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VALUUTTAHEDGING-MALLIN EXCEL-POHJAINEN IMPLEMENTOINTI 

Tavoitteet

Tutkielman tavoitteena oli implementoida valuuttahedging-optimointimalli Mic
rosoft Excelissä. Tarkoituksena oli kehittää työkalu yrityksen valuuttariskin hal
linnan tueksi. Päätöksentekijänä tässä tutkielmassa nähdään kansainvälisen yri
tyksen talousjohtaja. Työkalulla voidaan optimoida yrityksen valuuttahedging- 
portfoliota valuuttafonvardeilla ja -optioilla 12 kuukauden sijoitushorisontilla.

T utkimusmenetelmät

Excel-pohjaiseen työkaluun sovellettiin esiteltävää lineaarista optimointimallia. 
Valuuttakursseja ja yrityksen myyntiä mallinnettiin aikasarjamalleilla, joista si
muloitiin riittävä määrä skenaarioita optimointia varten. Optimointimallissa käy
tettiin hedging-instrumentteina valuuttaforwardeja, bondeja ja valuuttaoptioita.

Työkalun kehittämiseen käytettiin Microsoft Excelin makro-ohjelmointikieltä 
Visual Basic for Applications:ia (VBA). Excel Solver ei soveltunut implemen
toitavan mallin ratkaisemiseen, joten työkalussa käytetään sen sijaan GNU Li
near Programming Kit-optimointikirjastoa (GLPK).

Tulokset

Kehitettiin työkalu, joka antaa mahdollisuuden kokeilla miten eri lähtötilanteet 
vaikuttavat yrityksen optimaaliseen hedgingstrategiaan.

Päätöksenteon tukijärjestelmän kehittäminen Microsoft Excelillä tarjoaa käyttä
jälle tutun ympäristön. Etuja työkalun kehittämiselle käyttäen Exceliä ovat sen 
tarjoamat ohjelmointikieli ja valmis kehitysalusta. Excel Solverin käyttäminen 
monimutkaisempien mallien ratkaisuun voi olla hankalaa tai mahdotonta. Tut
kielmassa esitetään miten Excelissä voidaan käyttää vaihtoehtoisia ratkaisimia 
mallein optimointiin.

Avainsanat: optimointi, valuuttahedging
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1 Johdanto

Valuuttaportfolion hallinta on mielenkiintoinen ongelma, vaikka varsinkin Euroopassa euron 

käyttöönoton seurauksena markkinoilta on poistunut useita valuuttoja, mikä on poistanut va

luuttariskiä EU:n sisäisessä kaupassa. Jäljelle ovat kuitenkin jääneet vahvat kansainväliset 

valuutat kuten USA:n dollari, Japanin jeni ja Englannin punta. Ulkomaankauppaa käydään 

useilla markkinoilla pääsääntöisesti USA:n dollareissa, joten valuuttariskin hallinta on edel

leen ongelma varsinkin suuremmille yrityksille.

Käyttämällä johdannaisia suojaamaan valuuttaportfoliota kyetään valuuttakurssiriskiä hallit

semaan ja epäsuotuisten valuuttakurssimuutosten vaikutus valuuttaportfolioon voidaan mini

moida. Hyvin toteutetulla valuuttaportfolion hallinnalla voi olla positiivinen vaikutus yrityk

sen tulokseen ja näin yrityksen arvoon. Tutkimuksen mukaan (Allayannis & Weston 2001, 

Guay & Kothari 2003 mukaan) valuuttajohdannaisten käyttö voi kasvattaa yrityksen arvoa 

keskimäärin jopa 5 %.

Johdannaisten käyttämistä valuuttaportfolion suojaamiseen kutsutaan valuuttahedgingiksi. 

Valuuttahedging-portfolion optimointi vaatii systemaattisen menetelmän käyttöä ja se perus

tuu matemaattisille malleille, joihin perehtyminen saattaa olla talousjohtajan työkentän ulko

puolella. Nykyaikaiset tietojärjestelmät ja toimisto-ohjelmistot ovat mahdollistaneet sen, että 

monimutkaistenkin liiketoimintaprosessien hallinta voidaan toteuttaa automatisoidusti ja käyt

täjän karmalta yksinkertaisesti. Tietojärjestelmät antavat raportointimahdollisuudet ja nykyiset 

tietokoneet suoriutuvat kohtuullisen kokoisten matemaattisten mallien ratkaisemisesta nope

asti.

Tässä työssä kehitetään valuuttahedging-päätöksentekoon työkalu päätöksentekijän tueksi. 

Päätöksentekijänä tässä työssä nähdään kansainvälisen yrityksen talousjohtaja. Työssä im

plementoidaan Koivun & Pennasen (2005) valuuttahedging-mallia. Mallia on mahdollista 

soveltaa myös yli kahden valuutan tapaukseen, vaikka tässä työssä käytetäänkin vain euroja ja 

USA:n dollareita.

Työkalu on toteutettu tässä käyttäen yleisesti käytössä olevaa taulukkolaskentaohjelma Mic

rosoft Exceliä ja sen Visual Basic for Applications (VBA) makro-ohjelmointikieltä. Työkalu 
käyttää Microsoft Excelin Solverin sijaan GNU Linear Programming Kitin (GLPK) päälle 

kehitettyä ohjelmaa ratkaisimena LP-ongelmalle.
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Kappaleessa kaksi käsitellään valuuttahedgingiä yleisesti ja kappaleessa kolme tässä työssä 

optimaalisen portfolion löytämiseksi käytettävää mallia. Neljännessä kappaleessa esitetään 

työkalun pääpiirteet. Viidennessä kappaleessa kerrotaan kuinka työkalu toimii ja kuinka va- 

luuttahedgingin optimointi on toteutettu siinä. Kuudennessa kappaleessa käydään läpi kuinka 
työkalua on mahdollista kehittää edelleen ja mitä rajoituksia sen nykyisessä toteutuksessa on.
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2 Valuuttasuojauksen ongelma ja tavoite

Yrityksen taloudellisen riskinhallinnan tavoitteena on vähentää epäsuotuisten tapahtumien 

vaikutuksia yrityksen tulokseen. Yritykset voivat oman riskinsietokykynsä mukaisesti yrittää 

suojautua näiltä riskeiltä käyttämällä erilaisia riskinhallinnan työkaluja tai pyrkiä eliminoi

maan näitä riskejä. Yksi työkalu valuuttakurssiriskin hallintaan on erilaisten valuutta) ohdan- 

naisten käyttäminen suojaamaan yrityksen valuuttapositioita, ts. valuuttahedging.

Tehokas valuuttahedging on tärkeää erityisesti ulkomaankauppaa harrastavalle yritykselle. 

Koivun & Pennasen (2005) numeerisissa testeissä verrattiin tutkitun yrityksen kolmea eri 

portfoliostrategiaa keskenään: täysin suojaamatonta portfoliota, Koivun & Pennasen kehittä

män mallin mukaisesti optimoitua portfoliota sekä yrityksen nykyistä portfoliota, jossa suoja

taan 50 % USD myyntituloista futuureilla. Testeissä havaittiin, että yrityksen nykyinen käy

täntö ei tuonut olennaisia etuja verrattuna ensimmäiseen strategiaan, jossa ei tehdä mitään.

Tässä työssä valuuttaportfolion hallintaan käytetään valuuttafonvardeja, optioita ja bondeja. 

Näistä valuuttafonvardit ovat ehkä käytetyin ja tutuin johdannainen. Valuuttaoptioita voidaan 

käyttää valuuttakurssiriskin hallintaan, mutta Wongin (2003) mukaan niiden käyttöä hedging- 

välineenä ei ole juurikaan tutkittu. Tässä työssä keskitytään vain yrityksen valuuttakurssiris

kiin eikä huomioida yrityksen hintariskiä toisin kuin Wong.

On tärkeää huomata, että tässä työssä käytetty malli on kehitetty optimoimaan valuuttaportfo- 

liota käyttämällä valuuttajohdannaisia. Kyse ei ole valuuttamarkkinoiden spekuloinnista tai 

valuuttariskin eliminoimisesta. Näistä ensimmäistä, spekulointia, ei juuri koskaan voida pitää 

vastuullisena yrityksen valuuttariskin suojaamiskeinona, kun taas jälkimmäinen, koko valuut

tariskin eliminoiminen, on harvoin mahdollista tai edes edullista yritykselle. Esimerkki va

luuttariskien eliminoinnista olisi yrityksen päätös käydä kauppaa vain kotivaluutassa, tällöin 

valuuttariski siirtyisi kaupan toiselle osapuolelle. Johdannaisia voidaan käyttää spekulointiin

kin, kuten Allayannisin & Ofekin (2001) mainitsemissa Procter & Cambien ja Metallgesell

schaftin tapauksissa. Allayannis & Ofek päätyvät omassa tutkimuksessaan kuitenkin tulok

seen, joka tukee ajatusta siitä, että yritykset käyttävät johdannaisia hedgaukseen eivätkä spe

kulointiin. He viittaavat myös useisiin teorioihin, jotka ehdottavat miksi yrityksen kannattaa 

käyttää valuuttajohdannaisia (kts. esim. DeMarzo & Duffie, 1995).
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Valuuttahedgingin mallintamisesta ja optimoinnista ei ole juurikaan tehty, valuuttahedgingistä 

tehdyt tutkimukset ovat pääasiassa empiirisiä tutkimuksia, joissa on tutkittu käyttävätkö yri

tykset valuuttajohdannaisia (Guay & Kothari, 2003), miten yritykset käyttävät niitä (Geczy et 

ai., 1997) ja millaiset yritykset hyötyvät niiden käytöstä. Tutkimuksia on tehty stokastisten 

optimointimallien käytöstä rahoitusongelmiin (Yu, Ji & Wang, 2003) ja valuuttaoptiohedgin- 

giin (Wu & Sen, 2000).
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3 Valuuttahedging-malli

Tässä työssä käytetään pohjana Koivun & Pennasen (2005) mallia, mutta joiltain osin on 

myös sovellettu Kallion (2004) mallia. Alla esitetään lyhyesti Koivun ja Pennasen malli ja 

kuinka sitä on sovellettu tässä työssä. Suurin ero heidän malliinsa on, että kohdefunktiona on 
eksponentiaalisen hyötyfunktion sijaan kahden tavoitteen painotettu summa, kuten Kallion 

mallissa. Tämä muutos tehdään sen vuoksi, että malli pysyy tällöin lineaarisena.

3.1 Valuuttakurssin mallinnus

USD/EUR-valuuttakurssin mallinnukseen käytetään seuraavaa aikasarjaa

(1)

Ç, on USD/EUR-valuuttakurssi ($/€), 

ac kuvaa mallin autoregressiivisyyttä,

a¡- kuvaa In Ç, palautuskerrointa (mean reversion rate) kohti tasapainoarvoa y, 

e, on normaalijakautunut satunnaismuuttuja,

Z, = 1/Çt on EUR/USD-valuuttakurssia hetkellä t (€/$).

3.2 Myyntitulon mallinnus

Myyntituloa kuukaudelle t mallinnetaan seuraavasti

(2)

missä S f on kuukausittaiset USD-määräiset myyntiennusteet, jotka tehdään kerralla vuodeksi 

eteenpäin. Sf kuvaa kuukausittaista ennustevirhettä,

joka saadaan aikasarjasta

(3)

Historiaan perustuvassa estimoinnissa Sf on määritelty kaavalla

Sf =ln(Sf)-ln(S/), (4)
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missä S“ on toteutunut myynti kuukaudella t. Estimoinnin tulokset ovat kappaleessa 3.3.3.

3.3 Optimointimalli

Käytetty optimointimalli on yksijaksoinen eli kaikki investointipäätökset tehdään ajanjaksolla 

nolla koko T periodin suunnitteluhorisonttia varten. Jotta aikasarjoja voidaan käyttää opti- 

mointimallissa, luodaan aikasarjamalleja (1) - (3) käyttäen N skenaarioita.

3.3.1 Muuttujat ja parametrit

Mallin päätösmuuttujat ovat seuraavat: (/ = 1, n = 1, ...,N)

ftb on forwardostosopimukset maturiteetilla t (M$),

// on fonvardmyyntisopimukset maturiteetilla t (M$),

bbt on ostettavat nollakuponkibondit maturiteetilla t (M€),

c,v on ostettavat call-optiot maturiteetilla t (M$) ja toteutushinnalla x (€/$),

p, x on ostettavat put-optiot maturiteetilla t (M$) ja toteutushinnalla x (€/$),

jr, „ on USD-määräisen myynnin tulos kuussa t skenaariossa n (M€),

v on huonoin vuosittainen kokonaistulos prolongoituna hetkeen T skenaarioissa (worst case) 

(M€).

Hedging-instrumenttien hintoja esittävät parametrit: (/ - 1, n — 1,...,N)

F, on valuuttaforwardhinta maturiteetilla t (€/$),

B, on nollakuponkibondin hinta maturiteetilla t,

C, ,x on call-option hinta maturiteetilla t ja toteutushinnalla x (€/$),

Plx on put-option hinta maturiteetilla t ja toteutushinnalla x (€/$).

S,,„ on kuukauden t myynti skenaarioissa n (M$),

Z,,„ on kuukauden t EUR/USD-kurssi skenaarioissa n (€/$).

Transaktiokustannukset fonvardeille (€/$), bondeille ja optioille (€/$) ovat

Tb Jä Tq.
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Investointiylärajat hedging-instrumenteille (forwardostosopimukset, forwardmyyntisopimuk- 

set, bondit, call-optiot, put-optiot) suhteessa myyntimäärien S,,„ keskiarvoon (1 /N)^Sl n ovat

/\ bb, c ja p.

R,j on prolongointikorkokerroin ajanhetkestä t horisontin loppuun, t = 1, ...,T 

Во on kassara]oitus suojaustoimenpiteiden kustannuksille,

/л on myyntikateosuus,

ô on aika kuukausissa myynnin ja maksun välissä

3.3.2 Kohdefunktio ja rajoitteet

Maksimoitavana kohdefunktiona käytetään tuloksen odotusarvon ja huonoimman tapauksen 

(worst case) painotettua summaa painoilla a ja (l-а). Kuten Kallion (2004) yhteenvedossa 

todetaan, tuloksen odotusarvon maksimointi saattaa tuntua liian spekulatiiviselta ja huonoim

man tapauksen maksimointi liian riskiä karttavalta, mutta näiden kahden tavoitteen painotta

misella saadaan molemmat tavoitteet halutuille tasoille. Tavoite on siis

J N T
maximize a — ^ ^ /?, г л:, „ + (1 - a )v

N n_l M

Ensimmäinen rajoite on kuukausittaisen tuloksen kehittyminen: (t n 1,...,N)

л,., = Stn(Zln -(1 -+ (1 -B,)bb, -xbBp\ + (// -//)(Z,.„-F,)-zf(ftb + //) + 

2(max(0,Z,n - x) - С,>,_х + (max(0,x - Z, J- PJpIJC - r0(Clxc,_x + P,xp,J.
X

Rajoitteen ensimmäinen termi Sln(Ztn -(1 -p)Zl_ñn), joka kuvaa kuukauden t skenaarion n 

suojaamatonta myyntivoittoa voidaan esittää myös muodossa pStnZl_ôn + Sln(Ztn-Zl_ôn). 

Tällöin ensimmäinen termi esittää myyntikatetta (M€), joka saadaan myynnistä St,„ hetkellä t- 

Ô. Toinen termi esittää kurssivoittoa tai -tappiota.

Rajoitteen loput termit esittävät johdannaisten käytöstä saatavia tuottoja sekä johdannaisten 
käytöstä aiheutuvia transaktiokustannuksia. Toinen ja kolmas termi esittää bondeista, neljäs ja 

viides forwardsopimuksista sekä kuudes termi optioista saatavia tuottoja kuukaudelle t ske

naariossa n.

(5)
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Huonoimman skenaarion tulos on suurin arvo v, jolle

T
v s ^ R' rJTln kaikille n, n = 1,

i-i

Investointien ylärajat kaikille t ,t = 1....Tovat

Esimerkiksi optioiden käyttö johdannaisinstrumentteina voidaan kieltää asettamalla c ja p 

nollaksi. Kuukausikohtaiset suojauksen määrärajoitteet (kaikille t, t= 1 ...,T) ovat

Nämä estävät, ettei ostettujen ja myytyjen johdannaisten arvo ei ylitä kuukauden myynnin 

odotusarvoa. Kassarajoitus suojaustoimenpiteille on alussa

X

Tämä rajaa alkuhetkellä t = 0 valuuttasuojaukseen käytettävät investoinnit ennalta asetettuun 

budjettiin B0.

3.3.3 Estimoitujen parametrien arvot ja skenaarioiden lukumäärä

Koivu & Pennanen estimoivat valuuttakurssiparametrit ac = 0,288, as = 0,025 ja crf = 0,025 

yhtälössä (1) käyttämällä valuuttakurssidataa välillä 1/1987 - 12/2003 ja saatuja parametreja
11



käytetään myös tässä. Tasapainoarvona у käytetään yhden vuoden fonvard-kurssin logaritmia, 

y = In 1,25,

USD-määräisen myynnin parametrit as = -0,757 ja os = 0,225 yhtälössä (3) on estimoitu käyt

täen myyntidataa vuosilta 2001-2003.

Skenaarioita tulisi olla mahdollisimman suuri määrä, jotta ne kuvaisivat aikasarjamalleja luo

tettavasti. Toisaalta skenaarioiden määrä vaikuttaa mallin ratkaisemiseen vievään aikaan. To

dettiin, että kun N = 100, saadaan riittävän luotettavia tuloksia ilman että ratkaisunopeus hi

dastuu liikaa.
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4 Työkalun kehittäminen

4.1 Microsoft Excel

Monissa yrityksissä on käytössä Microsoftin toimisto-ohjelmistopaketti, johon kuuluu myös 

taulukkolaskentaohjelma Microsoft Excel. Microsoft Excel tarjoaa yksinkertaiset ja helposti 

käytettävät käyttöliittymäkomponentit sekä makro-ohjelmointikielen, VBA:n, joten siinä voi

daan nopeasti luoda ohjelmia yksinkertaisten fmanssiongelmien ratkaisuun. Pääsyy sen käyt

tämiseen tämän ohjelman kehittämiseen on sen tuttu käyttöliittymä. Koko työkalu olisi mah

dollista tehdä myös alusta loppuun itse, mutta tässä tapauksessa se olisi liian työlästä ottaen 

huomioon se, että Excel taijoaa valmiit käyttöliittymäkomponentit sekä tilastolliset funktiot.

4.1.1 3-tier arkkitehtuuri ja Excel

Työkalun tulisi olla optimaalisesti jaettu kolmeen eri abstraktiotasoon (ns. 3-tier arkkitehtuu

ri), joissa erotetaan data, prosessi ja esitys toisistaan. Eri abstraktiotasot keskustelevat keske

nään yhteisen rajapinnan kautta. Tällainen rakenne on tuttu moderneista tietokantaratkaisuista 

(kts. esim. Hoffer et ai, 2002) ja sitä pidetään yleisesti hyvänä periaatteena kehitettäessä tieto

järjestelmiä. Muutos yhteen tasoon ei vaadi muutoksia muissa tasoissa. Kehitettävän työkalun 

tapauksessa tulisi erottaa datataso (johdannaisten hinnat, jne.) logiikkatasosta (LP-ongelma, 

joka ottaa syötteenä datan ja tulostaa ratkaisun) ja esitystaso (jossa esitetään ratkaisuja siihen 

liittyvää analyysiä esim. graafisesti).
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Visualisointi 
(Presentation Layer)

Microsoft Excel

Logiikka
(Business Logic Layer)

(Database Layer)

Ratkaisin

Hinnat, kurssidata, 
myyntiennusteet

Kuva 1 - Kaaviokuva 3-tasoisesta arkkitehtuurista

Yksitasoinen työkalu voidaan toteuttaa helposti ja nopeasti, mutta järjestelmän ylläpidettä

vyys kärsii ja muutokset/päivitykset ovat hankalia tai jopa mahdottomia. Microsoft Excelissä 

on helppoa toteuttaa työkalu yksitasoisesti, vaikka siten, että yhden taulukon soluissa on si

säänrakennettuna niin päätösmuuttujat, malli ja taulukko, joka näyttää optimaalisen hedging- 

portfolion. Muutoksien tekeminen tässä ratkaisussa eri tasoihin on kuitenkin hidasta, koska ne 

ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa (kts. kuva 2). Pelkästään datan siirtäminen toiseen kohtaa 

Excelin sivua johtaa siihen, että dataan viittaavat toiminnot pitää kirjoittaa uudestaan, jotta ne 

löytävät siirtyneen datan (Excel osaa korjata automaattisesti osan soluviittauksien muutoksis

ta, mutta ei esimerkiksi makroihin).
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A В C D E F G H I
1
2
3 Tuotteet E F
4 Määrät 5 6 Tav.funk.arvo
5 Hinnat 5000 4000 49000 J
6
7 Rajoitteet
8 Kapas raj A 10 15 140 <= 150
9 Kapas raj В 20 10 160 <= 160
10 Suhderajoite 1 -3 -13 <= 0
11 Test ¡tunnit 30 10 210 >= 135
12 Kokonaisrajoite 1 1 11 >= 5
13

Solver Parameters
15
16

Set Target Cell: S3] 1 Solve 1

17 Equal To: (•) Max -Ô Min Q Value of: 0 1 Close 1

18 3y Changing Cells:

19 • $C$4:$D$4 m ( Guess 1
20
21 Subject to the Constraints: ; Options

22 $C$4:$D$4 = integer » 1 Add !
23 $E$11:$E$12 > = $G$11:$G$12

24 $E$8:$E$10 <= ; Change
Reset All

25
26
— *• i Delete

Heb i
—

27
28 —

29
30
31 I

Kuva 2 - Yksinkertainen LP-ongelma Excelissä

Tärkeä syy järjestelmän rakentamiselle useammalla tasolle on myös, että eri tasoja voidaan 

vaihtaa vaikka kokonaan toiseen komponenttiin kunhan se kommunikoi käyttäen samaa raja

pintaa. Työkalu, joka on kehitetty kokonaan Microsoft Excelissä pitää pahimmassa tapaukses

sa ohjelmoida kokonaisuudessaan uudestaan, mikäli työkalua halutaan käyttää muissa ympä

ristöissä tai yhteensopimattomissa versioissa Microsoft Exceliä.

4.2 LP-ongelman formulointi ja ratkaiseminen

Olisi mahdollista implementoida esitelty valuttahedging-malli suoraan Exceliin, mutta korja

usten tai muutosten tekeminen ei olisi käytännöllistä. On erityisen toivottavaa, että optimoin- 

timalli on erillään muista komponenteista, koska esimerkiksi tämän työn lopussa esitetyt jat
kokehitysmahdollisuudet vaativat muuten täysin Excelissä toteutetun työkalun kehittämisen
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alusta loppuun uudestaan. Eriytetty optimointimalli mahdollistaa sen, että ainoastaan Excelin 

ja LP-ratkaisimen rajapintoja tarvitsee laajentaa. On kuitenkin olemassa syitä, joiden vuoksi 

työkalun implementointi Exceliin on toivottavaa.

Microsoft Excel ei taulukkolaskentaohjelmana sovellu kovin hyvin muuhun kuin taulukko

muotoisen kaksiulotteisen datan käsittelyyn. Implementoitavassa mallissa on käytössä muut

tujia, joilla mm. on useampia alaindeksejä. Näihin lukuihin viittaaminen yksinkertaisesti on 

lähes mahdotonta Excelissä, jonka soluissa viitataan toisiin soluihin (esim. ”B2”) eikä muut

tujiin (esim. S,). Excelin kaavoissa viitataan vain soluun eikä sen sisältämän lukuun tai tämän 

luvun takana olevaan muuttujaan.

Kuva 3 - Indeksiviittaukset Excelissä

16



Yksi vaihtoehto LP-ongelman formulointiin on käyttää siihen suunniteltuja mallintamiskieliä 

kuten AMPL1, MPS tai CPLEX. Nämä kielet mahdollistavat matematiikan esittämisen luon

nollisemmin kuin taulukkolaskentaohjelman taulukot.

Microsoft Excelin sisäänrakennettu Solver ei myöskään ole hyvä vaihtoehto ratkaisemaan 

optimointiongelmia. Verrattuna varsinaisiin LP-ratkaisimiin, jotka ratkaisivat esitetyn hed- 

gingmallin moderneilla tietokoneilla alle sekunnissa, vei malli Excel Solverilla riippuen anne

tusta lähtöarvoista parhaimmillaankin yli 15 sekuntia. Lähdettäessä satunnaisista lähtöarvoista 

aikaa kului jopa useita minuutteja. Excel Solver oli myös usein päätynyt eri ratkaisuun kuin 

muut ratkaisimet. Tämä johtuu ainakin osittain Sokerin toleranssien suuruudesta.

Markkinoilla on useita kaupallisia ja ilmaisiakin ohjelmistoja, jotka laajentavat Excelin LP- 

ongelmien ratkaisukykyä. Ne eivät kuitenkaan ratkaise ongelmaa, joka syntyy tarpeesta erot

taa ratkaisin Excelistä. Haluttiin, että Excel toimii vain käyttöliittymänä datan syöttöön, min

kä jälkeen ratkaisinkomponentti hakee datan ja ratkaisee optimaalisen valuuttaportfolion käyt

täen annettua mallia.

4.2.1 GNU LP Kit

Koivun & Pennasen (2005) käyttämästä mallista on käytettävissä AMPL-kielinen versio, jo

ten helpointa oli käyttää ongelman ratkaisemiseen tätä mallinnuskieltä tukevaa ohjelmistoa. 

Markkinoilta löytyy AMPL-ohjelmisto, mutta se on maksullinen. Toinen vaihtoehto on käyt

tää vapaata GNU Linear Programming Kititä (GLPK), joka osaa ratkaista LP-ongelmia, jotka 

on mallinnettu käyttäen AMPL:n tapaista kieltä GNU MathProg:ia2. GLPK on ANSI C- 

kielinen LP-ratkaisukirj asto.

Kun GLPK:n ympärille kehitettiin ohjelma, joka lukee Excelin sisältä datan ja palauttaa Exce- 

lille GLPK:n saaman ratkaisun, saavutettiin haluttu tulos. Ohjelman lähdekoodi on liitteessä 

A.

Mikäli käytössä on myös AMPL, voidaan sitä käyttää vaihtoehtoisesti GLPK:n sijaan. Liit

teessä D esitetään, kuinka mallin ratkaisuun voidaan käyttää myös vaihtoehtoisia ratkaisimia

Fourer, Gay & Kemighan ( 1990)

2 Makhorin (2005)
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ja tällöin voidaan käyttää myös Koivun ja Pennasen mallissa esitettyä epälineaarista hyöty- 

funktiota kohdefunktiona.

4.2.2 Työkalun perusrakenne

Alla kuvataan vuokaaviossa edellä esitetyn työkalun perusrakenne, joka koostuu datasta, toi- 

mintalogiikasta ja tuloksen visualisoinnista.

Г Logiikka" Visualisointi

Valuuttakurssi-

Plåtosintormiati-

Solver

Kaavioita

Kuva 4 - Kaavio työkalun osista

Kuvassa 4 on vasemmalla ryhmitelty tarvittava data neljään eri ryhmään. Valuuttakurssidata 

on markkinoilta saatavissa. Myyntiennustedata on yrityksen sisäisistä tietojärjestelmistä löy

tyvää dataa. Hedging-instrumenttien hintadata on johdettavissa valuuttakursseista (kts. kappa

le 5.1.2), mutta riippuu myös markkinoista.

Skenaariogeneraattori luo datasta optimointia varten tarvittavan määrän skenaarioita opti- 

mointimallia varten. Kun optimointimallia varten tarvittavat parametrit on laskettu, voidaan 

malli ja data optimoida. Optimoinnin seurauksena saadaan optimaalinen hedging-portfolio ja 

sitä voidaan visualisoida eri tavoin.

Uusimmissa Microsoft Excelin versioissa on täysin mahdollista toteuttaa kaikki kolme tasoa, 

mutta kuten edellä on kerrottu, tämä ei välttämättä ole toivottavaa. Työkalu on kuitenkin tar

peeksi yksinkertainen, jotta erillisen tietokantajärjestelmän käyttäminen ei välttämättä ole 

perusteltua.
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5 Työkalun toteutus ja dokumentointi

Tässä osassa käydään työkalu läpi mukaillen käyttöohjeen tyyliä. Liitteessä В on yksityis

kohtaisemmat tiedot, kuinka työkalun eri osat toimivat ja esitetään makrojen lähdekoodi.

5.1 Excel-taulukon peruskäyttö

Asennusohjelma kopioi työkalun tiedostot hakemistoon C:\CHTOOLja työkalu käynnistetään 
avaamalla CHTOOL.XLS Excelillä tai avaamalla CHTool-pikakuvake Windowsissa. 

CHTOOL.XLS vaatii toimiakseen vähintään Microsoft Excel 97-version. Excelin turvalli- 

suusasetuksissa on mahdollistettava makrojen käyttö.

Excel-työkirja koostuu useista työsivuista, jotka on näkyvät Excelissä taulukon alalaidassa 

(kts. kuva 5):

• UI, Prices (Käyttöliittymä sekä suojausinstrumenttien hinnoittelutaulukko)

• Simulated USD Sales, Simulated USD rate, Performance, Performance 2, Gross Mar

gin Distribution (Graafit)

• Model, Data, TimeSeries, WealthScenarios (työsivut, jotka sisältävät toiminnallisuu

den)

• AMPL-data (Työsivu, joka luo datatiedoston optimointia varten)

M < ► n\ui/ Prices / Simulated USD Salet / Simulated USD rate / Performance / Performance 2 / GM Distribution / 

Kuva 5 - CHTOOL.XLSrn työsivujen oletusnäkymä

Näistä työsivuista kahden ensimmäisen kohdan sivut ovat näkyvissä käyttäjälle. Loput ovat 
oletusarvoisesti piilossa käyttäjältä ja toimivat ainoastaan makrojen työsivuina eikä niihin 

tarvitse eikä pidäkään normaalikäytössä koskea.
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5.1.1 Käyttöliittymä

Kuva 6 - Kuva käyttöliittymä-sivusta

Käyttöliittymä-sivu (UI-välilehti) tarjoaa perus- ja päänäkymän käyttäjälle. Se on jaettu nel

jään eri osaan: skenaarioparametrit (Scenario Generator Parameters), skenaario- ja korkodata 

(Scenario Data / Interest Rates), optimointiparametrit (Portfolio Optimization Parameters) ja 

optimaalinen hedgingportfolio (Optimal Hedging).

Skenaariot luodaan painamalla Generate Scenarios -nappia. Skenaarioiden luonti voi viedä 

hetken, hiiren osoittimen kuva muuttuu tiimalasista takaisin normaaliksi kun skenaariot ovat 

valmiit. Skenaarioiden luomisen ajan Excel-ikkunan nimi muuttuu ilmoittamaan skenaarioi

den luomisesta. Mikäli skenaarioparametreja tai skenaariodataa muutetaan, on skenaariot luo

tava uudelleen ennen optimointia tai optimoinnissa käytetään vanhoja skenaarioita.

Portfolio optimoidaan painamalla Optimize Portfolio -nappia. Optimointi tapahtuu yleensä 

huomattavasti nopeammin kuin skenaarioiden luominen. Samoin kuin skenaarioiden luomisen
20



yhteydessä, hiiren osoitin muuttuu tiimalasiksi ja Excel-ikkunan nimi ilmoittaa optimoinnin 

kulusta.

5.1.1.1 Skenaarioparametrit

• 1 year USD forward rate ($/€), jonka logaritmi määrittelee aikasarjamallin (1) para

metrin у, joka toimii ohjausterminä USD-kurssin kehitykselle. Tätä kehitystä arvioi

daan USD:n yhden vuoden forward-hinnalla.

• USD Sales стоп dollarimääräisen myynnin aikasarjamalliin (4) liittyvä parametri as, 

joka kuvaa virhetermin jakaumaa, ts. myyntiennusteiden tarkkuutta.

Mikäli skenaarioparametreja tai skenaariodataa muutetaan, on skenaariot luotava uudelleen 

(Generate Scenarios) ennen optimointia tai optimoinnissa käytetään vanhoja (edellisiä) ske

naarioita.

5.1.1.2 Skenaario-ja korkodata

Skenaariodataa ovat

• USD/€ exchange rates. Neljän edellisen kuun USD/EUR-valuuttakurssin kuun kes

kiarvo. Tämä informaatio on saatavilla useista lähteistä, esimerkiksi USA:n keskus

pankin, Federal Reserven, kotisivuilta tai Euroopan keskuspankin (EKP) kotisivuilta.

• Actual USD Sales. Kahden edellisen kuun toteutunut USD myynti miljoonissa eurois

sa.

• USD Sales forecast. Ennuste USD myynnille seuraavalle 12 kuukaudelle.

Korkodataa ovat

• 12 kk Euribor-korot kuukausikohtaisesti. Tämä informaatio saatavilla useista lähteistä, 

mm. Suomen Pankin kotisivuilta.

• 12 kk USD-korko kuukausikohtaisesti. Sopiva USD-korko riippuu käyttötarkoitukses

ta.
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5.1.1.3 Optimointiparametrit

• Annual exchange rate volatility, joka on USA:n dollarin volatiliteetti vuositasolla. 

Koivu & Pennanen (2005) saivat numeerisissa testeissä tälle volatiliteetille arvon o — 

0,1.

• Investment budget on käytettävissä oleva investointibudjetti Bo (miljoonissa euroissa), 

jolla rahoitetaan johdannaisten hankkiminen.

• Transaction costs määrittelee eri johdannaisten transaktiokustannukset гу, ть ja r0.

• Hedging limits määrittelee rajat sille, kuinka paljon eri instrumentteihin voidaan sijoit

taa kuukausikohtaisesti suhteessa kyseisen kuukauden odotettuun myyntiin.

• Objective function parameters määrittelevät kohdefunktioon liittyvät parametrit.

o Weight on expected profit määrittelee prosentuaalisen painon a (0-100%), joka 

annetaan kohdefunktiossa (5) odotetulle tulokselle. Toisen tavoitteen (huonoin 

tulos) paino on 100% - a. Toisen tavoitteen painoa ei voi muuttaa Excelissä 

suoraan, vaan se lasketaan automaattisesti.

o Margin-% on myyntikateosuus ц. Alkuperäisessä Koivun & Pennasen (2005) 

mallissa tämä on 45%

5.1.1.4 Optimaalinen hedgingportfolio

Kun halutut parametrit ja data on asetettu, skenaariot luotuja portfolio optimoitu, taulukkoon 

tulee optimaalinen hedging-portfolio. Taulukossa on esitetty johdannaisinstrumentit ja opti

maaliset määrät eri maturiteeteilla 12 kuukauden sijoitushorisontin loppuun.

• Forwards to buy, Forwards to sell. Ostettavat tai myytävät valuuttaforwardit eri 

maturiteeteilla (M$).

• Bonds to buy. Ostettavat bondit eri maturiteeteilla (M€).

• Call-options/Put-options at X %. Ostettavat call- tai put-optiot toteutushinnalla, joka 

on X % tämän hetken (Month 0, i=0) USD/EUR-valuuttakurssista (M$).
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5.1.2 Prices-välilehti
D Microsoft Excel - chlool jj
8) File Edit View Insert Format Tools Data Window Help
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Hedging Instrument Prices

4
5
6
7
8
9
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21

Call-
options

Call-
options

Call-
options

Put-
options

Put-
options

Put-
options

1 0,998 0,814 0,082 0,010 0,000 0,000 0,009 0,081
2 0,996 0,814 0,082 0,014 0,000 0,000 0,013 0,080
3 0,995 0,815 0,083 0,017 0,001 0,000 0,015 0,079
4 0,993 0,816 0,084 0,020 0,001 0,001 0,017 0,079
5 0,991 0,817 0,085 0,023 0,002 0,001 0,019 0,079
6 0,989 0,817 0,086 0,025 0,003 0,001 0,021 0,079
7 0,987 0,818 0,087 0,027 0,004 0,002 0,022 0,079
8 0,985 0,819 0,088 0,029 0,005 0,002 0,023 0,079
9 0,983 0,820 0,090 0,031 0,006 0,003 0,025 0,079
10 0,981 0,821 0,091 0,033 0,007 0,003 0,026 0,079
11 0,979 0,822 0,092 0,035 0,008 0,004 0,027 0,079
12 0,977 0,823 0,093 0,037 0,009 0.005 0,027 0,080

Kuva 7 - Kuva Prices-välilehdestä

Prices-taulukko sisältää työkalun laskemat teoreettiset hinnat eri sijoitusinstrumenteille eri 

maturiteeteilla. Niiden laskemiseen on käytetty seuraavia kaavoja:

• Bondit: B, = 1
1 + <,

, t = 1..12, Гу, on Euribor-korko ajanhetkestä 0 kuukauteen t.

\ + re• Valuuttafonvardit: F, =---- ^-Z0, t = 1..12 (Hull, 2003). r‘t on Euribor-korko ja r0d,
1 + 'b.,

USD-korko ajanhetkestä 0 kuukauteen t ja Zo on nykyhetken EUR/USD- 

valuuttakurssi (kuukauden keskiarvo).

• Optiot on hinnoiteltu käyttämällä Black-Scholes-optiohinnoittelukaavoja: (Hull, 2003) 

Ct^B{F,N{dl)-xN(<d2)]

P,^B{xN{-d2)-FtN{-d{)\
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jossa N(-) on normaalijakauman kertymäfunktio ja

d] — ¿^2 ", ln(F, / x) + ex,2 /2
",

a, = o ylt/12 kuvaa t kuukauden valuuttakurssivolatiliteettia.

5.1.3 Kuvat
Excel-taulukossa on myös raportointia varten viisi peruskaaviota, jotka visualisoivat skenaa-

riodatan ja optimiportfolion avainlukuja. Valmiiksi määriteltyjen kaavioiden lisäksi on mah

dollista lisätä omia kaavioita Excel-taulukkoon.

Kuva 8 - Työkalun luomat peruskaaviot

5.1.3.1 Simulated USD sales

Kaavio esittää graafisesti kuukausikohtaisesti USD-määräiset myynnit eri skenaarioissa. Jo

kainen viiva kuvaa yhtä skenaariota.
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5.1.3.2 Simulated USD rate

Kaavio esittää graafisesti kuukausikohtaisesti USD/EUR-kurssisuhteen skenaarioissa. Kuten 

edellisessä, yksi viiva kuvaa yhtä skenaariota. Tämän kuvaajan avulla voidaan graafisesti to

deta, että skenaarioparametrit tuottavat halutun mukaisia skenaarioita.

5.1.3.3 Hedging Performance ja Hedging Performance+Standard Deviation

Nämä kuvaajat esittävät hedgingportfolion keskimääräistä tehokkuutta suhteessa suojaamat

tomaan portfolioon. Tämä lasketaan kaavalla

k\ = 100E(ж°р1 -п\)IStZt, t=l.....T,

л°р' on optimoidun portfolion kuukauden t voitto, 

ж\ on suojaamattoman portfolion kuukauden t voitto.

Kaavassa E on odotusarvo-operaattori. Toisessa kuvaajassa esitetään myös edellä mainitun 

tehokkuuden keskihajonta ja siinä ulommat viivat kuvaavat odotusarvoa yhden hajonnanmi- 

tan päässä.

5.1.3.4 Gross Margin Distribution

Kuvaaja esittää vuosittaisen myyntikatteen jakauman pylväsdiagrammina. Pylväsdiagrammis

sa on esitetty luokkien suhteelliset frekvenssit ja kuvaajassa on myös kumulatiivinen viiva- 

diagrammi. Tässä kuvaajassa nähdään miten vuotuisen myyntikatteen odotusarvo vaihtelee 

skenaarioissa. ”Huonoa”, vasemmanpuolista häntää voidaan eliminoida antamalla lisää painoa 

kohdefunktiossa huonoimman skenaarion maksimoinnille (vähemmän painoa odotusarvon 

maksimoinnille).

5.2 Makrot, ratkaisin, mallitiedostoja datatiedosto

Työkalussa käytettävän ratkaisimen lähdekoodi ja toiminta esitetään liitteessä A. Excelissä 

käytetyt makrot esitetään tarkemmin liitteessä B. Koivun & Pennasen (2005) optimointimal- 

liin perustuva MathProg-kielinen mallitiedosto esitetään liitteessä C.

Optimoinnissa käytettävä datatiedosto luodaan aina uudestaan Excelissä optimoinnin yhtey

dessä, ts. kun Optimize Portfolio-nappia on painettu. Kaikki tätä ennen tehdyt muutokset tie

dostoon katoavat, joten mikäli datatiedoston sisältöä tai parametreja halutaan muokata, tulee 

tämä tehdä Excel-taulukon AMPL-data-välilehteen liitteen В kohdan 7 mukaisesti tai vaihto-
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ehtoisesti Optimize()-funktiossa ExportT oT extFileQ-

funktiokutsujen välissä.

WaitUntilAppCloseQ-

26



6 Mallin ja ohjelmiston jatkokehitys

6.1 Malliin jatkokehitys

Useissa organisaatioissa on siirrytty ns. rullaavaan budjetointiin (rolling budget), jossa esi

merkiksi kuukausittain budjetoidaan seuraavalle 12 kuukauden jaksolle. Nykymalli olettaa, 

että suunnitelma tehdään tästä hetkestä 12 kk eteenpäin eikä suojauksia tarkastella uudelleen 

tällä aikaperiodilla. Jotta malli toimisi myös rullaavaa budjetointia käyttävissä organisaatiois

sa, tulisi mallissa ottaa huomioon jo tehdyt suojaustoimenpiteet.

Optimiratkaisussa ylimääräinen investointibudjetti päätyy välttämättä bondeihin, jolloin yli

mitoitettu investointibudjetti aiheuttaa sen, että sijoitushorisontin lopussa bondeja ostetaan 

investointibudjetti täyteen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta optimiratkaisuun muuten, vaan ainoa 

seuraus on se että mitattaessa tehokkuutta, optimiratkaisu voi näyttää liian paljon paremmalta 

horisontin lopussa kuin suojaamaton positio.

Implementoidussa mallissa optioilla on vain kolme toteutushintaa, jotka riippuvat vallitsevas

ta USD:n kurssista (toteutushinnat ovat 90%, 100% ja 110% vallitsevasta kurssista). Mallin 

antamat optiot ovat siis hyvin teoreettisia eikä niitä löydy markkinoilta.

6.2 Toteutuksen jatkokehitys

Microsoft Excel + GLPK yhdistelmä ei välttämättä ole sopivin ratkaisu kaikkiin ympäristöi

hin. Sen ylläpito- ja päivitysominaisuudet eivät ole hyvät. Kokonaisen itsenäisen ohjelman 

kehittäminen ei ole käytännöllistä. Silti jatkokehittämiselle on varaa.

Nykyisessä toteutuksessa käyttäjä joutuu itse syöttämään valuuttakurssi- ja myyntiennusteda- 

tan kuten myös korkodatan. Näistä ainakin julkisesti saatava data olisi mahdollista saattaa 

automaattisesti järjestelmään.

Skenaarioiden luominen Excelissä vie nykyisellä toteutuksellaan turhan kauan aikaa. Kehit- 

tyneemmässä versiossa voisi esimerkiksi ylläpitää eri skenaario-datasettejä, joita voisi tallen

taa ja ladata nopeasti. Tällainen ratkaisu kuitenkin vaatisi jonkinlaisen tietokantarakenteen, 

jota on vaikea toteuttaa pelkästään Excelissä.

Yllä on jo mainittu syitä siirtyä datan tallentamiseen jonkinlaiseen tietokantarakenteeseen. 

Nykyisessä toteutuksessa ei talleteta kuin viimeksi käytetty data ja saadut tulokset. Käyttä

27



mällä tietokantoja, voitaisiin selvitä huomattavasti kevyemmällä käyttöliittymällä kuin mitä 

Excel tarjoaa. Nykyisessäkään toteutuksessa Exceliä ei käytetä juuri muuhun kuin datan syöt

tämiseen ja esittämiseen. Kaikki laskenta ja datan käsittely voi olla tehokkaampaa muussa 

ympäristössä.

Nykyinen Excelin ja ratkaisimen välinen viestintä on hyvin virhealtista. On huomattavasti 

nykyaikaisempia ja tehokkaampia tapoja välittää dataa ohjelmien välillä kuin yhteisten tiedos

tojen kautta. Nykyisessä toteutuksessa tapahtuu heti virhe, mikäli molemmat ohjelmat yrittä

vät käsitellä samaa tiedostoa samaan aikaan. Tämän vuoksi ratkaisun optimointimakrossa 

tarkastetaan, että ratkaisin on suorittanut tehtävänsä ennen kuin Excel päivittää CSV-tiedoston 

sisällön Model-välilehdellä. Tämä ongelma voidaan ratkaista käyttämällä tietokantaa ns. flat 

file -rakenteen sijaan. Koska GLPK on käytännössä vain C-kielinen kirjasto, toinen ratkaisu 

olisi käyttää Microsoft Excelin COM-rajapintoja. Tällöin ratkaisin kykenisi lukemaan ja kir

joittamaan dataa suoraan CHTOOL.XLS:ään sekä tekemään itse nyt Excelissä makroilla to

teutettavat toiminnot.

Suurin osa nykyisen ratkaisun ongelmista johtuu siitä, ettei Excel ei taulukkolaskentaohjel

mana ole paras mahdollinen kehitysalusta valuuttahedging-mallin optimoinnille. Jo tietokan

tatason lisääminen loisi huomattavasti enemmän mahdollisuuksia ja joustavuutta ohjelman 

kehittämiseen. Tällöin käyttöliittymä voisi edelleen sijaita vaikka Excelissä tai aivan yhtä 

helposti erillisenä ohjelmana tai dynaamisena HTML-sivuna intranetissä.
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7 Yhteenveto

Tässä työssä on esitelty valuuttahedging-työkalu valuuttariskin hallintaan. Se perustuu Koi

vun & Pennasen (2004) ja Kallion (2005) aikasarjoihin ja malleihin. Työkalu kehitettiin Mic

rosoft Excelin päälle käyttäen hyväksi GLPK-optimointikirjastoa. Työkalulla voidaan opti

moida yrityksen valuuttahedgingportfoliota valuuttafonvardeilla ja -optioilla 12 kuukauden 

sijoitushorisontilla.

Työkalu on kehitetty siten, että sen ylläpitäminen ja laajentaminen olisivat mahdollisia. Tämä 

on toteutettu jakamalla työkalu data-, logiikka- ja visualisointitasoihin. Toteutuksessa varsin

kin logiikkatasossa käytettävä ratkaisin voidaan vaihtaa haluttaessa toiseen.

Yksi tämän työn tarkoituksista on ollut esittää kuinka liiketalouden malli voidaan implemen

toida päätöksentekijälle tuttuun työkaluympäristöön. Päätöksentekijän kynnys käyttää työka

lua ei ole kovin suuri, koska työkalu käyttää Microsoft Excelistä tuttuja käyttöliittymäele- 

menttejä ja on siksi helposti omaksuttavissa. Päätöksentekijällä tulee kuitenkin olla valuutta- 

hedgingin perustietämys ja kyky tulkita työkalun antamia vastauksia. Valuuttahdging-työkalu 

on kehitetty päätöksenteon tueksi eikä se korvaa asiantuntijaa. Työkalu antaa päätöksenteki

jälle mahdollisuuden kokeilla miten eri lähtötilanteet ja parametrit vaikuttavat optimaaliseen 

hedgingstrategiaan.

Työkalua ja sen taustalla olevaa mallia kehittämällä voidaan ne laajentaa myös hallitsemaan 

useamman valuutan tapaus tai rullaavan budjetoinnin tarpeet. Tässä työssä on keskitytty vain 

työkalun kehittämiseen ja implementointiin. Jatkotutkimukseen aihetta voivat antaa niin edel

lä mainitut laajennukset kuin myös seuranta siitä, tarjoaako työkalu lisäarvoa yritykselle tai 

päätöksentekij älle.
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Liite A Ratkaisinohjelman lähdekoodi
Työkalua varten kirjoitettiin seuraava C-kielinen ohjelma. Se ottaa syötteenä mallitiedoston 

sekä datan Excelistä ja palauttaa ratkaisun CSV-tiedostona (Comma Separated Values), joka 

luetaan takaisin Exceliin ratkaisun esittämistä varten.

# RATKAISIN.C 
♦include <stdio.h>
♦include <stdlib.h>
♦include "glpk.h"

int main(void) {
LPX *lp; 
double Z; 
int i, status;
FILE *csv;

lp = lpx_create_prob();
lpx_set_prob_name(lp, "currencyhedging"); 
lpx_set_obj_dir(lp, LPX_MAX);

// input- ja output-tiedoston olemassaolo oletetaan 
lp = lpx_read_model("c:\\chtool\\malli.mod",

"c: WchtoolWdata .dat", "c: WchtoolWoutput. out") ;

lpx_simplex(lp);
status = lpx_get_status(lp);
Z = lpx_get_obj_val(lp); // kohdefunktion arvo 
lpx_pr int_soi (lp, "c : WchtoolWoutput. out" ) ;

osv = fopen ("c : WchtoolWoutput. CSV" , "w") ; 
for (i = 1; i <= 12 ; i++) {

fprintf(csv,"%g,%g,%g,%g,%g,%g,%g,%g,%g\n", 
lpx_get_col_prim(lp,i), 
lpx_get_col_prim(lp,12+i), 
lpx_get_col_prim(lp,24+i), 
lpx_get_col_prim(lp,37+3*(i-1)), 
lpx_get_col_prim(lp,38+3*(i-1)), 
lpx_get_col_prim(lp,39+3*(i-1)), 
lpx_get_col_prim(lp,73+3*(i-1)), 
lpx_get_col_prim(lp,74+3*(i-1)), 
lpx_get_col_prim(lp,75+3*(i-1)));

}

fclose(csv); 
lpx_delete_prob(lp); 
return 0;
)________________________________________________

Ratkaisin lukee käynnistyksen yhteydessä MALLI.MOD- ja DATA.DAT-tiedostoista opti- 

mointimallin ja siihen liittyvän datan AMPL-muodossa. Ohjelma palauttaa OUTPUT.CSV- 

tiedostossa ratkaisumatriisin sekä OUTPUT.OUT-tiedostossa GLPK:n perustulosteen.

OUTPUT.CSV-tiedostossa jokainen rivi kuvaa kuukausia 1-12. Luvuissa desimaalierotti- 

mena käytetään pistettä ja luvut ovat erotettu toisistaan pilkulla. Luvut ovat tiedostossa sa-
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massa järjestyksessä kuten Excel ne esittää, eli jokainen kuu on esitetty omalla rivillään {t — 

1, .... 12) ja rivin järjestys on seuraava: fb, //, bbt, c, 09, cu0, cu„ p, 09, pt L0 ja р,1Л.

RATKAISIN.C vaatii GLPK-kirjaston, jotta sen voi kääntää. GLPK on saatavilla osoitteesta 
http://www.gnu.org/software/glpk/. Koska kyseinen kirjasto on GPL-lisenssin3 (GNU General 

Public License) alainen, saattaa yllä esitelty ohjelma olla myös tämän lisenssin alainen.

3 GNU General Public License. Free Software Foundation. <http://www.gnu.Org/licenses/licenses.html#GPL>



Liite В Makrot
Tässä osiossa esitetään Excel-taulukon toiminta. Makrojen käyttämät välilehdet ovat perusar- 

voisesti piilotettu käyttäjälle. Ne saadaan haluttaessa esiin komennolla Format -> Sheet -> 

Unhide.... Tätä ennen työkirjan ja välilehtien suojaus tulee poistaa (Tools -> Protection -> 

Unprotect Sheet... sekä Unprotect Workbook..., salasana on tyhjä). Kaikki työkalun makrot 

sijaitsevat moduuleissa.

B.1 Model-välilehti

Tällä välilehdellä tuodaan ratkaisimesta CSV-tiedosto takaisin Exceliin käyttämällä Excelin 

External Data-ominaisuutta, joka pitää automaattisesti huolta uuden ratkaisutiedoston lukemi

sesta. Käyttöliittymä-sivulla oleva optimaalisen ratkaisun esittävä taulukko ottaa arvonsa tästä 

taulukosta soluviittauksilla.

B.2 Data-välilehti

Tällä välilehdellä lasketaan kaikki koroista johdettavissa olevat hinnat (forvvardit, bondit, op

tiot) sekä prolongointikorko R,j2, t-1, .... 12. Prices-välilehti ottaa taulukkodatansa soluviit- 

tauksina tältä sivulta. Sivun ylälaidassa on myös soluviittauksina Käyttöliittymä-sivulta mal

lissa käytetyt parametrit.

B.3 TimeSeries-välilehti

Tällä sivulla luodaan skenaariodata niin valuuttakursseille kuin myynnillekin. Sivulla esitetyt 

parametrit ovat soluviitattu Käyttöliittymä-sivulta tai ovat aikasarjoihin liittyviä teknisempiä 

parametreja (af, a¡-, o., e,, as), joita ei normaalikäytössä tarvitse muuttaa. Nämä parametrit 

vastaavat suoraan Koivun & Pennasen (2005) aikasarjamallien parametreja.

B.4 WealthScenarios-välilehti

WealthScenarios-välilehti sisältää datan esittämisen kannalta tärkeät laskutoimitukset. Jokai

nen rivi kuvaa yhden skenaarion yhtä kuukautta. Sarakkeet esittävät järjestyksessä dataa rivis

tä:

• Scenario: Mihin skenaarioon rivi kuuluu

• T: Mitä kuukautta rivi esittää

• Pi t: Kuukauden suojattu myyntikate
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• S t: Simuloitu USD-määräinen myynti kuulle

• Z_t: Simuloitu valuuttakurssi kuulle

• Suojaamaton positio, л°

• Bforwardit: Kerroin päätösmuuttujalle fb

• Sforwardit: Kerroin päätösmuuttujalle //

• Bondit: Kerroin päätösmuuttujalle bbt

• 0,9 Coptiot, 1,0 Coptiot, 1,1 Coptiot: Kertoimet vastaaville call-optioiden ostopäätös- 
muuttujille ctiX, x = {0,9; 1,0; 1,1}

• 0,9 Poptiot, 1,0 Poptiot, 1,1 Poptiot: Kertoimet vastaaville call-optioiden 
ostopäätösmuuttujille pt,x, x = {0,9; 1,0; 1,1}

• Prolonged cashflow: Kauden loppuun prolongoitu kuukauden myyntikate:
= л:,/?, ,2

лг -л°
• Graph 1: Suojauksen tehokkuus: ir,° = —------s,z,
• Graph 1A2: Apulasku standardipoikkeaman laskemiseen, (jr,0)2

B.5 PivotTables-välilehti

Tällä sivulla käsitellään WealthScenarios-välilehden dataa, jotta sitä voitaisiin käyttää kuvaa

jissa.

B.6 Histogram Data

Tällä sivulla luodaan ja käsitellään dataa histogrammia varten.

B.7 AMPL-data

Tämä sivu toimii pohjana AMPL-datatiedoston luomista varten. Jos malliin tarvitaan lisää 

dataa, tulee ne esittää tällä sivulla AMPL-datatiedoston mukaisessa muodossa. Kun sivu 

käännetään datatiedostoksi, solut erotetaan toisistaan sarkainmerkillä. Mitään riviä, joka alkaa 

kirjainjonoilla ”Sum” tai ”scenario” ei kirjoiteta datatiedostoon, jotta taulukon Pivot-taulut 

kopioituvat oikein tekstitiedostoon.

B.8 Makrot
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CHTOOL.XLS:n makrot sijaitsevat moduuleissa Modulel ja Module2. Suurin osa toimin

noista on Modulel:ssä, ainoastaan ulkoisen ratkaisimen käynnistäminen toteutetaan Modu

ksessa. Suurin osa Modulel:n funktioista ei ota mitään argumentteja, joten haluttaessa ne 

voidaan käynnistää myös Excelistä Tools Macro Macros... -valikosta. Tämä ei kuiten

kaan ole suositeltavaa muuten kuin ohjelman vikatilojen selvittämiseksi.

Osassa makroista on käytetty apuna vapaasti internetistä löytyneitä ohjeita, näissä tapauksissa 

mahdolliset lähteet on merkitty kommentteina heti funktiolausekkeen jälkeen.

B.8.1 GenerateScenariosQ

Tämä funktio on liitetty UI-välilehden ”Generate Scenarios”-painikkeeseen. Funktio käynnis

tää kaikki skenaarioiden luontiin tarvittavat makrot.

Sub GenerateScenarios()

Application.Caption = "Generating scenarios - please wait... 
Application.ScreenUpdating = False

GenerateRateScenarios 
GenerateSalesScenarios 
ThisWorkbook.RefreshAll

Application.Caption = ""
Application.ScreenUpdating = True 
Worksheets("UI").Activate

End Sub

B.8.2 OptimizeQ

Tämä funktio on liitetty UI-välilehden ”Optimize Portfolio”-painikkeeseen ja sen tehtävänä 

on käynnistää ulkoinen ratkaisin sekä päivittää kaaviot.

Sub Optimize()

Application.Caption = "Optimizing portfolio - please wait... 
Application.ScreenUpdating = False

ExportToTextFile "c:\chtool\data.dat", Chr(9), False

WaitUntilAppClose "c:\chtool\ratkaisin.exe"

ImportTextFile "c:\chtool\output.csv",
RefreshHistogram 
ThisWorkbook.RefreshAll

Application.Caption = ""
Application.ScreenUpdating = True 
Worksheets("UI").Activate

36



End Sub

В.8.3 GenerateRateScenariosO

GenerateScenariosQ kutsuu tätä funktiota, joka luo USD-valuuttakurssiskenaariot WealthS- 

cenarios-välilehdelle.

Sub GenerateRateScenariosO

Scenarios = Range("N").Value

For counter = 0 To (Scenarios - 1)
Worksheets("TimeSeries").Range("F12:F23").Calculate 
Worksheets("TimeSeries") .Range("FI2 :F23") .Copy

Worksheets("WealthScenarios").Cells( 12*counter+2,5)_
.PasteSpecial Paste :=xlPasteValues 

Next counter

End Sub

B.8.4 GenerateSalesScenariosQ

GenerateScenarios() kutsuu tätä tunkiota, joka luo USD-määräiset myyntiskenaariot WealthS- 

cenarios-välilehdelle.

Sub GenerateSalesScenarios()

Scenarios = Range("N").Value

For counter = 0 To (Scenarios - 1)
Worksheets("TimeSeries").Range("G33:G44").Calculate 
Worksheets("TimeSeries").Range("G33:G44").Copy

Worksheets("WealthScenarios").Cells(12*counter+2,4)_
.PasteSpecial Paste :=xlPasteValues 

Next counter

End Sub

B.8.5 ExportToTextFile(FName as String, Sep as String, SelectionOnly as 

Boolean)

Tämä funktio kopioi AMPL-data-välilehden sisällön AMPL-muotoiseksi datatiedostoksi.
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FName on String-tyyppinen tiedostonimi, johon funktio kirjoittaa datan.

Sep on String-tyyppinen teksti, jota käytetään välierottimena datassa.

SelectionOnly on Boolean-tyyppinen totuusarvo. Jos tosi, vain valittu alue kirjoitetaan, muu

ten koko välilehti.

Public Sub ExportToTextFile(FName As String,
Sep As String, SelectionOnly As Boolean)

' http ://www.cpearson.com/excel/imptext.htm#Export

Dim WholeLine As String 
Dim FNum As Integer 
Dim RowNdx As Long 
Dim ColNdx As Integer 
Dim StartRow As Long 
Dim EndRow As Long 
Dim StartCol As Integer 
Dim EndCol As Integer 
Dim CellValue As String

Application.ScreenUpdating = False 
Worksheets("AMPL-data").Activate

On Error GoTo EndMacro:
FNum = FreeFile

If SelectionOnly = True Then 
With Selection

StartRow = .Cells (1) .Row 
StartCol = .Cells(1).Column 
EndRow = .Cells(.Cells.Count).Row 
EndCol = .Cells(.Cells.Count).Column 

End With
Else

With ActiveSheet.UsedRange 
StartRow = . Cells(1).Row 
StartCol = .Cells(1).Column 
EndRow = .Cells ( .Cells.Count) .Row 
EndCol = .Cells(.Cells.Count).Column 

End With 
End If

Open FName For Output Access Write As #FNum

For RowNdx = StartRow To EndRow 
WholeLine = ""
For ColNdx = StartCol To EndCol

If Cells(RowNdx, ColNdx).Value = "" Then 
CellValue = "" ' Chr(34) & Chr(34)

Else
CellValue = _
Application.WorksheetFunetion.Text 
(Cells(RowNdx, ColNdx).Value, _

Cells(RowNdx, ColNdx).NumberFormat)
End If
WholeLine = WholeLine & CellValue & Sep 

Next ColNdx
WholeLine = Left(WholeLine, Len(WholeLine) - Len(Sep))
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If Not (Left(WholeLine, 4) = "Sum " Or Left(WholeLine, 8) = 
"scenario") Then Print #FNum, WholeLine 
Next RowNdx

EndMacro:
On Error GoTo 0 
Worksheets("UI").Activate 
Application.ScreenUpdating = True 
Close #FNum

End Sub

B.8.6 lmportFromTextFile(FName As String, Sep As String)

FName on String-tyyppinen tiedostonimi, josta funktio lukee datan.

Sep on String-tyyppinen teksti, jota käytetään välierottimena datassa.

Public Sub ImportTextFile(FName As String, Sep As String) 
1 http ://www.cpearson.com/excel/imptext.htm

Dim RowNdx As Integer 
Dim ColNdx As Integer 
Dim TempVal As Variant 
Dim WholeLine As String 
Dim Pos As Integer 
Dim NextPos As Integer 
Dim SaveColNdx As Integer

Worksheets("Model").Activate 
SaveColNdx = 2 
RowNdx = 4

Open FName For Input Access Read As #1

While Not EOF ( 1)
Line Input #1, WholeLine 
If Right(WholeLine, 1) <> Sep Then 

WholeLine = WholeLine & Sep 
End If
ColNdx = SaveColNdx 
Pos = 1
NextPos = InStr(Pos, WholeLine, Sep)
While NextPos >= 1

TempVal = Mid(WholeLine, Pos, NextPos - Pos) 
Cells(RowNdx, ColNdx).Value = TempVal 
Pos = NextPos + 1 
ColNdx = ColNdx + 1
NextPos = InStr(Pos, WholeLine, Sep)

Wend
RowNdx = RowNdx + 1

Wend 

Close #1 

End Sub
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В.8.7 WaitUntilAppClose(program_name as String)

Normaalisti Excel jatkaa makron suoritusta Shell-kutsun käynnistettyä haluttu ohjelma. Tässä 

tapauksessa halutaan kuitenkin, että ulkoinen ratkaisin on päätynyt ratkaisuunsa ja lopettanut 

ajonsa. Tätä varten tässä käytetään funktiota, joka tarkistaa että ohjelma on lopettanut toimin

tansa ennen kuin makro jatkaa suoritustaan.

Tämä funktio vaatii, että sitä käyttävän moduulin alussa määritellään seuraavat Windowsin 

rajapinnan funktiot, muutama vakio ja käsky ”Option Explicit”.

Option Explicit
Public Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" (

ByVal dwDesiredAccess As Long, 
ByVal blnheritHandle As Long, 
ByVal dwProcessId As Long 

) As Long
Public Declare Function WaitForSingleObject Lib "kernel32" (

ByVal hHandle As Long,
ByVal dwMilliseconds As Long 

) As Long
Public Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (

ByVal hObject As Long 
) As Long

Public Const SYNCHRONIZE = &H100000 
Public Const INFINITE = &HFFFF

programname on String-tyyppinen tiedostonimi, jonka funktio käynnistää.

Sub WaitUntilAppClose(ByVal program_name As String)
1 http ://www.vb-helper.com/howto_shell_wait.html 
' http ://puremis.net/excel/code/084.shtml 

Dim lngRtn As Long 
Dim IngProID As Long 
Dim IngProHn As Long 
IngProID = Shell(program_name, 0)
IngProHn = OpenProcess(SYNCHRONIZE, True, IngProID) 
lngRtn = WaitForSingleObject (IngProHn, INFINITE) 
lngRtn = CloseHandle(IngProHn)

End Sub

B.8.8 RefreshHistogram()

RefreshHistogram järjestää Histogram Data-välilehden datan suuruusjärjestykseen ja luokitte- 

lee datan histogrammin esitystä varten.

Sub RefreshHistogram()
' http://www.anthony-vba.kefra.com/vba/excelvba-simulation- 
' 102.htm#Histogram 

Dim M As Integer
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M = 10
Dim i As Long, j As Long
Dim Length As Single
ReDim breaks(M) As Single
ReDim freq(M) As Single
Dim arr(100) As Single
Application.ScreenUpdating = False
Worksheets("Histogram Data").Activate
Columns("A:A").Select

Selection.Sort Keyl:=Range("A1"), Order1 :=xlAscending, _ 
Header :=xlGuess, OrderCustom:=l, MatchCase:=False, 
Orientation :=xlTopToBottom ', DataOptionl:=xlSortNormal

For i = 1 To 100
arr(i) = Cells ( i, 1).Value 

Next i

For i = 1 To M 
freq(i) = 0 

Next i

Length = (arr (UBound(arr)) - arr (1)) / M 

For i = 1 To M
breaks(i) = arr (1) + Length * i 

Next i

For i = 1 To UBound(arr)
If (arr(i) <= breaks(1)) Then freq(l) = freq(l) + 1 
If (arr (i) >= breaks(M - 1)) Then freq(M) = freq(M) + 1 
For j = 2 To M - 1

If (arr(i) > breaks(j - 1) And arr(i) <= breaks(j)) 
Then freq(j) = freq(j) + 1 

Next j 
Next i

For i = 1 To M
Cells (i + 1, 2) = breaks(i)
Cells(i + 1, 3) = freq(i)

Next i
Worksheets("UI").Activate 

End Sub
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Liite C Mallitiedosto
Mallitiedosto sisältää optimointiin käytettävän mallin, joka pysyy muuttumattomana, vaikka 

parametreja tai muuta dataa muutettaisiinkin. Mallitiedostossa on kappaleessa 3 esitetty malli 

AMPL-kielisenä sekä MathProg-yhteensopivana versiona.

# MALLI.MOD

# DATATIEDOSTOPARAMETREJA
param alpha; # lp-mallin w:n painotettu kerroin 
param BO; # suojauksen kassarajoitus alussa
param tf; # transaktiokustannukset forwardeille
param tb; # bondeille
param topt; # optioille
param margin; # kateprosentti
param hlfb; # Hedging-limitit forwardeille, bondeille, optioille
param hlfs;
param hlbb;
param hlc;
param hip;

param delta := 4; # kk-väli myynnissä ja maksussa 
set strikeprice := {0.9, 1, 1.1}; # strikprice*Z[0]

# SKENAARIOPARAMETRIT
param T : = 12; #aikahorisontti kk
param N; # skenaariot
param Zp{n in 1..N, t in 1..T}; # E/USD
param Zhistory{t in ( 1-delta)..0}; 
param Z{t in (1-delta)..T, n in 1..N} :=

(if t<=0 then Zhistorytt]
else Zp[n,t]); # transponointi + historia 

param Sp{n in 1..N, t in 1..T); # USD sales
param S{t in 1..T, n in 1..N} := Sp[n,t]; # transponointi 
param R{t in 1..T}; # prolongointikorko 
param St{t in 1..T); # USD ennustettu myynti

# SUOJAUSVÄLINEPARAMETRIT 
param F{t in 1..T); 
param B{t in 1..T);

param C{t in 1..T, x in strikeprice); 
param P{t in 1..T, x in strikeprice);

# MUUTTUJAT
var fb{t in 1..T} >=0; 
var fs{t in 1..T} >=0; 
var bb{t in 1..T} >=0;
var c{x in strikeprice, t in 1..T} >=0; 
var p{x in strikeprice, t in 1..T} >=0; 
var w{t in 1..T, n in 1..N); 
var v;

# KOHDEFUNKTIO
maximize objfunc: alpha*(sum{n in 1..N, t in 1..T) 
( (1/N)*R[t]*w[t,n])) + (1-alpha)*v;

# RAJOITTEET
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wealth{t in 1..T, n in 1..N}:
w [t, n] = S [t, n] * (Z [t, n] - (1-margin) *Z [t-delta, n] ) +
(1-B[t] ) *bb[t]-tb*B[t]*bb[t] +
(fb[t]-fs[t])*(Z[t,n]-F[t])-tf*(fb[t]+fs[t])+ 
sum{x in strikeprice) ((max(O,Z[t,n]-x*Z[O, n])-
C[t,x])*c[x,t] + (max(0,x*Z[0,n]-Z[t,n])-P[t, x])*p[x, t]- 
topt*(C[t,x]*c[x,t]+P[t,x]*p[x,t]));

# LP-WORST CASE -RAJOITE
vbound{n in 1..N}: v <= sum{t in 1..T} R[t]*w[t,n];

# INVESTOINTIYLÄRA JOHTEET
fbBound(t in 1..T): fb[t] <= hlfb*(1/N)*sum{n in 1..N} S[t, n] ;
fsBound{t in 1..T}: fs[t] <= hlfs*(1/N)*sum{n in 1..N} S[t,n];
bbBound(t in 1..T): bb[t] <= hlbb*(1/N)*sum(n in 1..N} S[t, n];
cBound{t in 1..T, x in strikeprice): c[x,t] <= hlc*(1/N)*sum{n in
1..N) S[t, n] ;
pBound{t in 1..T, x in strikeprice): p[x,t] <= hip*(1/N)*sum{n in 
1. . N} S [ t, n ] ;

# KASSARAJOITUS ALUSSA
alkukassa: sum{t in 1..T) ((1+tb)*B[t]*bb[t]+tf*(fb[t]+fs[t])
+sum{x in strikeprice)((1+topt)*(C[t,x)*c[x,t]+P[t,x]*p[x,t]))) <= 
BO;

# SUOJAUSMÄÄRÄRAJOITUKSET 
raja_myynti{t in 1..T):
fs[t]+sum{x in strikeprice) p[x,t] <= (1/N)*sum{n in 1..N) S[t, n] ; 
raja_osto {t in 1..T):
fb[t]+sum(x in strikeprice} c[x,t] <= (1/N)*sum{n in 1..N) S [ t,n];
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Liite D AMPL:n tai muun ratkaisimen käyttö
Nykytoteutuksessa on mahdollista käyttää mitä tahansa ratkaisinta, joka osaa lukea AMPL- 

muotoista datatiedostoa ja joka palauttaa ratkaisun Excel-taulukon ymmärtämässä CSV- 

tiedostossa. Nämä molemmat rajoitukset johtuvat jälleen siitä, että datan käsittelyyn käytetään 

tietokantojen sijaan suoraan Exceliä. Tästä johtuen nämä kaksi rajoitusta rajaavat helposti 

implementoitavat ratkaisimet joko nykyiseen GLPK-johdannaiseen ratkaisimeen tai 

AMPL:ään. AMPL:ää on mahdollista käyttää käyttämällä esimerkiksi seuraavanlaista 

Run-tiedostoa:

#CHTOOL.RUN 
reset;
model malli.mod; 
data data.dat; 
solve;
for {t in 1. . 12} {

printf "%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s\n",fb[t],fs[t],bb[t], 
c[0.9,t],c[1.0,t],c[1.1,t],p[0.9,t],p[1.0,t],p[1.1,t]
> c:\chtool\ouptut.csv;

}
close c:\chtool\output.csv;

Tämän lisäksi Excelissä tulee muokata optimointimakroa Optimize() ja korvata sieltä Wai- 

tUntilAppClose seuraavanlaisella käskyllä:

WaitUntilAppClose "c:\ampl\ampl.exe c:\chtool\chtool.run"

Polku c:\ampl\ampl.exe tulee osoittaa AMPL-ratkaisimeen. Muiden ratkaisinohjelmistojen 

käyttäminen on mahdollista yllämainittujen rajoitusten puitteissa, mutta niitä ei ole suoraan 

tuettu tässä toteutuksessa.
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