin kauppaa vain OTC-markkinoilla. 

Markkinat eksoottisilla optioilla ovat viime vuosina olleet voimakkaassa kasvussa. 

Odottomaton kasvusysäys koettiin vuonna 1996, jolloin valuuttakurssit säilyivät 

epätavallisen stabiileina. Valuuttaoptioillahan on vaikeaa tehdä rahaa, jos kurssit 

eivät liiku, mutta erilaiset eksoottiset optiot tarjosivat mahdollisuuden hyötyä 

rahallisesti liikkumattomista kursseista. (Kelien)

Tällä hetkellä markkinoilla on hyvinkin erilaisia eksoottisia optioita. Mainita voi 

mm. seuraavanlaisia eksoottisia optioita: barrier, compound, chooser, binary,
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cliquet, forward start, digital, ladder lookback, one touch, quantos ja ratchet. 

Uusia eksoottisia optioita kehitellään jatkuvasti. Joidenkin optioiden kohdalla voi 

olla vaikeaa löytää muuta järkevää syytä niiden olemassaoloon kuin niillä 

rahastamisen.

3.2 Barrier optiot

Barrier-optiot kuuluvat ns. polkuriippuvaisiin optioihin. Barrier-optio joko 

aktivoituu tai lakkaa olemasta, kun valuuttakurssi saavuttaa jonkin etukäteen 

sovitun tason (Beaufert consulting, 1998). Eli lisäpiirteenä vanilj aoptioon 

verrattuna on ns. trigger-taso, jonka saavuttaminen option voimassaoloaikana 

määrää sen onko allaoleva optio eräpäivänä voimassa vai ei.

Riippuen siitä aktivoituuko vai lakkaako allaoleva optio olemasta voidaan barrier- 

optiot luokitella ns. knock-in tai knock-out optioiksi. Usein em. luokitteluun 

lisätään vielä suuntaa kuvaava osa eli up-and-out tarkoittaa, että trigger-taso on 

asetettu sopimusajankohdan kurssitasoa korkeammalle tasolle. Kuvassa 4 on 

esimerkki up-and-in osto-optiosta, jonka toteutustaso on 1.1010 eli jos kurssitaso 

saavuttaa ennen eräpäivää trigger-tason 1.1050 allaoleva optio tulee voimaan, jos 

taas ei niin optio on arvoton. Tässä tapauksessa trigger-taso saavutetaan eli osto- 
optio tulee voimaan. Eräpäivänä kuitenkin nähdään sen oleven arvoton, mutta jos 

kurssitaso olisi säilynyt tason 1.1010 yläpuolella olisi optio kannattanut toteuttaa. 

Erona tavalliseen vaniljaoptioon on pienempi maksettu preemio.
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Kuva 4. Esimerkki up-and-in osto-optiosta tiettynä ajanjanjaksona.
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Kaiken kaikkiaan erilaisia barrier-kombinaatioita tavallisista knokc-in ja knock

out optioista saadaan 24. Kaksi näistä optioista käyttäytyy kuten tavallinen 

eurooppalainen optio, ja kahdella ei ole millään tasolla arvoa (Hicks, 99). Eli 

jäljelle jää taulukossa 2 esitetyt 20 erilaista mahdollisuutta muodostaa barrier- 

optio.

Taulukko 2. Ns. tavallisten barrier-option kombinaatiot.

Knock-in Knock-out

Myyntioptio Osto-optio Myyntioptio Osto-optio

S<X<H X X X X

S<H<X X V X o

X<S<H X X X X

X<H<S V X 0 X

H<S<X X X X X

H<X<S X X X X

S=Spot-kurssi, H = Trigger-taso, X=Toteutushinta, x=optiolla on arvoa, v==käyttäytyy

kuten tavallinen eurooppalainen optio, o=optiolla ei arvoa
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Usein bamer-optiot jaetaan myös tavallisiin barrier-optiohin ja ns. reverse- 

barriereihin. Edellinen optio on OTM kurssitason saavuttaessa triggerin ja 

jälkimmäinen on ITM trigger-tasolla.

Double-barrierissa on sekä ylä- että alalaita eli toinen trigger-taso on asetettu 

OTM- ja toinen ITM-tasolle. Optio aktivoituu tai lakkaa olemasta kun kurssitaso 

saavuttaa jommankumman trigger-tason (Geman, Yor, 1996). On myös olemassa 

ns. Hokey-Cokey optioita, joissa optio aktivoituu toisella trigger-tasolla ja toisella 

tasolla lakkaa olemasta (Briys et ai, 363).

Partial barrier -optio on nimensä mukaisesti optio, joka osan aikaa on barrier- 

optio ja osan taas tavallinen optio (Kelien, 227). Partial barrier voi olla esim. 

vuoden knock-out optio, jossa ensimmäisen kuuden kuukauden ajan optiota 

tarkkaillaan kuten barrier-optiota, mutta mikäli knock-out tasoa ei saavuteta 

jälkimmäiset kuusi kuukautta optio on tavallinen optio. Lisäksi on mahdollisuutta 

muodostaa erilaisia variaatioita em. barrier-optioista. Esim. barrier-optioita, jotka 

eivät aktivoidu tai lakkaa olemasta voimassa yhtäkkiä eli ns. soft barrier - ja 

jatkuvia (engl. continuous) barrier-optioita

3.3 Mihin barrier-optioita voidaan käyttää?

Barrieroptioita voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin. Niin spekulatiivisiin 

tarkoituksiin kuin suoj autumiseenkin. Ensinnäkin barrier-optiot ovat 

preemiokustannuksiltaan usein huomattavastikin tavallisia optioita pienemmät, 

jolloin ne tarjoavat mahdollisuuden muodostaa kustannuksiltaan edullisempi 

suojaus kuin tavallisten optioiden avulla. Toisaalta verrattuna tavallisiin optioihin, 

barrier-optioissa lisäpiirteenä oleva trigger-tason määrittäminen tarjoaa 

mahdollisuuden hyvinkin tarkasti räätälöityyn tuotteeseen.
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Myytäessä knock-out optio saadaan tappio rajattua, kun tavallisessa optiossa on 

rajaton tappiomahdollisuus. Tappion rajaus on mahdollista toteuttaa asettamalla 

knock-out trigger ylä- tai alapuolelle vallitsevaa markkinatasoa. Optiosta saatava 

preemio on pienempi kuin vastaavasta tavallisesta optiosta, mutta riski on 

vastaavasti rajatumpi. Kuvassa 5 on kuvattu myydyn knock-out osto- ja 

myyntioption kassavirtaprofiili.

Kuva 5. Kassavirtaprofiili myydyistä knock-out optioista

p/L Kassavirtaprofiili myydyistä knock-out optioista

valuuttakurssi

Knock-out-osto-optio, toteutushinta = 2.5000, trigger-taso = 3.2000, preemio = 0.2 

Knock-out-myyntioptio, toteutushinta = 3.2000, trigger-taso = 2.4000, preemio = 0.3

Kun asetetaan knock-out trigger-taso ylä-tai alapuolelle vallitsevaa 

markkinatasoa, knock-out optio saadaan ostetuksi pienemmällä preemiolla kuin 

tavallinen optio,. Näin pystytään hyötymään suotuisasta kurssikehityksestä 

tiettyyn rajaan asti. Kuviassa 6 on kuvattu ostetun knock-out osto- ja 

myyntioption kassavirtaprofiili.
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Kuva 6. Kassavirtaprofiili ostetuista knock-out optioista

Kassavirtaprofiili ostetuista knock-out optioista

0.75 
0.5 

0.25 
0

-0.25 
-0.5 

-0.75 
-1

1.5 2.5 3
valuuttakurssi

Knock-out-osto-optio, toteutushinta = 2.5000, trigger-taso = 3.2000, preemio = 0.2 
Knock-out-myyntioptio, toteutushinta = 3.2000, trigger-taso = 2.4000, preemio = 0.3

Mikäli uskotaan, että kurssikehitys esim. kuuden kuukauden sisällä on nouseva, 

mutta vuoden sisällä kuitenkin laskeva, voidaan tätä näkemystä pyrkiä 

hyödyntämään barrier-optioiden avulla (DC Gardner Training, 1998).

Kuva 7. Kurssikehitys kuvitteelliselle valuuttaparille 

valuuttakurssi 
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Kuvassa 7 on kuvitteellisen valuuttapari, ja sen kurssikehitys vuoden ajalta. 

Tämän kaltaisessa tilanteessa voitaisiin em. bull-bear näkemyksestä pyrkiä 

hyötymään esim. ostamalla knock-in myyntioptio @1.0900, jonka trigger-taso 

asetettu tasolle 1.1050. Näkemyksen osuessa oikeaan ja option tullessa voimaan 
saavuttaessaan trigger-tason ei ainoastaan hyödytä lyhyen tähtäimen bullish 

näkemyksestä, vaan myös pitkän tähtäimen bearish näkemyksestä. Toki tämän voi 

toteuttaa kahdella tavallisellakin optiolla, mutta preemiokustannuksiltaan em. 

barrier-optio voi olla huomattavastikin kahta tavallista optiota halvempi.

Valuuttamarkkinoilla on erilaisten teknisten analyysien valossa nähtävissä 

kurssikehitykselle eritasoisia tuki- ja vastustustasoja eri perioideille, esim. päivä

tä! viikkotasolle. Mikäli markkinaosapuoli oman näkemyksen mukaan uskoo, että 

em. tasot pitävät, voi tästä pyrkiä hyötymään asettamalla ostamansa knock-out 
option trigger-tason jonkin teknisen tason ala- tai yläpuolelle. Näin säästettäisiin 

preemiokustannuksissa. Vastaavasti tilanteessa, jossa uskotaan, että tuki- tai 

vastustustaso tullaan läpäisemään, voidaan esim. myydä knock-out optioita, joiden 

trigger-tasot on asetettu tuki- tai vastustasojen ulkopuolelle.

Vastaavanlaisesti monilla valtioilla on asetettu omalle valuutalleen vaihteluväli eli 

ns. valuuttaputki, jonka sisällä valuutta voi vahvistua tai heikentyä. Tarvittaessa 

valtion keskuspankki voi tukea valuuttaansa tukiostoin tai -myynnein, jotta 

valuutta saadaan pysymään määritellyn putken sisällä. Barrier-optiot taijoavat 

mahdollisuuden sekä suojautua putken rikkoutumiselta, että spekuloida 

valuuttaputken kestävyydellä. Esim. tuontiyritys, jolla on myyntisaatavia 

valuutassa, jonka putken alalaidan kestävyyteen kohdistuu paineita, voi suojautua 

ostamalla knock-in myyntioption, jonka trigger-taso on asetettu putken alalaitaan. 

Usein valuuttaputken jommankumman laidan pettäessä valuutan arvo voi muuttua 

paljonkin. Tässä tapauksessa yritys on kuitenkin turvannut saatavilleen 

vähimmäistason tavallista optiosuojausta edullisimmin preemiokustannuksin.
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Mikäli kurssitaso liikkuu hyvin vähän voidaan tästä pyrkiä hyötymään barrier- 

optioiden avulla esim. myymällä knock-in optioita, koska uskotaan etteivät optiot 

tule voimaan, ja näin hyödyttäisiin saadusta preemiosta, tai ostamalla knock-out 

optioita, koska uskotaan etteivät optiot saavuta trigger-tasoa ja lakkaa olemasta 

voimassa, tavallisia optioita pienemmällä preemiolla. Vastaavalla logiikalla 

kurssitason ollessa hyvin heilahteleva, voidaan myydä knock-out optioita, koska 

uskotaan niiden saavuttavan trigger-tason, jolloin optio lakkaa olemasta voimasta 

ja saavutetaan preemion suuruinen voitto. Ostamalla knock-in optioita uskotaan 

niiden tulevan voimaan voimakkaan heilahtelun ansiosta.

3.4 Barrier-optioiden hinnoittelu

Ehdollisten tulemien hinnoittelu täydellisillä markkinoilla on teoriassa varsin 

hyvin ymmärretty, kuitenkin käytännössä eksoottiset optiot, joiden joukkoon 

barrier-optiot kuuluvat, ovat usein vaikeasti hinnoiteltavissa (Roberts & 

Shortland, 1997, 83). Alla käydään lyhyesti läpi alan kirjallisuudessa julkaistuja 

erilaisia lähestymistapoja barrier-optioiden hinnoitteluun, mutta niistä ei 

tarkemmin esitellä tässä tutkimuksessa.

Tavallisia barrier-optioita hinnoiteltaessa tunnetuin ja käytetyin malli lienee, 

Reinerin ja Rubisteinin (1991) julkaisema malli, joka perustuu option elinajan 

poulun todennäköisyyden laskentaan. Tämän mallin avulla on mahdollista laskea 

kaikki erilaisen barrier-optiokombinaatiot mukaanlukien ns. reverse-barrierit. 

Double barrier -optioille sekä muille barrier-optioille on myös julkaistu erilaisia 

malleja.

Muita mahdollisuuksia eksoottisten optioiden hinnoitteluun Thomasin mukaan 

ovat mm. binomipuut, Monte Carlo -simulaatio, eksoottisen option rakentaminen 

tavallisista optioista, sekä erilaiset numeeriset metodit ja analyyttiset arviot 

(Thomas, 117). Monte Carlo -simulaation huonona puolena on sen hitaus sekä se,
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ettei se sovellu helposti käytettäväksi amerikkalaisten optioiden hinnoitteluun 

(Hull, 473). Amerikkalaisia barrier-optioita taas on mahdollista hinnoitella 

binomipuumallien avulla. Tämän menetelmän tarkkuutta on mahdollista lisätä 

lisäämällä perioideja (Haug, 115), mm. Boyle ja Lau (1994) ovat julkaisseet 

mallin, jonka avulla on mahdollista määrittää perioidien optimaalinen määrä. 

Myös erilaisia kombinaatioita voidaan käyttää hinnoittelussa (Lyuu, 1998). Viime 

aikainen kehitys alalla on sekä akateemisella että käytännön puolella ollut ns. 

implikoitu puumailin saama huomio (Haug, 125). Tässä mallissa ajatuksena on 

muodostaa likvideistä optioista, joilla on eri toteutushinta ja maturiteetti, 

arbitraasivapaa malli, joka sisältää kaiken markkinahintojen antaman 

informaation, ja tämän avulla hinnoitella optioita.

3.5 Barrier-optioiden riskejä ja staattinen suojautuminen

Barrier-optioiden riskiä voidaan mitata samaan tapaan, kuten tavallisten optioiden, 

aikaisemmin käsitellyillä kreikkalaisilla kirjaimilla. Barrier-optiot eivät 

kuitenkaan käyttäydy samalla tavalla kuten tavalliset optiot. Sen vuoksi barrier- 

optioiden suojaaminen poikkeaa tietyissä tapauksissa tavallisten optioiden 

suojaamisesta, eikä tavallisten optioiden suojaamisessa hyväksi havaittu tapa 

välttämättä toimi yhtä hyvin barrier-optioita suojattaessa.

Barrier-optioita voidaan suojata dynaamisesti, kuten tavallisiakin optioita. Tämä 

ei välttämättä ole paras mahdollinen tapa suojaamiseen, koska delta ei barrier- 

optioiden, etenkään ns. reverse-barriereiden, osalta käyttäydy samalla tavoin kuten 
tavallisten optioiden kohdalla. Tavallisten optioiden kohdallahan delta ei voi 

koskaan nousta yli 100%:in, mutta barrier-optioiden kohdalla deltariski voi nousta 

jopa tuhansiin prosentteihin kurssitason ollessa lähellä trigger-tasoa. Tällöin 

deltasuojauksen ylläpito voi aiheuttaa suuria kustannuksia. Tämän vuoksi 

deltasuojaus ei useinkaan ole kannattava tapa suojata barrier-optioita, etenkään ns.
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reverse barriereitä, joissa voi syntyä erityisen suuri gamma-riski (gamma kuvaa 

deltan muutosta).

Staattinen suojautuminen

Toinen mahdollisuus suojata optiopositio dynaamisen delta-suojaamisen lisäksi on 

ns. staattinen suojaaminen. Staattisessa suojauksessa pyritään luomaan suojattavaa 

optiota tai optioita vastaava positio. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa 

vastaavanlaisen myydyn (ostetun) option takaisinostamista (edelleenmyymistä). 

Staattinen suojaus voidaan myös rakentaa myös useammasta kuin yhdestä 

optiosta. Tavoitteena on rakentaa optiopositio, joka vastaa käyttäytymiseltään, 

niin riski- kuin kassavirtaprofiililtaan, täydellisesti suojattavaa optiota. Vuonna 

1994 Carrin julkaisema malli (Carr, 1994; Carr et ai. 1998) put-call symmetriasta 

eurooppalaisille optioille, ja siihen pohjautuva staattinen suojaaminen tarjoaa 
yhden lähestymistavan staattiseen suoj aamisongelmaan. Put-call symmetria on 

modifikaatio put-call pariteetista.

Put-call symmetriassa on huomioitu volatiliteetin kääntyminen laidoiltaan eli ns. 

volatiliteettihymy. Oletuksena on, että volatiliteetti kääntyy laidoiltaan 

symmetrisesti logaritmiasteikon mukaisesti (Carr, 1998, 1167). Kun
symmetriaehdon lisäksi oletetaan kitkattomat markkinat, arbitraasimahdollisuuden 

puuttuminen ja korkoeron olevan nolla, seuraava suhde pitää:

C(K)K-m =P(H)H-'12,
jossa osto - (K) ja myyntioption(H) toteutushintojen geometrinen 
keskiarvo on termiinikurssi F : (KH)1/2 = F
{Carr et.ai, 1998,1167) _________________________(3)
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Edellä esitetyn volatiliteetin symmetrisyyden mukaisesti kuvassa 8 esim. yksi 

osto-optio toteutushinnalla 16 on samanarvoinen kuin 4/3 myyntioptiota 

toteutushinnalla 9, kun termiinihinta on 12.

Kuva 8. Carr et ai. 1998, put-call symmetria

Put-call symmetrian avulla voidaan laskea täydellinen staattinen suojaus barrier- 

optiolle. Kaavamuodossa staattinen suojaus tavallisille down-and-out (optio, joka 

lakkaa olemasta saavuttaessaan alhaallaolevan trigger-tason) osto-optioille näyttää 

seuraavalta:

DOC(X, H) = C(X) - ^ P(^), H < K, 

jossa
DO = down - and - out, C = osto - optio, P = myyntioptio,
X = toteutushinta, H = trigger - taso
(iCarr et.al, 1998,1168) ___________________  (4)

Down-and-out -optio voidaan siis suojata ostamalla tavallinen eurooppalainen 

osto-optio samalla toteutushinnalla ja maturiteetilla sekä myymällä kaavan
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osoittama määrä (X/H) myyntioptioita kaavan osoittamalla toteutushinnalla 

(H2/K) samalle maturiteetille. Suoj autumisstrategia on teoriassa 

preemiokustannuksiltaan vastaava kuin suojattavan barrier-option preemio eli ns. 

nollakustanteinen. Tilanteessa, jossa down-out osto-optio ei saavuta trigger-tasoa 

eli optio on voimassa, taijoaa ostettu osto-optio täydellisen suojan, koska se vastaa 

täydellisesti down-out osto-optiota Jos taas trigger-taso saavutetaan ja down-out 

osto-optio lakkaa olemasta voimassa, voidaan myymällä eurooppalainen osto- 

optio hankkia myyty myyntioptio takaisin kustannuksetta ja sulkea positio. 

Vastaavanlaisesti voidaan luoda suojaus muillekin eri barrier-kombinaatioille, 

joita on 20 erilaista (kts s. 23). Kaava reverse-barriereille on hieman 

monimutkaisempi.

UOC(X, H) = C(X)-~(iy)-(X-X) 2 BC(H) + jj(H) ’

jossa
BC{H) = limnfc(tf) - C(tf + nx )l

ZI—>00

VO = up- out, BC - binaari osto - optio 
{Carr et ai., 1998,1198) (5)

Put-call symmetria on erittäin käyttökelpoinen rakennettaessa staattista suojausta 

eksoottisille optioille, kuten barrier-optioille, tavallisten eurooppalaisten optioiden 

avulla (Haug, 109). Barrier-optioilla, etenkin reverse-barriereillä, on 

kompleksinen ja korkea gamma-riski kurssitason lähestyessä trigger-tasoa. 

Tällaisissa tilanteissa staattinen suojaus kattaa riskin huomattavasti paremmin 

kuin dynaaminen suojaus. Toiseksi staattinen suojaus tavallisten optioiden avulla 

taijoaa suojaajalle riskien kannalta helpommin ymmärrettävän kokonaisuuden 

kuin toisella eksoottisella optiolla suojattaessa. Lisäksi markkinat tavallisille 

optioille ovat huomattavasti eksoottisia likvidimmät (Carr, 1998: 1186).
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4 Barrier-optioiden staattisen suojauksen tutkiminen

4.1 Sovellukseksen kuvaus

Alkuperäisen suunnitelman mukaan taulukkolaskentasovelluksesta oli tarkoitus 

rakentaa käytössäolevista hinnoittelusovelluksista riippumaton. Tarkoituksena oli 

käyttää Garman & Kohlhagenin mallia tavallisten optioiden sekä Coxin & 

Rubisteinin kaavaa barrier-optioiden hinnoitteluun. Käytännössä em. mallien 

antamat hinnat poikkesivat kuitenkin tietyissä tapauksissa merkittävästi 

markkinahinnoista. Koska tutkimuksen tavoitteena on tutkia juuri sovelluksen 

toimivuutta käytännön valuuttaoptiomarkkinoilla, luovuttiin em. mallien käytöstä 

ja päädyttiin ratkaisuun, että barrier- ja tavalliset optiot hinnoitellaan Inventuren 

Fenics 8.2 sovelluksella, jota yli 90%:ia markkinaosapuolista käyttää nykyään 

hinnoitteluun.

Tutkimuksen taulukkolaskentaohjelmana käytettiin Microsoftin Excel 97 

taulukkolaskentaohjelmaa. Excel ei useinkaan ole oikea työkalu monimutkaisiin ja 

suurta laskentavoimaa vaativiin sovelluksiin, mutta se on erinomainen apuväline 

pienten sovellusten rakennuksessa sekä taloudellisen mallintamisen 

ymmärtämisessä. Usein onkin niin, että erilaiset mallit ymmärtää parhaiten 

laskemalla ne. Tähän Excel on yksi parhaista työkaluista. (Benninga, 1). Alla on 

lyhyesti esitelty tutkimuksessa tarvitut sovellukset Microsoft Exceliä, jonka 

tutkimuksen tekijä olettaa useimpien tuntevan jo ennestään, lukuunottamatta

4.1.1 Sovelluksen rakenne

Kuvassa 10 on kuvattu rakennetun taulukkolaskentasovelluksen ja muiden 

sovellusten väliset linkit. Reuters Terminalista saadaan markkinainformaatio 

Excel-malliin, josta muokattu markkinainformaatio välitetään Ratefeed-
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sovelluksen avulla Fenicsiin, josta Excel-mallin tarvitsemat optioihin liittyvä 

informaatio voidaan välittää takaisin Excel-malliin käytettäväksi.

Kuva 10. Sovellusten väliset yhteydet.

REUTERS
TERMINAL

FENICS

Optioiden hinnat, 
deltat, gammat ym.Valuuttakurssit, \ 

Korot, Volatiliteetit
RATEFEED

Keskikurssit

EXCEL-
MALLI

4.1.2 Fenics

Fenics on Inventuren Ltd:n julkaisema ohjelmisto, joka on erityisesti suunnattu 

valuuttaoptiomarkkinoiden osapuolille niin OTC- kuin asiakasmarkkmoillekin. 

Tätä tutkimusta kirj ohettaessa Inventuren laskelmien mukaan Fenics on käytössä 

yli 800 kohteessa ympäri maailmaa. Fenics rakentuu kolmesta modulista: 

hinnoittelu-, analyysi- ja yhteysmodulista. Tällä hetkellä Fenicsin 

hinnoittelumoduuli on valuuttaoptiomarkkinoilla lähestulkoon standardin 

asemassa, koska suurin osa markkinaosapuolista käyttää hinnoittelussaan kyseistä 

moduulia. Analyysiosa tarjoaa mahdollisuuden optioposition hallintaan sekä 

position analysointiin, esim. position riskiä kuvaavien tunnuslukujen laskentaan 

sekä erilaisten graafisten kuvioiden muodostamiseen. Yhteysosa mahdollistaa 
kommunikoinnin Fenicsin ja muiden sovellusten välillä, esim. reaaliaikaisen
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markkinainformaation tuomisen Fenicsiin tai Fenicsissä hinnoiteltujen optioiden 

viemisen muihin järjestelmiin.

Kuva 9. Fenicsin hinnoittelusivu. FENICS on rekisteröity tavaramerkki. Kaikki 

oikeudet pidätetään. Inventure Limited and Inventure America Inc.

lal^l--
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OTC NDF
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Mon 24 Aug 38

1.6% olm2 0/2.0% ot m I

2.3% otm5üO%>otm
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spot

forward
swap

deposit
model I Analytic-volatility

math source | Matty's Matt» Hut
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Piicinu Rage - Knockin $/R Put NDF Spol 1 mo 3837

Г* $ 3 G29-3 626
I $ *317.9 KW317.5 K

0.01У=%\0.01У=%
*1%4*1V.

*1.10%\»1.10%
*0.011 %N*0 .Oli

1 -0.001%/-0.001%
*0.001 %\*0.001 ”/.

1 -0.001 «/./-О .001%
9836/36

1.0699/00
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I 1 : 0.9589
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delta
price
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vega
time decay- 

phi 
rho

breakeven 
hedge stk 
order delta 

hedge ratio

Kuvassa 9 on kuvaruutukuva Fenics 8.2:n hinnoittelusivusta, jossa on esimerkin 

omaisesti hinnoiteltu kuukauden dollari/Brasilian real-optio (laskelmasta saatu 

hinta ei tässä esimerkissä vastaa oikeaa hintaa markkinoilla). Hinnoittelusivulta on 

nähtävissä kaikki option hinnoitteluun tarvittavat lähtötiedot, kuten volatiliteetti, 

spot-kurssi jne. Sivun alareunassa on nähtävissä option riskiä kuvaavia 

tunnuslukuja, kuten delta, gamma, vega jne.
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4.1.3 Ratefeed

Ratefeed on Fenicsin mukana toimitettava lisäsovellus. Se on Windowsin alla 

toimiva apuväline, joka mahdollistaa sekä valitun informaation tuonnin Fenics- 

sovelluksen käyttöön, että Fenicsin muokkaaman informaation ulosviennin 

muiden sovellusten käytettäväksi. Informaation siirtäminen eri sovellusten välillä 

tapahtuu ns. csv-tiedostoina. Ratefeedissä on mahdollista määrittää päivittääkö 

käyttäjä informaation itse manuaalisesti haluamallaan hetkellä vai siirrettänkö 

informaatiota automaattisesti tietyin aikavälein, esim. joka minuutti tai joka 

kolmas tunti. Fenicsiin siirrettävän informaation lähteenä voi toimia esim. Reuters 

Terminal tai tekstitiedosto, joka mahdollistaa mm. taulukkolaskentasovelluksen 

käytön muodostamalla taulukosta tekstitiedosto.

4.1.4 Reuters Terminal

Tutkimuksen tekijällä oli käytössään ns. TRIACH2-inffastruktuuriin perustuva 

sovellus nimeltään Reuters Terminal, joka toimii Windowsin alla. Reutersin 

tarjoaman informaation syöttö sovellukseen työasemille tapahtuu TCP/IP- 

protokollaa käyttäen serveriltä, johon informaatio syötetään satelliitin kautta. 

Terminal on sovellus, jolla voidaan lukea ja käyttää tätä Reutersin välittämää 

markkinainformaatiota. Ruudulle saadaan näkyviin esim. reaaliaikainen 

valuuttakurssinoteeraus molempine laitoineen tai vaikkapa jonkun tietyn osakkeen 

sen hetkinen noteeraus. Terminalilla on myös mahdollista muodostaa graafisia 

esityksiä. Palvelu tarjoaa mahdollisuuden informaation laadusta riippuen 

historiadatan hyväksikäyttöön keskimäärin viideltä vuodelta. Informaatiota on 

mahdollista myös linkittää Terminalista muihin sovelluksiin kuten 

taulukkolaskentasovellukseen.

2 Trading Room Information Architecture
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4.1.5 Excel-malli

Markkinainformaation olisi pystynyt myös suoraan linkittämään Reuters 

Terminalista Fenicsiin Ratefeedin avulla, mutta tällöin linkitettävä informaatio 

sisältää joko osto- tai myyntilaidan tai molemmat laidat, mutta keskikurssien 

välitys tällä menetelmällä ei onnistu. Fenicsiin haluttiin kuitenkin saada 

keskikurssit OTC-käytönnön, jossa optiot hinnoitellan keskikurssein, vuoksi. 

Näinollen osto- ja myyntilaita-informaatio on linkitetty Reuters terminalista 

Excel-malliin, jossa keskikurssit voidaan laskea. Excel-mallista keskikursseista 

luodaan makron avulla tekstitiedosto, josta Ratefeed-ohjelman avulla kurssit 

voidaan siirtää Fenicsiin.

Kuvassa 11 on tutkimusta varten rakennetun taulukkolaskentasovelluksen ns. 

markkinatyökiija, jossa valuuttakurssien, korkonoteerausten ja volatiliteettien 

keskikurssit on laskettu. Markkina-sheetiltä voidaan siirtää kaikki tai käyttäjän 

valitsema tietty informaatio Fenicsiin. Lisäksi on mahdollista valita päivitetäänkö 

kursseja Fenicsiin jatkuvasti (valitsemalla auto-export) vai siirtääkö käyttäjä 

kurssit itse haluamallaan hetkellä (painamalla export rates to Fenics). Kun 

kursseja ei päivitetä Fenicsiin reaaliaikaisesti, on mahdollista esim. tarkastella 

optiopositiota tai option arvoa sen hetkisillä kursseilla, eikä jatkuvasti päivittyvillä 

ja muuttuvilla kursseilla.
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Kuva 11. Markkinatyökirj a taulukkolaskentasi)velluksessa

4.1.6 Järjestelmän käyttö

Jäijestelmän toiminta tässä tutkimuksessa voidaan jakaa neljään osaan: option 

hinnoittelu, staattinen suojaus, arvostus ja barrier-positoiden seuranta.

Hinnoittelu

Optiot hinnoitellaan niiden tekohetkellä Fenicsissä. Tavallisten optioiden 

hinnoittelu Fenicsissä perustuu Garman & Kohlhagenin malliin. Barrier-optioiden 

hinnoittelu taasen perustuu tavallisista optioista muodostettuun staattiseen 

suojaukseen. Eli hinnoiteltaessa barrier-optiota ei lasketaakaan barrier-option 

arvoa barrier-option hinnoittelumallilla vaan lasketaan täydelliseen staattiseen 

suojaukseen tarvittavien tavallisten optioiden arvo ja saadaan näin barrier-option

arvo.
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Staattinen suojaus

Staattinen suojauksen määrittäminen perustuu Fenicsissä samalle logiikalle kuin 

kappaleessa 3.5 esitetty Carrin malli. Fenicsin ja Carrin teorian antamat tulokset 

staattisesta suojauksesta poikkeavat toisistaan hyvin vähän. Barrier-optioita 

hinnoiteltaessa Fenics ilmoittaa staattiseen suojauksen muodostamiseen tarvittavat 

tiedot eli mikä on ostettavien tai myytävien tavallisten optioiden tarkka määrä ja 

toteutushinta.

Arvostus

Kun optiot on hinnoiteltu Fenicsissä, ne kirjattiin Fenicsin optioposition 

hallintaj äijestelmään. Fenicsistä oli näin mahdollista saada haluttaessa optioiden 

arvostus, joka pystyttiin linkittämään taulukkolaskentasovellukseen. 

Tutkimuksessa optioiden arvonkehitystä seurattiin päivittäin, mutta sovellus 

mahdollistaa myös esimerkiksi lähes reaaliaikaisen arvon seurannan.

Barrier-positioiden seuranta

Barrier-optioiden trigger-tason saavuttamista seurattiin reaaliaikaisesti. Tosin 

johtuen muodostettujen barrier-optioiden pienestä määrästä tämä sovelluksen 

ominaisuus oli lähestulkoon hyödytön silloin kun tutkija itse oli paikalla, mutta 

muina aikoina tämä toiminto on hyödyllinen, koska se kiijaa ylös milloin 

mahdollinen trigger-taso saavutettiin.

4.2 Luotujen barrieroptioiden kuvaus

Taulukossa 3 on esitetty luodut kuvitteelliset barrier-optiopositiot. Kappaleissa 

4.2.1 ja 4.2.2 kuvataan näille barrier-optioille luodut staattiset suojaukset, sekä 

esitetään tutkimuksen tulokset niiden käyttäytymisestä niiden voimassaoloaikana.
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Bamer-optiosta maksettu (saatu) preemio on samansuuruinen kuin suojauksesta 

nettona saatu (maksettu) preemio eli suojaus on ollut kustannukseton sitä 

muodostettaessa. Kaikki optiot on tehty 10 miljoonalle eurolle. Kuten 
aikaisemmin todettiin, staattinen suojaus Fenicsissä pohjautuu Carrin teoriaan. 

Kuitenkin kuvitteellisia positioita luodessa jätettiin huomioimatta Carrin teorian 

mukainen suojauksen tarkka määrä, koska tämä oli verrattain pieni suhteessa 10 

miljoonan euron summaan. Merkittävä tekijä oli myös se, että OTC-markkinoilla 

käytävä kauppa tapahtuu lähes aina täysissä miljoonissa euroissa, ja näinollen 

tarkoissa summissa käytävä kauppa olisi ollut käytännössä äärimmäisen vaikeaa. 

Eräs syy siihen, että kauppa tapahtuu täysissä miljoonissa on riskienhallinnan 

helpottuminen. Myös optioiden jälleenmyynti ja kattaminen markkinoilla on 

mahdollista huomattavasti helpommin summan ollessa täysissä miljoonissa. 

Tämän vuoksi summille, jotka eivät ole täysissä miljoonissa, on huomattavasti 

vaikeampi saada hintaa, joka vastaisi käypää markkinatasoa. Tätä puutetta 
pyrittiin pienentämään muuttamalla toteutushintoja optioille, joista staattinen 

suojaus muodostettiin.

Taulukko 3. Luodut barrier-optiot.

Barrier-positiot:
1 2 3 4 5 6 7 8

Valuuttapari EUR/SEK EUR/SEK EUR/SEK EUR/SEK EUR/USD EUR/USD EUR/USD EUR/USD

Tyyppi Osto- Myynti- Myynti- Osto- Myynti- Myynti- Osto- Osto-
optio Optio Optio optio Optio optio optio optio

Knock-out Knock-out Knock-in Knock-in Knock-out Knock-in Knock-out Knock-in

Ostettu/myyty Myyty Ostettu Myyty Ostettu Myyty Ostettu Ostettu Myyty

Voimassaoloaika 2 kk 1 kk 1 kk 2 kk 1 kk 1 kk 2 kk 2 kk

Toteutushinta 8.9000 8.7000 8.9700 8.8000 1.1150 1.1400 1.1445 1.1300

Trigger-taso 8.6500 9.0000 9.1000 8.6500 1.1450 1.1465 1.1050 1.1250

Spot-kurssi 8..8950 8..8950 8..8950 8..8950 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390

Skenaariolla 1 tarkoitetaan alla tilannetta, jossa trigger-tasoa ei saavuteta ja 

skenaariolla 2 vastaavasti tilannetta, jossa em. taso saavutetaan. Markkinoilla
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kattamisella tarkoitetaan vastaavan myydyn (ostetun) option ostamista (myymistä) 

markkinoilla eli option nettoposition nollaamista.

Liitteissä 1-8 on koottu yhteen eri barrier-positioiden riskiä kuvaavat luvut 

päivittäisen arvostuksen yhteydessä. Luvut kuvaavat sekä barrier-option että sen 

staattisen suojauksen yhteenlaskettua riskiä. Mikäli staattinen suojaus vastaisi 

täydellisesti suojattavaa barrier-optiota nämä liitteiden luvut osoittaisivat nollaa. 

Näin ei kuitenkaan käytännössä ole. Vertailun vuoksi kuviossa 12 on esitetty 

yksinään barrier-optio 8:n delta-riskiä verrattuna delta-riskiin, johon on laskettu 

em. barrier-option staattinen suojaus mukaan.

Kuvio 12. Suojaamattoman ja suojatun position delta-riskin vertailu

Barrier-optio 8:n sekä barrier-optio 8:n ja sen staattisen 
suojauksen summaarinen delta

6.00

4.00

2.00

0.00

-2.00

-4.00

-6.00

-8.00

-10.00

-12.00

Kuviosta nähdään, että vaikka barrier-optio 8:n ja sen staattisen suojauksen delta- 

ja muut riskiluvut ovat erisuuria kuin nolla eli ne eivät täydellisesti riskittömiä, 

voidaan niiden käytännössä kuitenkin todeta olevan jotakuinkin riskittömiä.
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4.2.1 EUR/SEK -optiot

Optioita tehtäessä kuukauden deposit-korko eurolle oli 3.08% ja Ruotsin 

kruunulle 3.30%. Kahden kuukauden deposit-korko vastaavasti oli eurolle 3.06% 

ja Ruotin kruunulle 3.24%.

Kuvassa 13 on esitetty EUR/SEK-valuuttakurssin kehitys tutkimusperioidilla. 

Valuuttakurssiinformaatio on kerätty markkinoilta tasatunnein. Barrier-optioita 

luodessaan tutkijan näkemyksen mukaan EUR/SEK-kurssi olisi varsin volatiili 

valuutta tutkimusperioidilla. Niinpä trigger-tasot asetettiin tietyissä tapauksissa 2- 

3%:ia vallitsevaa spot-tason ylä- ja alapuolelle. EUR/SEK pysyikin odotuksista 

huolimatta 8.82 - 9.02 tason sisäpuolella. Näinollen vain yksi asetetuista trigger- 

tasoista saavutettiin. Alla tarkastellaan jokaista barri er-positiota 

yksityiskohtaisemmin.
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Kuva 13. EUR/USD-valuuttakurssi 1.2.1999 - 1.4.1999.

EUR/SEK -valuuttakurssi 1.2.1999 -1.4.1999

9.0500

9.0000

8.9500 —

8.9000

8.8500

¡8000

8.7500

1.2.1999 >31.3.1999

Barrier-positio 1

Myyty

Valuuttapari

Tyyppi

Maturiteetti (kk)

Toteutushinta

Trigger-taso

EUR/SEK

Osto-optio down-and-out 

2

8.9000

8.6500

Suojaus: Ostettu osto-optio @ 8.9000 ja myyty myyntioptio @ 8.4100.
Skenaario 1: Osto-optiot kumoavat toisensa ja myyntioptio on arvoton 

Skenaario 2: Barrier-optio arvoton. Myymällä osto-optio voidaan myyty 

myyntioptio kattaa.
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Tämän position kohdalla trigger-tasoa ei saavutettu sen voimassaoloaikana eli 

knock-out optio ja sitä vastaan ostettu osto-optio kumoavat eräpäivänä toisensa. 
Eräpäivänä kurssitaso tosin oli toteutushintaa alempana eli optioita ei toteutettu. 

Toteutushinnaltaan alempi myyntioptio erääntyy myös arvottomana.

Liitteessä 1 on yhteenveto barrier-option ja sen staattisen suojauksen 

summaarisesta arvosta ja riskeistä. Option ensimmäisinä viikkoina on pieni 

aukioleva riski, joka kuitenkin pienenee ajan kuluessa. Riskit ovat kuitenkin 

varsin pieniä. Tämän position kohdalla voidaan todeta suojauksen olleen 

onnistunut ja käytännössä riskitön.

Barrier-positio 2

Ostetaan

Vahiuttapari

Tyyppi

Maturiteetti (kk) 

Toteutushinta 

Trigger-taso 

Spot-kurssi

EUR/SEK

Myyntioptio up-and-out 

1

8.7000

9.0000
8.8950

Suojaus: Myydään myyntioptio @ 8.7000 ostetaan osto-optio @ 9.3130.

Skenaario 1: Myyntioptiot kumoavat toisensa ja osto-optio on arvoton.

Skenaario 2: Barrier-optio arvoton, myyntioptio voidaan ostaa takaisin myymällä 

osto-optio.

Tämä oli tutkimuksen ainut EUR/SEK-optio, jonka trigger-taso saavutettiin 

voimassaoloaikana. Trigger-taso saavutettiin 26.2 perjantaina eli barrier-optio 
lakkasi olemasta voimassa. Suojauksi muodostetut optiot kuitenkin erääntyivät 

vasta 1.3 maanantaina. Riskittömän suojauksen saavuttamiseksi myyty
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myyntioptio ja ostettu osto-optio olisi tullut kattaa markkinoilla. Huomioonottaen 

kuitenkin sen, että optioiden voimassaoloaika oli vain yksi arkipäivä ja sen, että 

osto- ja myyntioption toteutushinnat olivat yli 3%:ia ATM, olisi suojauksen 

kattaminen useissa tapauksissa jätetty käytännössä tekemättä. Kattamatta 

jättäminen kuitenkin jättää pienen riskin auki, ja päivän sisällä 

valuuttamarkkinoilla voi tapahtua suuriakin liikkeitä.

Koska tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia staattisen suojauksen toimimista 

käytännön markkinoilla, suojaus katettiin markkinoilla. Teoreettisesti näiden 

optioiden arvo 26.2 olisi ollut 0, mutta käytännössä kukaan ei anna optioita 

ilmaiseksi jo senkin takia, että optioiden kirjaaminen ym. siihen liittyvä aiheuttaa 

markkinaosapuolille kustannuksia. Toiseksi kukaan osapuoli tuskin haluaa 

kasvattaa riskiään saamatta siitä kompensaatiota. Eli omistettu myyntioptio oli 

arvoton, mutta osto-optiosta jouduttiin maksamaan n. 1000 euroa.

Myös tämän optioposition osalta delta-, gamma- ym. riskit (liite 2) olivat 

verrattain pieniä. Mikäli suojausta ei olisi katettu markkinoilla ja kurssi olisivat 

jostain syystä liikkunut viimeisen päivän aikana paljon olisivat em. riskit voineet 

nousta merkittäviksikin. Barrier-optio 2:n staattinen suojaus ei siis osoittautunut 

kustannuksettomaksi, mutta muilta osin kattoi hyvin sen aiheuttaman riskin.

Barrier-positio 3

Myyty

Valuuttapari

Tyyppi
Maturiteetti (kk) 

Toteutushinta 

Trigger-taso 

Spot-kurssi

EUR/SEK

Myyntioptio up-and-in 

1

8.9700
9.1000
8.8950
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Suojaus: Ostetaan Osto-optio @ 9,2340.

Skenaario 1: Barrier-optio arvoton ja samoin osto-optio.

Skenaario 2: Myyntioptio tulee voimaan. Myymällä myyntioptio voidaan osto- 

optio ostaa takaisin.

Kurssitasoa 9.1000 ei saavutettu barrier-option voimassaoloaikana eli barrier- 

optio ei tullut voimaan ja näinollen sen suojaksi ostettu osto-optio erääntyi myös 

arvottomana. Delta-, gamma ym. riskit (liite 3) olivat tämän position osalta varsin 

pienet. Tämän barrier-option staattisen suojauksen osalta voi sanoa sen toimineen 

hyvin ja kustannuksettomasti.

Barrier-positio 4

Ostettu

Valuuttapari

Tyyppi

Maturiteetti (kk) 

Toteutushinta 

Trigger-taso 

Spot-kurssi

EUR/SEK

Osto-optio down-and-in 

2

8.8000

8.6500

8.8950

Suojaus: Myydään myyntioptio @ 8,5060

Skenaario 1: Barrier-optio arvoton ja samoin myyntioptio arvoton
Skenaario 2: Osto-optio tulee voimaan. Myymälle osto-optio voidaan ostaa

myyntioptio takaisin.

Myöskään tämän option osalta trigger-tasoa ei saavutettu vaan barrier-optio ja sen 

suojaksi myyty optio erääntyivät arvottomina. Staattinen suojaus toimi hyvin
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myös deltalla, gammalla ym. (liite 4) mitattuina. Eli bamer-optio 4:n staattinen 

suojaus toimi hyvin ja kustannuksettomasti.

4.2.2 EUR/USD -optiot

Optioita tehtäessä kuukauden deposit-korko eurolle oli 3.08% ja Yhdysvaltain 

dollarille 4.87%. Kahden kuukauden deposit-korko vastaavasti oli eurolle 3.06% 

ja YMysvaltain dollarille 4.81%. Tutkimusperioidilla kurssikehitystä hallitsi 

euron heikentyminen dollariin nähden (kts kuva 14). Näinollen spot-tason 

yläpuolelle asetetut trigger-tasot jäivät saavuttamatta ja vastaavasti alapuolelle 

asetetut tasot saavutettiin huomattavasti ennakoitua aikaisemmin.

Kuva 14. EUR/USD-valuuttakurssi 1.2.1999 - 1.4.1999.

EUR/USD -valuuttakurssi 1.2.1999 -1.4.1999

1.1600

1.1400

1.1200

5 1.1000

1.0800

1.0600

1.0400

1.0200
1.2.1999 - 31.3.1999
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Barrier-positio 5

Myyty

Valuuttapari

Tyyppi

Maturiteetti (kk) 

Toteutushinta 

Trigger-taso 

Spot-kurssi

Myyntioptio up-and-out 

1

EUR/USD

1.1150

1.1450

1.1390

Suojaus: Ostetaan myyntioptio @ 1.1150 ja myydään osto-optio @ 1.1790. 

Skenaario 1 : Myyntioptiot kattavat toisensa, osto-optio arvoton.

Skenaario 2: Barrier-optio arvoton. Suojaus voidaan kattaa myymällä myyntioptio 

ja ostamalla osto-optio.

Trigger-tasoa ei saavutettu eli myyty barrier-optio pysyi voimassa erääntymiseen 

asti. Suojaukseksi ostettu vastaava myyntioptio kattoi barrier-option ja osto-optio 

erääntyi arvottomana. Liitteessä 5 esitetyt optiopositioon liittyvät riskit osoittavat 

myös suojauksen toimineen riskittömästi barrier-positio 5:n kohdalla.

Barrier-positio 6

Ostettu

Valuuttapari

Tyyppi

Maturiteetti (kk) 

Toteutushinta 

Trigger-taso 

Spot-kurssi

EUR/USD

Myyntioptio up-and-in 

1

1.1400

1.1465

1.1390



49

Suojaus: Myyty osto-optio @ 1.1560 samalle maturiteetille.

Skenario 1 : Ostettu barrier-optio on arvoton, samoin myyty osto-optio.

Skenario 2: Ostetusta barrier-optiosta tulee tavallinen myyntioptio. Molemmat 

optiot ovat samanarvoisia. Ne pitäisi pystyä kattamaa maksutta markkinoilla.

Myöskin tämän barrier-option kohdalla trigger-taso jäi saavuttamatta eli ostettu 

barrier-optio ei tullut voimaan. Suojaukseksi myyty osto-optio erääntyi myöskin 

arvottomana. Liitteen 6 riskiluvut, lähinnä delta ja gamma , osoittavat hieman 

suurempia lukuja kuin aiemmin käsiteltyjen positioiden vastaavat luvut, mutta 

ovat kuitenkin verrattain pieniä. Tämänkin suojauksen voidaan todeta toimineen 

tehokkaasti.

Barrier-positio 7

Ostettu

Valuuttapari

Tyyppi

Maturiteetti (kk) 

Toteutushinta 

Trigger-taso 

Spot-kurssi

EUR/USD

Osto-optio down-and-out 

2

1.1445

1.1050

1.1390

Suojaus: Myydään Osto-optio @ 1.1445, Ostetaan Myyntioptio @ 1.0710. 

Skenaario 1: Osto-optiot kattavat toisensa ja myyntioptio arvoton.
Skenaario 2: Barrier-optio arvoton. Myymällä myyntioptio voidaan ostettu osto- 

optio kattaa markkinoilla kustannuksetta.

Tämän barrier-option trigger-taso saavutettiin 22.2 eli yli kuukausi ennen 

erääntymistä. Ostettu barrier-optio lakkasi olemasta voimasta ja myymällä 
myyntioptio osto-optio ostettiin takaisin. Koska euro oli heikentynyt dollariin
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nähden lähes vuoden alusta alkaen, euro-myyntioptiot arvostettiin osto-optioita 

arvokkaammiksi. Tästä johtuen myyntioptiosta saatiin suurempi preemio kuin 

osto-option ostamiseen tarvittiin. Tämä positiivinen erotus oli 1500 euron 

suuruinen.

Delta, gamma ym. riskiluvut eivät tämänkään option osalta osoittaneet 

suuremman riskin olemassaoloa. Barrier-optio 7:n staattinen suojaus toimi hyvin , 

ja tuotti jopa 1500 euron positiivisen kassavirran.

Barrier-positio 8

Myyty

Valuuttapari

Tyyppi

Maturiteetti (kk) 

Toteutushinta 

Trigger-taso 

Spot-kurssi

EUR/USD

Osto-optio down-and-in 

2

1.1300

1.1250

1.1390

Suojaus: Ostettu myyntioptio @ 1.1250.

Skenaario 1 : Barrier-optio arvoton, samoin ostettu myyntioptio.

Skenaario 2: Voimaantullut osto-optio ja ostettu myyntioptio samanarvoisia eli 

voidaan kattaa markkinoilla kustannuksetta.

Euron nopea heikentyminen yllätti ja tämä barrier-optio saavutti trigger-tasonsa jo 

viikon päästä eli myyty osto-optio tuli voimaan. Suojauksen kattaminen 

markkinoilla ei kuitenkaan onnistunut kustannuksettomasti, vaan myyntioptiosta 

saatu preemio osoittautui 8500 euroa pienemmäksi kuin osto-option preemio. 

Myös riskiluvut (liite 8) osoittavat tämän tutkimuksen barrier-positioista 

suurimpia riskejä, mutta siitä huolimatta ne olivat vielä kohtuullisia.
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Tämän barrier-option osalta ei voida sanoa staattisen suojauksen toimineen hyvin. 

Ei niinkään, että riskiluvut olisivat osoittaneet muita positioita suurempia riskejä, 

mutta 8500 euron kustannus on kuitenkin varsin merkittävä.

4.3 Tutkimusaineiston yhteenveto ja johtopäätökset

4.3.1 Kustannukset

Tutkimuksen perusteella barrier-optioiden 1, 3, 4, 5 ja 6 suojaaminen staattisesti 

onnistui kustannuksettomasti. Näiden optioiden staattinen suojaus pystyttiin 

muodostamaan preemiokustannuksiltaan samaan hintaan kuin barrier-optio. 

Näiden barrier-optioiden osalta staattista suojaamista ei tarvinnut niiden 

voimassaoloaikana uudelleen)äijestää. Position optiot joko kaikki erääntyivät 

arvottomina tai kattoivat toisensa täydellisesti.

Vastaavasti barrier-optioiden 2, 7 ja 8 kohdalla syntyi kahdessa tapauksessa 

negatiivista kassavirtaa tutkimuksen tekijän kannalta ja yhdessä tapauksessa 

positiivinen kassavirta. Yhteensä näiden barrier-optioiden kassavirta oli 7500 

euroa negatiivinen. Erona näissä barrier-optioissa muihin tutkimuksen barrier- 

optioihin oli, että niiden staattista suojausta jouduttiin uudelleenjärjestämään 

niiden voimassaoloaikana.

Kustannusten kannalta yhteenvetona voidaan todeta, että barrier-optioiden 

suojaaminen ei ollut kustannukseton tämän tutkimuksen osalta. 

Kokonaiskustannukseksi muodustunut 7500 euroa eli noin 45000 markkaa ei ole 

suuri, mutta isommalla volyymilla tai suuremmalla eräkoolla kustannus voi nousta 

varsin suureksikin. Kustannuksettomuuden ja kustannusten syntymättömyyden 

välinen rajaviiva tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi perustuvan staattisen 

suojauksen uudelleenjärjestämiseen. Eli aina kun suojausta jäljestetään näyttäisi
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tämän tutkimuksen valossa syntyvän nollasta poikkeava kassavirta. Tässä 

tapauksessa yhteenlaskettu kassavirta oli negatiivinen.

Tutkimuksen kannalta olisi ollut toivottavaa, että muodostetuista barrier-optioista 

jokin olisi saavuttanut trigger-tasonsa muulloin kuin tutkijan ollessa itse paikalla. 

Tällöin tutkimukseen mukaan olisi tullut myös se kustannus, joka syntyy kun 

staattista suojausta ei kateta välittömästä markkinoilla saavutettaessa trigger-taso, 

vaan esim. 12 tunnin kuluttua. Tämä olisi toki voitu toteuttaa keinotekoisesti 

yksinkertaisesti vain jättämällä markkinoilla kattaminen tekemättä sillä hetkellä 

kun trigger-taso saavutettiin ja tehty se myöhemmin. Koska tutkimuksessa 

kuitenkin pyrittiin jäljittelemään käytännön markkinoita, markkinoilla kattaminen 

tehtiin välittömästi saavutettaessa trigger-taso.

4.3.2 Delta-, gamma-, vega-, rho- ja thetariskit

Tarkasteltaessa liitteissä 1-8 olevia optioiden riskejä kuvaavia lukuja havaittiin, 

että näiden riskien kattamisen kannalta staattinen suojaus toimi hyvin tässä 

tutkimuksessa. Delta osoitti suhteessa option sopimusmäärään (10 milj. euroa) 

varsin pieniä lukuja eli riskin kattaminen ns. delta-suojaamisella ei olisi ollut 

kertaakaan tarpeen tutkimusperioidin aikana. Gammahan taas kuvaa deltan 

muuttumisen vaikutuksia. Gamma-luvut osoittivat myös barrier-option ja 

staattisen suojauksen yhteenlasketun riskin pienuuden. Vega-luvut taasen 

osoittivat, ettei volatiliteetin muutoksella ole merkittävää vaikutusta 

optiopositioiden arvoon. Myös koron muutoksilla (rho) havaittiin olevan erittäin 

pieni vaikutus. Näiden riskiä kuvaavien symboolien valossa staattinen suojaus 

taijoaa tämän tutkimuksen perusteella varsin varteenotettavan suojaus vaihtoehdon 

barrier-optioille.
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4.3.3 Markkina-spread vs. keskikurssi

Miksi sitten kustannuksia syntyy staattista suojausta jäljestettäessä uudelleen 

vaikka suojaus muodostettaessa on saman arvoinen kuin suojattava barrier-optio. 

Teoriathan usein olettavat, kuten Peter Carrinkin teoria, että kaupankäynti on 

mahdollista keskikursseihin eli osto ja myynti voi tapahtua samaan hintaan. 

Käytännössä osto- ja myyntilaidan välillä on ns. markkinaspread eli osto laita on 

myyntilaitaa alempana.

Toinen useiden teorioiden puutteena oleva seikka on ns. hymy-efekti eli 

liikuttaessa ATM tilanteesta ITM- ja OTM-tilanteeseen hinnat pyrkivät 

nousemaan ja muodostamaan eräänlaisen hymykuvion. Carrin teoriahan oletti 

tämän hymyn olevan symmetrinen ja logaritmista asteikkoa noudattava. 

Käytännössä hymy ei useinkaan ole symmetrinen vaan vääntynyt 

jommaltakummalta laidaltaan. Näin etenkin silloin, kun yleisesti odotetaan 

markkinoiden liikkuvan yhteen suuntaan. Tämä oli tilanne mm. barrier-optio 7:n 

kohdalla. Markkinat odottivat yleisesti euron edelleen heikkenevän, ja näin ollen 

myyntioptiot eurolle olivat osto-optioita kalliimpia eli hinnat olivat vääntyneet 

toiselta laidaltaan. Optioiden hinnat eivät usein myöskään noudata logaritmista 

asteikko varsinkaan niiden ääripäissä vaan arvottomillakin optioilla on käytännön 

markkinoilla arvoa. Näin oli barrier-optio 2:n kohdalla, jossa teoriassa 

arvottomasta optiosta jouduttiin maksamaan preemiota.

Kuinka nämä seikat voitaisiin sitten huomioida staattista suojausta 

muodostettaessa. Käytännössä on äärimmäisen vaikea ennustaa mihin hintaan 
optioita pystyy markkinoilla kattamaan mikäli suojauksen uudelleenjärjestelyyn 

tulee tarvetta. Täytyisi kyetä ennustamaan milloin uudelleenjärjestely tulee 

tapahtumaan (kuukausi vai päivä ennen erääntymistä), minkälainen on 

markkinahymyn muoto tuolla hetkellä (markkinoiden yleiset odotukset) ja mikä 

on silloinen vallitseva markkinaspread. Yksi ratkaisu tähän on analysoimalla
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laskea huonoin mahdollinen tapaus eli lasketaan esim. mitä option kattaminen 

maksaisi päivä ennen erääntymistä leveään markkinaspreadiin ja vielä 

huomioiden omalta kannaltaan vääränmallisen hymyn vääntymisen. Kun on saatu 

selville tämän huonoimman mahdollisuuden kustannukset, voidaan nämä ottaa 

huomioon barrier-option hinnassa lisäämällä preemioon riittävän suuri 

varmuusmarginaali, jotta vältytään negatiivisilta kassavirroilta katettaessa optioita 

markkinoilla. Johtuen tämän tutkimuksen aineiston rajallisuudesta on vaikeaa 

esittää mitään pitäviä johtopäätöksiä siitä onko trigger-tason ja toteutushinnan 

etäisyydellä vaikutusta staattisen suojauksen toimivuuteen, mutta suurimmat 

kustannukset syntyivät tilanteessa, jossa trigger-taso ja toteutushinta olivat 

asetetut lähimmiksi toisiaan.

4.3.4 Johtopäätökset

Tämä tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että Canin malli ei pelkästään 

tarjoa käyttökelpoista staattisen suojauksen menetelmää, vaan myös työvälineen 

barrier-optioiden hinnoitteluun. Aivan suoraan teoria ei ole sovellettavissa 

käytäntöön valuuttaoptiomarkkinoilla vaan tietyt teoriasta poikkeavat seikat on 

otettava huomioon muodostettaessa staattista suojausta, ja mahdollisesti 

käytettäessä teoriaa apuna hinnoittelussa. Näistä huomioonotettavista seikoista 

keskeisimmät ovat markkinaspread, volatiliteetihymy ja sen vääntyminen.

Hinnoiteltaessa barrier-optiota tätä tarkoitusta varten muodostetuilla 

hinnoittelukaavoilla voi oikean suuruisen riskimarginaalin määrittäminen olla 

hankalaa ja johtaa väärinhinnoitteluun. Määriteltäessä varmuusmarginaali liian 

pieneksi tulee barrier-optio alihinnoitelluksi, jolloin hinnoittelijan toimiessa 

myyjänä hän menettäisi preemiotuloja liian alhaisen hinnan vuoksi ja vastaavasti 

toimittaessa ostajana hän ei omalla ostotarjouksellaan saa ostetuksi mitään ellei 

jokin muukin markkinaosapuoli ole väärinhinnoitellut optiota. Toisaalta 

varmuusmarginaalin liian suureksi määrittäminen johtaa ylihinnoitteluun, jolloin
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toimittaessa ostajana maksetaan ylisuuret preemiot optiosta ja vastaavasti myyjänä 

toimittaessa optioita ei saada myydyksi liian korkean myyntitarjouksen vuoksi 
olettaen tietenkin edelleen, että muut markkinaosapuolet hinnoittelevat option 

”oikeaan” eli markkinahintaan.

Juuri tämän oikean varmuusmarginaalin ja sitä kautta oikean markkinahinnan 

määrittämisen kannalta staattisen suojaamisen lähestymistapa tarjoaa 

käyttökelpoisen välineen barrier-option hinnoitteluunkin. Koska markkinat 

tavallisille vaniljaoptioille ovat barrier-optioiden markkinoita paljon suuremmat ja 

likvidimmät, on tavallisten optioiden oikean markkinahinnan selvittäminen 

huomattavasti helpompaa kuin barrier-optioiden hintojen selvittäminen. Usein 

myös riskien tunnistaminen ja hallitseminen tavallisten optioiden kohdalla on 

barrier-optioita selkeämpää, ja eri markkinaosapuolilla on tästä enemmän 

kokemusta. Tältä karmalta on helpompi määrittää staattisen suojaukseen 

tarvittavien tavallisten optioiden hinta ja niihin liittyvät riskit sekä näiden avulla 

määrittää oikean varmuusmarginaalin suuruus ja tätä kautta myös barrier-option 

oikea markkinahinta.

Tämä lähestymistapa tarjoaa välineen myös arbitraasimahdollisuuden 

olemassaolon tunnistamiseen. On mahdollista etsiä väärinhinnoiteltuj a barrier- 

optioita, ja pyrkiä hyötymään tästä väärinhinnoittelusta esim. myymällä 

(ostamalla) ylihinnoiteltuja (alihinnoiteltuja) barrier-optioita ja kattamalla riski 

staattisella suojauksella. Mikäli barrier-option hinta poikkeaa tavallisten optioiden 

markkinahinnoista tarjoaa se jollekin markkinaosapuolelle mahdollisuuden 

positiiviseen kassavirtaan ilman riskiä eli ns. arbitraasiin. Yleensä markkinoilla ei 

esiinny tämän kaltaisia mahdollisuuksia, ja jos esiintyy niin nämä mahdollisuudet 

käytetään pian hyödyksi.

Taulukkolaskentasovellus ei apuvälineenä vastannut tutkijan sille asettamia 

odotuksia. Suurin syy odotusten ja todellisen toimivuuden eroavuuten oli se, ettei
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sovellusta rakennettaessa ei osattu riittävästi huomioida eri tekijöiden vaikutuksia. 

Jälkikäteen ajatellen esim. optioiden arvostaminen keskikurssiin oli väärä 

ratkaisu, koska näin jäi huomioimatta markkinaspreadin vaikutus mahdollisesti 

syntyviin kustannuksiin kun staattista suojausta jouduttiin uudelleen järjestämään. 

Myöskään volatiliteettihymyn ja sen vääntymisen vaikutuksia ei osattu etukäteen 

huomoida. Tämä myös vääristi optioiden todellisen arvon määritystä.

Toisaalta sovellus taijosi käyttökelpoisen välineen delta-, gamma- ym. riskien 

mittaamiseen yhden yksittäisen barrier-option ja sen staattisen suojauksen 

kohdalla. Fenicsissä tämä ei ollut mahdollista tai ainakin hankalasti 

toteutettavissa, vaan sen avulla voitiin vain tutkia kaikkien optioiden yhdessä 

muodostamaa riskiä. Kaikista puutteistaan huolimatta sovelluksesta on nähtävissä 

positiivisiakin puolia, koska siitä voitaneen rakentaa varsin käyttökelpoinen 

apuväline barrier-optioiden ja ehkä muidenkin eksoottisten optioiden staattiseen 

suojaamiseen kunhan edellä käsitellyt puutteet otetaan vain riittävässä määrin 

huomioon. Ohj elmallisestihan ne eivät ole lainkaan mahdottomia, ei edes hankalia 

toteuttaa.
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5 Tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset

Tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, että Carrin (Carr et ai. 1998) teorian mukainen 

staattinen suojaus tarjoaa riskienhallinnan kannalta yhden varteenotettavan 

vaihtoehdon tavallisten barrier-optioiden suojaukseen valuuttaoptiomarkkinoilla. 

Vaikka valuuttamarkkinat ovat varsin lähellä täydellisen markkinoiden tilaa, 

esiintyy siellä silti seikkoja, jotka tekevät markkinoista tietyiltä osin 

epätäydelliset. Keskeisimmät näistä tekijöistä tämän tutkimuksen valossa ovat 

markkinaspread, volatiliteettihymy ja sen vääntyminen. Juuri näiden 

markkinoiden epätäydellisyyksien vuoksi em. staattinen suojaus ei alkuperäisessä 

teoreettisessa muodossaan näyttäisi toimivan kustannuksettomasti. Kustannukset 
näyttivät erityisesti syntyvän silloin kun staattista suojausta jouduttiin 

uudelleenjärjestämään optioiden voimassaoloaikana.

Toinen tutkimuksessa ilmitullut seikka on mahdollisuus käyttää staattista 

suojausta tavallisten barrier-optioiden hinnoitteluun. Määrittämällä tietyn barrier- 

option staattiseen suojaukseen tarvittavien tavallisten optioiden arvo voidaan tätä 

kautta määrittää myös itse barrier-option arvo. Tällä tavoin on ehkä helpompi 

päästä ”oikeaan” barrier-option markkinahintaan, koska tavallisten optioiden 

markkinat ovat nykyisin barrier-optioiden markkinoita likvidimmät sekä 

hintatietoisuus ja riskien tunteminen on tavallisten optioiden osalta parempi 

markkinaosapuolten keskuudessa. Barrier-optioiden markkinoilta voisi olla myös 
mahdollisuus löytää arbitraasimahdollisuuksia mikäli barrier-optioiden hinnat 

poikkeavat niille muodostettavissa olevista täydellisistä staattisista suojauksista.

Jotta teoria staattisesta suojauksesta soveltuisi paremmin käytännön markkinoille 

voidaan markkinoiden epätäydellisyyksien vaikutuksia pyrkiä ottamaan 

huomioon. Jo barrier-optiota hinnoiteltaessa tulisi huomioida myös sen 
suojauksen muodostaminen. Kuten tämä tutkimus antoi viitteitä, eräs 

mahdollisuus on määritellä ensin barrier-option täydellisen staattisen suojauksen
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arvo, ja päätyä näin varsinaisen barrier-option arvoon. Jotta staattinen suojaus ei 

aiheuttaisi odottamattomia kustannuksia, tulisi barrier-option hinnoittelussa option 

teoreettiseen arvoon huomioida lisäksi varmuusmarginaali. Yksi tapa määrittää 

tämä em. marginaali on laskea esim. huonoimman mahdollisuuden skenaario, joka 

tarkoittaa tilannetta, jossa staattinen suojaus aiheuttaa suurimmat mahdolliset 

kustannukset suojauksen muodostajan kannalta.

Tutkimuksessa apuna käytetty taulukkolaskentasovellus tarjosi jossain määrin 

apua seurattaessa barrier-option ja sen staattisen suojauksen riskien ja arvon 

kehityksestä optioiden voimassaoloaikana. Sovellusta rakennettaessa ei 

kuitenkaan osattu riittävästi huomioida markkinoiden epätäydellisyyksien 

vaikutusta optioiden arvoon. Näinollen sovelluksen tarjoama tieto option arvosta 

ja sen todellinen arvo markkinoilla saattoivat poiketa merkittävästikin, ja 

näinollen sovellus ei riittävässä määrin tarjonnut tietoa kustannuksista, jotka 

syntyivät staattista suojausta uudelleenjärjestettäessä.

Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista tutkia staattisen suojauksen 

toimimista muillakin eksoottisilla optiotyypeillä kuin tavallisilla barrier-optioilla. 

Mahdollisuus olisi myös tutkia parannellun taulukkolaskentasovelluksen, jossa 

markkinoiden epätäydellisyydet olisi pyritty huomioimaan tutkimuksen sovellusta 

paremmin, soveltuvuutta niin tavallisten barrier-optioiden kuin muidenkin 

eksoottisten optioiden staattisen suojaamiseen. Toinen

taulukkolaskentasovelluksiin ja yleensä muihinkin ATK-sovelluksiin liittyvä 

tutkimusmahdollisuus olisi eräänlaisen arbitraasinpaljastimen, jonka tarkoituksena 

olisi ilmaista markkinoilla olevan arbitraasimahdollisuuden olemassaolon, 

rakentaminen ja sen toimivuuden tutkiminen.
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Liitteet
Liite 1 Barrier-position l:n riskiä kuvaavat luvut

-283 20,860 -13,516 -98 1,125 66
-182 13,928 -9,388 -68 852 1
-81 6,655 -4,840 -37 474 -35
-122 9,076 -5,860 -41 694 -8
-130 9,551 -6,030 -40 808 14
-141 11,341 -7,911 -51 738 13
-75 6,062 -4,279 -30 451 -5
-36 2,950 -1,903 -12 353 -6
-63 5,638 -4,446 -32 305 -3
-21 1,919 -1,402 -10 189 3
-26 2,291 -1,542 -11 267 0
-35 2,960 -1,914 -12 353 -6
-29 2,940 -2,672 -17 162 -16
-20 1,853 -1,525 -10 133 -1
-23 2,194 -1,885 -13 140 3
-15 1,503 -1,320 -9 106 -2
1 -422 947 4 84 -2
-24 2,974 -3,359 -20 78 -9
-3 194 -22 -2 39 -1
-2 236 -223 -2 16 0
-2 157 -179 -1 9 -1
-1 249 -319 -2 10 0
-2 228 -334 -2 6 0
-1 332 -512 -2 6 0
-1 122 -139 -1 6 0
-1 70 -130 -1 1 0
0 5 5 0 1 -1
0 -3 38 0 1 0
1 -23 106 1 1 1
0 -3 19 0 0 0
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Liite 2 Barrier-position 2:n riskiä kuvaavat luvut

1.2.1999
2.2.1999
3.2.1999
4.2.1999

• V

-70
-97
-96
-98
-33

-8,626
-12,632
-11,675
-10,579
-3,703

-9,513
-14,624
-12,575
-9,966
-3,517

-43
-62
-48
-37
-13

157
161
247
264
146

25
8
-38
-4
7

8.2.1999 -36 -5,096 -6,712 -25 60 7
9.2.1999 -18 -2,225 -2,243 -7 106 -3■
10.2.1999 0 -101 -247 0 1 0
11.2.1999 -11 -1,394 -1,351 -4 69 -3
12.2.1999 7 1,579 3,329 10 44 -1
15.2.1999 -1 -233 -474 -1 3 0
16.2.1999 0 -101 -247 0 1 0
17.2.1999 -1 -296 -692 -2 3 0
18.2.1999 -1 -316 -670 -2 4 0
19.2.1999• 0 -111 -266 -1 2 0
22.2.1999 0 -10 -36 0 0 1
23.2.1999 0 -2 -8 0 0 0
24.2.1999 0 1 0 0 0 0
25.2:1999 0 -3 -22 0 0 0
26.2.1999: : ; 0 13 9 0 0 0

0 0 0 0 0 0
2.3.1999 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

5.3.1999 0 0 0 0 0 0
... .

0 0 0 0 0 0
9.3.1999 0 0 0 0 0 0
10.3.1999 0 0 0 0 0 0
11.3.199*9 0 0 0 0 0 0
12.3.1999 0 0 0 0 0 0
15.3.1999 0 0 0 0 0 0
16.3.1999 0 0 0 0 0 0
17.3.1999 0 0 0 0 0 0
18.3.1999 0 0 0 0 0 0
19.3.1999 0 0 0 0 0 0
22.3.1999 0 0 0 0 0 0
23.3.1999 0 0 0 0 0 0
24.3.1999 0 0 0 0 0 0
25.3.1999 0 0 0 0 0 0
26.3.1999 Io 0 0 0 0 0

29.3.1999 r 0 0 0 0 0
30.3.1999 V 0 0 0 0 0 0
31.3.1999 0 0 0 0 0 0
1.4.1999 Io 0 0 0 0 0
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Liite 3 Barrier-position 3:n riskiä kuvaavat luvut

-150 -16,831 -16,455 -73 269 43
-203 -23,694 -24,245 -101 280 12
-209 -22,921 -21,597 -83 426 -68
-210 -20,651 -17,301 -68 418 -5
-91 -9,338 -8,039 -33 250 14

-11,327 -13,059 -49 119 13
-7,059 -6,503 -25 211 -4
-684 -1,417 -3 4 1
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1,358 4,094 6 114 3

2.1999 -7 -1,377 -2,358 -7 16 1
2.1999 -3 -684 -1,417 -3 4 1
2.1999 -9 -1,791 -3,439 -8 13 -3
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2:1999 -5 -975 -1,945 -5 6 2
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aa
Liite 4 Barrier-position 4:n riskiä kuvaavat luvut

1.2.1999 -693 45,096 -25,075 -179 2,124 127
2.2.1999 -487 32,870 -18,952 -141 1,678 2
3.2.1999 -254 18,628 -11,610 -94 1,019 -75
4.2.1999 -357 23,559 -13,113 -101 1,366 -15
5.2.1999 -388 25,245 -13,684 -99 1,591 28
8.2.1999: -

9.2.1999
-415
-246

29,111
17,685

-17,174
-10,724

-116
-82

1,530
971

29
-10

10.2.1999 -164 12,451 -7,288 -52 883 -13
11.2.1999 -211 16,556 -11,123 -84 699 -6
12.2.1999 -101 8,168 -5,382 -45 479 9
15.2.1999 -129 10,109 -6,232 -48 680 2
16.2.1999 -165 12,475 -7,308 -52 883 -13
17.2.1999 -121 10,910 -8,348 -58 444 -44
18.2.1999 -91 7,881 -5,673 -42 361 -3
ÍÍ9.2.1999 -102 9,000 -6,634 -47 387 10
22.2.1999. -77 7,172 -5,482 -39 317 -6
23.2.1999 -27 1,718 -18 -8 266 -5
24.2.1999
25.2.1999

-105
-27

11,186
2,380

-10,496
-1,630

-63
-14

251
127

-28
-1

■
26.2.1999 -17 1,859 -1,723 -13 61 3

.3.1999 -11 1,375 -1,462 -10 38 0
2.3.1999 -14 1,828 -2,041 -12 42 1
33.1999 -12 1,643 -2,056 -11 28 -3
4.3.1999 -16 2,297 -2,950 -15 34 1
5.3.1999 -11 1,474 -1,648 -10 38 2
8.3.1999 -5 877 -1,361 -6 12 0
9.3.1999 -2 335 -464 -3 8 0
0.3.1999 -4 491 -554 -4 16 -3

11.3.1999 -3 506 -299 -4 24 -1
^2.3.1999 -2 290 -406 -2 8 1
15.3.1999 0 41 -80 0 1 0
16.3.1999 0 12 -33 0 0 0
17.3.1999 0 7 -22 0 0 0
18.3.1999 0 11 -37 0 0 0
19.3.1999 0 3 -9 0 0 0
22.3.1999 0 0 0 0 0 0
23Î3:1999" 0 0 0 0 0 0
24.3.1999 0 0 0 0 0 0
25.3.1999 0 0 0 0 0 0
26.3.1999 0 0 0 0 0 0

29.3.1999 r 0 0 0 0 0
30.3.1999 0 0 0 0 0 0
31.3.1999 0 0 0 0 0 0
1.4.1999 0 0 0 0 0 0
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Liite 5 Barrier-position 5:n riskiä kuvaavat luvut

5.2.1999

254 1,878 -26,930 68 -640 25
307 8,609 -20,081 91 -596 18
305 10,002 -18,050 95 -549 178
241 19,289 7,208 120 -203 -6

¡232 15,418 -631 104 -246 -2
140 15,361 12,143 94 -86 -11
229 19,222 4,612 116 -210 -7
9 2,073 4,082 13 -2 -4
225 27,408 25,319 143 -92 -33
83 12,091 14,621 71 -28 -14

9,660
4,082
9,888
5,080
1,177

34
13
30
13
3

-8
-2
-6
-2
0

-8
-4
-4
-4
-1

1999
$.1999

1
0
1
0
0

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

.199910 
19.3.1999 10
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o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
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Liite 6 Barrier-position 6:n riskiä kuvaavat luvut

1.2.1999 1,684 >,904 -133,053 58 -2,439 126
1,899 10 547 -118,201 96 -2,309 112

3.2.1999 1,921 15 690 -116,068 106 -2,184 777
4.2.1999 1,794 85 337 -17,650 282 -990 28
5 2 1999 .ß.2.19?9 1,773 61 702 -55,286 210 -1,186 48
8.2.1999
9.2.1999

1,478
2,021

100,731
78,866

19,537
-72,477

339
238

-588
-1,267

-17
56

10.2.1999 432 62 497 72,729 243 -46 -69
11.2.1999 2,285 159,927 32,203 420 -683 -100
12.2.1999 1,293 118,396 63,262 387 -288 -60

900 107,709 91,491 364 -151 -85
432 62,497 72,729 243 -46 -69
930 119,717 112,485 374 -129 -14
583 91,229 114,279 309 -46 -102
191 36,433 59,837 145 -8 -54

23.2.1999
24.2.1999

■

- 1999_ __ЛгйвЯИ
26.2.1999

371
38
139
16
0

1,150
148
541
78
2

2
0
1
0
0

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

,3.1999 C 
25.3.19991C

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

29.3.1999
'

30.3.1999
31.3.1999

sillePl

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
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o

o
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Liite 7 Barrier-position 7:n riskiä kuvaavat luvut

2.2.1999
3 2 1999
4.2.1999
5.2.1999

-323
-316
-197
-408
-280

44,118
43,894
33,999
59,707
45,540

-45,817
-45,512
-38,992
-61,744
-50,277

-215
-208
-154
-239
-189

-915
-941
-849
-1,346
-1,050

41
40
151
62
47

8.2.1999 * -311 53,217 -60,492 -200 -1,234 57
9.2.1999 -30 17,389 -27,003 -61 -587 23
10.2.1999 -108 45,248 -65,397 -111 -1,304 62
***» ' ' v. * f ' « - -
11.2.1999 98 6,220 -19,143 10 -537 -1
12.2.1999 -92 32,489 -46,595 -101 -906 42

17 20,443 -37,616 -42 -773 33
-108 45,248 -65,397 -111 -1,304 62
113 8,926 -26,160 10 -647 131
173 4,056 -23,842 40 -639 20
154 23,014 -50,763 -9 -1,160 50
-116 -55,761 -16,113 -80 -272 19
26 -53,152 -18,808 -67 -262 20
-355 -64,255 -12,399 -94 -265 14
-277 -64,567 -12,232 -83 -258 14
-186 -64,788 -14,009 -77 -258 17

93 -65,113 -19,107 -51 -238 21
-439 13,207 -7,244 -57 -232 9
-395 13,174 -7,965 -58 -210 10
-445 16,311 -7,461 -53 -231 9
-484 17,563 -6,175 ^3 -259 8

-351 14,557 -9,433 -58 -181 12
-395 17,953 -8,046 -47 -211 9
-255 10,796 -10,623 -59 -138 12
-345 17,726 -9,988 -53 -176 11
-275 13,450 -10,663 -55 -146 14

-232 13,364 -12,764 -56 -113 16
-286 18,043 -11,377 -49 -146 15
-172 10,914 -12,430 -48 -90 14
-129 5,902 -12,499 -46 -70 15
-213 17,631 -13,411 -45 -109 16

23.3.1999
■

24.3.1999

25,945
19,727
14,258
19,776
47,633

-16,632
-17,391
-16,245
-20,596
-30,927

-42
-39
-32
-38
-49

-134
-86
-52
-71
-170

20
22
20
27
45

!999
1.4.1999
ШмЗяНКтИШШХмшН

74,798
88,757
106,936
0

12,563
-5,546
-124,643
0

10
-3
-34
0

-467
-401
-225
0

-23
11
456
0
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Liite 8 Barrier-position 8:n riskiä kuvaavat luvut

4.2.1999
■

5.2.1999

9.2.1999
10.2.1999
11.2.1999
12.2.1999

.3.1999-1! 0Ó.3.I999Í0

12.3.1999 HO
15.3.1999
16.3.1999
17.3.1999
18.3.1999

31.3.1999
1.4.1999

1.2.1999
2.2.1999 
$.2.1999!

-2,731 504,899 -384,980 -500 -10,544 333
-2,500 490,489 -373,554 -472 -10,475 323
-1,452 443,212 -363,981 -426 -10,208 1,771
-4,032 659,327 -459,046 -145 -13,720 476
-2,708 564,308 -425,327 -287 -11,763 389

4.3.1999
5.3.1999
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Liite 9 Sanasto

@ (at)

ATM (at-the- 

money)

Bearish

Binaarioptio

Bullish

Call

ITM (in-the-money)

Knock-out, Knock- 

in

Kohde-etuus 

Osto- ja myyntilaita

OTM (out-the- 

money)

Polkuriippuvainen

at-merkki kurssi edessä tarkoittaa, että kurssi on option 

toteutuskurssi.

Option toteutushinta on sama kuin eräpäivän termiinkurssi. 

Tällaisella optiolla on 50% todennäköisyys, että se tullaan 

toteuttamaan eräpäivänä ja vastaansuuruinen 

todennäköisyys, että sitä ei tulla toteuttamaan.

Laskeva markkina.

Optio antaa haltijalleen eräpäivänä tietyn kiinteän summan 

mikäli option voimassaoloaikana jokin rajaehto on täytetty. 

Muutoin kassavirta on nolla.

Nouseva markkina. Bull-bear tarkoittaa, että uskotaan 

kurssien ensin nousevan, mutta sitten laskevan, 

osto-optio.

osto-option (myyntioption) toteutushinta on 

alhaisempi(korkeampi) kuin vallitseva markkinataso. Esim. 

EUR/SEK Myyntioptio @ 8.9050 on ITM, kun termiinikurssi 

markkinoilla on 8.7030 eli optiolla on perus-arvoa. Tällaisella 

optiolla on suurempi kuin 50%:n todennäköisyys tulla 

toteutetuksi eräpäivänään.

Saavuttaessaan trigger-tason optio lakkaa olemasta voimassa 

(knock-out) tai tulee voimaan (knock-in). Usein eteen lisätään 

termi down tai up kuvaamaan suuntaa, jossa trigger-taso on 

optiosopimusta tehtäessä.

Optiosopimuksen pohjalla oleva tuote.

Markkinoilla noteerataan osto- ja myyntilaidat. Ostolaidan 

hintaan noteeraaja on valmis ostamaan ja vastaavasti 

myyntilaitaan myymään.

osto-option (myyntioption)toteutushinta on

korkeampi(alhaisempi) kuin vallitseva markkinataso. Esim. 

Osto-optio @ 1.1400 on OTM, kun termiinikurssi on 1.1300 eli 

optiolla ei ole perusarvoa. Tällaisella optiolla on pienempi kuin 

50%:n todennäköisyys tulla toteutetuksi eräpäivänään.

Option arvo päättymispäivänä riippuu, mitä polkua optio on 

voimassaoloaikanaan.
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Put

Spot-kurssi

Trigger-taso

Myyntioptio.

Valuuttakurssi, jonka arvopäivä on toisena pankkipäivänä 

sopimuksesta lukien.

taso, jonka saavutettuaan barrier-optio joka aktivoituu tai 

lakkaa olemasta.


