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This study concentrates on finding the theoretical price of bond options using 
different mathematical models. The models of Black, Scholes; Black, Derman, Toy 
and Hull, White are compared.

At first the most important instruments of the Finnish fixed income market are 
introduced. Also the concepts of option and future and their trading in Finland are 
explained.

The pricing of bond options starts from the theoretical price of a future and from the 
Black-Scholes pricing model for stock options. The direct application of the stock 
options model to bond option does, however, contradict the fundamental 
assumptions of the model.

The Black-Derman-Toy and Hull-White interest rate models are better 
representations of the movements of bond and bond option prices than the Black- 
Scholes model. The Black-Derman-Toy model is based on a discrete-time interest 
rate tree, while Hull-White model is a continuous-time model like Black-Scholes. 
The both models, however, can be interpreted in either way.

Hull-White model is easier to apply to bond options that Black-Derman-Toy and is 
similar to Black-Scholes pricing equation. In the study an algorithm for Black- 
Derman-Toy pricing model is developed, too. This enables pricing of other 
derivatives, too.

The results shows that Hull-White and Black-Derman-Toy models give practically 
same prices for bond options, whose maturity is less that six months. That pricing is 
mostly affected by the estimated model parameters. On the other hand, Black- 
Scholes model gives as much as 30 per cent different prices from the two other 
models. This can be interpreted as a result of the model's poor fit with reality.
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Käytetyt tunnukset

Allaolevien merkintöjen lisäksi on työssä eräitä muita yksittäisiä tunnuksia, jotka on 

selitetty kyseisessä kohdassa.

a Koron keskiarvohakuisuutta kuvaava parametri Vasicekin ja Hull-Whiten 

malleissa

b Koron keskiarvoa kuvaava parametri Vasicekin mallissa 

C Obligaation vuotuinen koronmaksu markkoina (coupon) 

c Osto-option teoreettinen hinta (call option)

D Obligaation duraatio

dz{t) Ns. Wienerin prosessi (ks. kaava 1.10)

f(t,T) Termiinikorko hetkestä t hetkeen T kestävälle talletukselle {forward rate)

K Lunastushinta (strike price)

M0 Lainan pääoma lainan alkaessa

Mt Lainan pääoma hetkellä t

P Obligaation dirty-hinta (price)

PF Termiinin hinta

p( ) Todennäköisyysfunktio (probability)

r Korko (rate)

r(t,T) Korko hetkestä t hetkeen T

r(t) = r(0,t) eli korko tästä hetkestä hetkeen t

rU Black-Derman-Toyn korkopuuny":nneksi ylin arvo puun tasolla i (ij e 0,1,2 ...)

ru,rd Korkopuun korko sen haarauduttua ylös (up) tai alas (down)

S Käteishinta (spot price)

t Aika, yksikkönä 1 vuosi (time)

y Obligaation luottokorko (yield)

0(0 Koron keskiarvoa kuvaava parametrifunktio Hull-Whiten mallissa



^■>^bs Volatiliteetti Black-Scholesin mallissa; osakkeen jatkuvan tuoton keskihajonta 

vuodessa. (standard deviation)

c(0bdt Aian 1 pituisen nollakuponkiobligaation tuoton volatiliteetti Black-Derman- 

Toyn mallissa

<5hw Keskihajonta Hull-Whiten mallissa

o, Keskihajonta Vasicekin mallissa
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1. Johdanto

1.1 Työn tavoite

Tämän diplomityön tavoitteena on vertailla erilaisia obligaatio-optioiden 

hinnoittelumalleja sekä laadullisesti että määrällisesti. Tarkoituksena on näin löytää 

eri käyttötarkoituksiin sopivimmat mallit ja mahdollisuuksien mukaan arvioida 

mallien antamien obligaatiohintojen "oikeellisuutta". Lisäksi tarkoituksena on alan 

kirjallisuutta yksityiskohtaisemmin näyttää kuinka mallien avulla lasketaan optioiden 
hintoja.

Vertailuun olen valinnut kolme optioiden hinnoittelumallia, joiden tiedetään olevan 

markkinoilla yleisesti käytössä. Yksi näistä on Black-Scholesin osakeoptioille 

kehitetty malli suoraan sovellettuna obligaatio-optioihin ja kaksi muuta ovat Black- 
Derman-Toyn malli ja Hull-Whiten malli.

Työ jakautuu viiteen lukuun. Ensimmäinen luku esittelee erilaiset korot ja 

lainasopimukset sekä kertoo mitä ovat optiot ja termiinit ja mitä tarkoitetaan niiden 

hinnoittelulla. Lukija, joka on jo vihkiytynyt rahoitus- ja johdannaismarkkinoihin, voi 
sivuuttaa tämän luvun.

Toinen luku esittelee työssä tutkitut obligaatio-optioiden hinnoittelumallit. Kolmas 

luku vertaa niitä teoreettiselta pohjalta ja neljännessä luvussa mallien mukaan 

lasketaan eri optioille hintoja ja verrataan näin saatuja arvoja. Erityisesti lukuun 

sisältyy Black-Derman-Toyn mallin mukaisen hinnoittelun toteuttamiseksi työn 

aikana kehittetty algoritmi. Viides luku sisältää yhteenvedon sekä johtopäätökset.
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1.2 Korko

Korko on useimmille suomalaisille tuttu jo peruskoulusta: rahaa toiselta lainaava 

maksaa lainaajalle korkoa korvaukseksi tämän odotusajasta. Korkoa kutsutaan usein 

rahan hinnaksi , mutta korko on myös "ajan hinta", eli hinta siitä, että lainaaja joutuu 
lykkämään rahansa käyttämistä myöhempään ajankohtaan.

Korko ilmaistaan yleensä prosentteina vuodessa, jolloin pääomalle M0 maksettava 

korko on siis M0rt, jossa r on korkokanta, esim. 8 % ja t aika vuosissa.1 Vuosikorkoa 

kutsutaan usein latinan termillä per annum (p.a.). Jos aika on pitempi kuin vuosi, 

korko tavallisesti maksetaan kerran vuodessa. Toinen vaihtoehto on vuosittain lisätä 

se lainan määrään eli pääomittaa korko. Tällöin lopuksi kerralla palautettava 
rahasumma M, on yhtäsuuri kuin M0(l + r)

Korko voidaan pääomittaa myös esimerkiksi kuukausittain eli 12 kertaa vuodessa, 

jolloin lopullinen maksettava pääoma on hieman suurempi ja saadaan kaavasta:

M, = Af0(l + r/12) !2r

Vuosittaisen koron voi muuntaa kuukausittain maksettavaksi koroksi vertaamalla 
yhden vuoden lopussa olevaa pääomaa:

M0(l + rm/12)!2 = M0(l + ra),

missä rm on kuukausittainen korkoja ra vuosittainen korko. Tästä saadaan yhteys:

Jm = (1 + ra)1/12 - 1

Edelleen voidaan ajatella pääomittamisen tapahtuvan vaikka päivittäin tai joka 

sekunti. Maksettava pääoma kasvaa, kun pääomitukset tihenevät, mutta ei rajatta. 
Lopulta pääoma saavuttaa raja-arvon:

Usein korkokaavoissa korkoprosentti vielä erikseen jaettiin sadalla, 
tunnetuksi, että prosentti on yksi sadasosa ja että 13% = 0,13.

Työssä työssä oletetaan
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M, = lim^Q Mo( 1 +rcc t)‘ = M0er-'

Näin laskettavaa korkoa rcc kutsutaan jatkuvaksi koroksi. Käytännössä päivittäin 

laskettava korko on sama kuin jatkuva korko.

Vaikka korko maksettaisiinkin vuosittain, sen voi tulkita tulleen pääomitetuksi 

päivittäin, mutta pienemmällä korolla. Vuotuiset korot voi muuntaa jatkuvaksi 

koroksi vastaavalla periaatteella kuin kuukausittaisetkin korot, eli:

Mq e rjatk = Moi 1 + ra) <=>

fjatk= In (1 + ra). (1.1)

Kuukausittain tai muina määräväleinä maksettavat korot voi muuntaa jatkuvaksi joko 
vuosittaisen koron kautta tai suoraan kaavasta:

rjatk. = « In (1 + r/n),

missä n on pääomitusten lukumäärä vuodessa.

Samoin minkä tahansa pituisen lainan korko, joka maksetaan kerralla lainan 
päättyessä, voidaan ilmaista jatkuvana korkona:

rjatk = ln W) = ln(l +rt)

Jatkuvat korot ovat käteviä verrattaessa eri pituisille lainoille tai talletuksille 

maksettavia korkoja. Esimerkiksi jos talletukselle maksetaan jatkuvana ilmaistua 

korkoa ensimmäisenä kuukautena 10%, toisena kuukautena 11% ja kaksi seuraavaa 

kuukautta 12%, saadaan saman loppupääoman tuottavalle neljän kuukauden 

talletukselle maksettava korko r+t* näiden painotettuna keskiarvona:

enia14/12 = e10%l/12.ell%-l/12.e!2%-2/12 ^

r*kk = i 1- 10%+ 1- 11%+ 2- 12%)/(I + l+ 2)= 11,25 %
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Vuosittaisena tuottona ilmaistuille koroille lasku olisi paljon hankalampi:

r4kk= [(1 + 0,1/12)( 1 + 0,11/12)(1 + 2 0,12/12)]12/4 - 1

Tässä työssä tarkasteltavat korot ovat luottoriskittömiä markkinakorkoja, jotka 

kertovat riskittömälle markkalainalle Suomessa maksettavan koron. Käytännössä 

pienemmät sijoittajat eivät saa näin suurta korkoa ja toisaalta joutuvat maksamaan 
lainoistaan tätä korkeampaa korkoa.

Korot vaihtelevat sen mukaan, kuinka pitkä on lainan takaisinmaksuaika. Eri pituisille 

lainoille maksettavat korot muodostavat ns. korkokäyrän, jonka muoto vaihtelee 

päivittäin. Korkokäyrän muotoon vaikuttavat eniten odotukset tulevasta korkotasosta 

ja inflaatiosta. Lisäksi osa tutkijoista uskoo pitkien lainojen korkojen olevan 

keskimäärin olevan lyhyitä korkeampia, koska lainan ottajat haluavat lähtökohtaisesti 

pitempiä laina-aikoja kuin lainan antajat (ks. esim. Hull 1993 s.87). Kuitenkaan 

tilanteet, jossa pitkät korot ovat lyhyitä matalammalla, eivät ole harvinaisia.

1.3 Markkinat

Korkomarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joissa suuret rahan välittäjät eli pankit ja 

suurimmat yritykset ottavat ja antavat rahaa lainaksi. Nämä markkinat Suomessa 

jakautuvat kahteen pääosaan, pankkien sijoitustodistuskauppaan eli Helibor-kauppaan 

ja valtion obligaatioiden kauppaan. Seuraava luvun Suomen markkinoiden 

erityispiirteitä koskevat osat perustuvat suurelta osin Valtionkonttorin julkaisuun 
(1995).

Sijoitustodistukset ovat lyhyitä, 1-12 kuukauden pituisia velkakirjoja, joilla pankit 

lainaavat rahaa toisiltaan. Velkakirjan nimellishinta on miljoona markkaa, jonka 

myyjä maksaa kerralla velan erääntyessä. Korko vähennetään kauppahinnasta, siten 

että jos esimerkiksi Merita Pankki myy Handelsbankenille 6 kuukauden 

sijoitustodistuksen hintaan 975 000, muodostuu puolen vuoden lainalle koroksi:

(M,-M,)/Mo=(l 000 000 - 975 000) mk/975 000 mk = 2,56 % (per 6 kk)
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Markkinoilla tämä korko kerrotaan suoraan kahdella (=12 kk / 6 kk), jolloin saadaan 

puolivuosittain pääomitettava vuotuinen korko. Itse asiassa markkinoilla 

sijoitustodistusten osto- ja myyntitarjoukset eli noteeraukset annetaan näin laskettuina 

korkoprosentteina tai prosentin sadasosina eli korkopisteinä. Kaupan synnyttyä tästä 

korosta lasketaan sijoitustodistuksen kauppahinta markkoina eli velka diskontataan. 

Pankit tekevät eri pituisilla sijoitustodistuksilla kauppaa päivittäin miljardeilla 

markoilla, ja näiden kauppojen keskimääräisistä korkotasoista muodostuvat helibor- 

korkonoteraaukset2. Helibor-korot ilmoitetaan aina yksinkertaisena korkona, eli 
koronmaksun aikaväli on sijoitustodistuksen pituus.

Helibor-korkoja käytetään paljon myös muiden lainojen koron määräämiseen ja ne 

kertovat lyhyiden talletusten korkotason Suomessa. Vaikka ne muodostuvatkin 

pankkien välisessä kaupassa, käytännössä eniten varsinkin lyhyimpiin helibor- 

korkoihin vaikuttaa Suomen Pankki, jolta kaikki pankit joutuvat lainaamaan rahaa. 

Suomen Pankki voi vedättää markkinakorkoja haluamaansa suuntaan, jos se uskoo 

näin voivansa vaikuttaa kansantalouden tilaan, esimerkiksi inflaatioon.

Valtion obligaatiot eli bondit eroavat sijoitustodistuksista ennen kaikkea pituutensa 

osalta. Ne ovat Suomen valtion rahan tarpeeseensa ottaman kotimaisen lainan 

velkakirjoja, joiden pääoma maksetaan takaisin tyypillisesti 7—10 vuoden päästä velan 

ottamisen jälkeen. Velalle maksetaan kerran vuodessa korkoa, jonka määrä vaihtelee 

obligaatioittain. Tätä kutsutaan kuponkikoroksi. Suurille sijoittajille tarjottuja ns. 

sarjaobligaatioita on yksitoista eri sarjaa ja niiden vuosikorot vaihtelevat 6,50-12,75 

prosenttin välillä.3 Yhden obligaation nimellisarvo on miljoona markkaa.

Vaikka obligaatiot maksavat korkoa vuosittain, ei tämä korko ole välttämättä edes 

obligaatioita liikkeellelaskettaessa vallitseva markkinakorko. Sijoittavat maksavatkin 

markkinatilanteesta riippuen obligaatiosta hinnan, joka vaihtelee miljoonan markan 

molemmin puolin. Velan päättyessä obligaation haltija saa takaisin saman miljoonan 

sekä viimeisen vuoden koron. Käytännössä sijoittajan ei kuitenkaan tarvitse odottaa

2 Helibor tulee sanoista Helsinki Interbank Offered Rate of Interest eli Helsigin pankkien välinen 
tarjouskorkotaso. Vastaavasti Lontoossa tehdään Libor-kauppaa, Pariisissa Pibor-, ja niin edelleen.

Sarjaobligaatioiksi on tässä laskettu myös valtion asuntorahaston obligaatiot. Tässä työssä ei käsitellä 
lainkaan valtion yksityissijoittajille tarjoamia tuotto-obligaatioita.
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rahojaan näin kauan, vaan hän voi myydä obligaation jollekin toiselle sijoittajalle. 

Obligaatioita varten onkin järjestetty pörssin kaltaiset jälkimarkkinat, joissa niitä 

kaupataan. Pankit ja suurimmat pankkiiriliikkeet eli ns. primary dealerit ovat 

sitoutuneet jatkuvasti ostamaan ja myymään obligaatioita.

Koska korkotaso vaihtelee koko ajan, obligaatiosta jälkimarkkinoilla saatava 

rahamäärä ei yleensä ole miljoona, vaan yli tai ali sen riippuen päivän korkotasosta. 

Esimerkiksi 1990-luvun alussa valtio joutui lupaamaan 10 vuoden obligaatioilleen yli 

12 prosentin korkoa, kun nykyään (1995) viideksi vuodeksi lainaa saa noin seitsemään 

prosenttiin. Niinpä obligaation, joka päättyy 1999, arvo on nyt selvästi yli miljoonan, 

koska sen korkea kuponkikorko takaa suuret vuosittaiset maksut.

Obligaatiot noteerataan ns. sisäisenä korkokantana eli tuottona tai tuottokorkona.4 

Obligaation hinnan saa diskontaamalla kuponkikorot ja nimellispääoma tuottokorolla 

nykyhetkeen. Tuottokorot noteerataan vuosittain pääomitettavina, jolloin kaavan 
muodossa hinta on:

p _ ^" C 1000000

. (1.2)

jossa C on kuponkikoron määrä markoissa, r, aika cnneksi seuraavaan 

koronmaksupäivään ja y obligaation luottokorko. Ajat mitataan vuosissa, mutta 

yksinkertaisuuden vuoksi vuodessa lasketaan olevan 360 päivää ja kuukaudessa 30 
päivää (eli t = päivät/360).

Ulkomailla obligaatiot noteerataan yleensä ns. noteeraushintana eli clean-hintana, 

joka ilmaistaan prosentteina obligaation nimellisarvosta. Noteeraushintaan lisätään 

niin sanottu kertynyt korko, joka on kuponkikorko kertaa aika edellisestä 

koronmaksusta (= C • (1 jolloin saadaan oikea eli ns. dirty-hinta. Näin obligaation 

noteeraukseen ei tule äkillistä pudotusta koronmaksun jälkeen. Jos noteeraushinta on 

sata, niin obligaation tuotto on sama kuin kuponkikorko. Käytäntö on levinnyt 

Suomeenkin siten, että usein puhuttaessa obligaation hinnasta tarkoitetaan clean-
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hintaa eli kaavan 1.2 hintaa vähennettynä kertyneellä korolla. Optioiden 

hinnoittelussa clean-hinnalla ei ole mitään merkitystä, joten tässä työssä käytetään 
jatkossa yksinomaan dirty-hintoja.

Vaikka obligaatioiden tuotoista usein johdetaankin ns. pitkiä markkinakorkoja, 

tuottokorko ei varsinaisesti kuvaa mitään pistettä korkokäyrällä. Todellisuudessa 

ammattisijoittajat eivät (ainakaan toivottavasti) diskonttaa ensimmäisiä kuponkeja 

samalla korolla kuin viimeisiä vaan arvostavat kunkin maksun siihen olevan ajan 

pituisella korolla. Esimerkiksi jos ensimmäinen korkonmaksu on jo puolen vuoden 

päästä, pitäisi se diskontata puolen vuoden markkinakorolla.

Aikaa tästä hetkestä obligaation päättymiseen kutsutaan juoksuajaksi eli 

maturiteetiksi. Joskus obligaatiolainan kestoa arvioidaan duraatiolla, joka on eri 

maksuihin jäljellä olevien aikojen keskiarvo painotettuna kunkin maksun kaavan 1.2 
mukaisella nykyarvolla:

1000000 
(1 + y)'"

+ t,
(1.3)P

Duraatio ilmoittaa samalla obligaation hinnan prosentuaalin nousun jatkuvana 

korkona mitatun tuottokoron yhden yksikön suuruista laskua kohti (D = -(dP/d 

yja,k)IP) (Hull 1993 S.99). Jos vastaavan kaavan halutaan toimivan vuosittaisena 

korkona ilmaistulle tuotolle, on duraatiota modifoitava kertomalla se tekijällä dyja:kJdy
= (l+y)->.

Obligaation hinta heilahtelee korkojen perässä sitä levottomammin mitä pitempi on 

duraatio. Pitkiin obligaatioihin vain vähän aikaa sijoittava ottaakin huomattavasti 

suuremman korkoriskin kuin lyhyisiin sijoittava.

Nollakuponkiobligaation eli obligaation, joka ei maksa juoksuaikanaan lainkaan 

korkoa duraatio on sama kuin juoksuaika. Tällaisia ovat esimerkiksi

4 Tuottokorko on täsmällisempi ilmaisu, sillä tuotolla voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi suhteellista 
arvonnousua obligaation hallussapitoajalta.



9

sijoitustodistukset. Niinpä kuponkiobligaation duraatio kertoo, mitä 

nollakuponkiobligaatiota sen hinnan muutokset muistuttavat. Yhteys on kuitenkin 

harhaanjohtava, sillä nollakuponkiobligaation tuotto on sama kuin ko. maturiteetin 

korko, mutta kuponkiobligaation tuoton muutokset riippuvat usean eri pituisen koron 

vaihteluista. Lisäksi kuponkiobligaation duraatio muuttuu tuottokoron mukana, eikä 
sen duraatio lyhene samaa tahtia ajan kulumisen kanssa.

Ohessa on esimerkki obligaatioiden hinnoittelusta:

Valtionobligaatio 1/1999 maksaa joka vuoden tammikuun 15. päivä 11% eli 110 000 mk 

kuponkikorkoa. 4.7.1995 obligaation luottokorko on 7,5 %. Obligaation (dirty-)hinta lasketaan 

seuraavasti:

Maksupäivä Aika
maksuun

Maksu
markkoina

Maksun diskon
tattu nykyarvo

Osuus
hinnasta:

Osuus
aika

15.1.1996 195/360 pv 
= 0,542 v

110000 11000/1,0750'542 
= 105774,20

9,18 % 0,05 v

15.1.1997 1,55 v 110000 98276,10 8,53 % 0,13 v

15.1.1998 2,57 v 110000 91327,80 7,93 % 0,20 v

15.1.1999 3,59 v 1110000 856423,80 74,36 % 2,67 v

Hinta -> 115180,20 Duraatio —> 3,05 v

Koska valtio on viime vuosina lainannut paljon rahaa, ovat

valtionobligaatiomarkkinat nykyään melko suuret. Valtionobligaatioiden ja 

sijoitustodistusten lisäksi markkinoilla käydään kauppaa suurten yritysten liikkelle 

laskemilla joukkovelkakirjalainoilla, mutta niiden määrä on viime aikoina vähentynyt. 

Niiden korko on korkeampi, koska yrityslainassa on aina konkurssin riski, jonka 

kantaakseen sijoittajat haluavat korvausta. Osa lainoista on pääomalainoja, joille 

yritys ei maksa huonoina vuosina korkoa ja jotka ovat konkurssissa muita velkoja 

huonommassa asemassa. Toisaalta velkakirjaan voi liittyä oikeus vaihtaa laina 

osakkeisiin, jolloin lainan arvo nousee mahdollisen kurssivoiton takia.

Periaatteessa myös pankkien sijoitustodistuksiin sisältyy riski pankin konkurssista, 

mutta sijoittajat pitävät niitä käytännössä lähes riskittöminä, koska ne ovat
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lyhytkestoisia ja koska eduskunta on luvannut pitää pankit pystyssä jatkossakin. 

Markkamääräisten valtionobligaatioiden maksut ovat riskittömiä, koska valtio voi 

joka tilanteessa maksaa ne painamalla lisää rahaa. Sen sijaan riski siitä, että korkea 

inflaatio syö lainapääoman reaaliarvon sisältyy kaikkiin lainoihin. Inflaatio-odotukset 

ovatkin tärkein korkotasoon vaikuttava tekijä etenkin pitkissä lainoissa. Inflaatioriski 

liittyy korkoriskiin, eli inflaation kiihtyessä korot nousevat, jolloin 

korkoarvopapereiden markkina-arvo laskee.

1.4 Johdannaiset

Johdannaisella tarkoitetaan arvopaperia, jonka arvo riippuu jonkin muun arvopaperin 

tai hyödykkeen arvosta. Tässä luvussa käsitellään tavallisimpia johdannaisia, 

termiinejä ja optioita. Lähteenä on käytetty pääasiassa SOMin materiaalia (1992, 
1994a, 1994b).

1.4.1 Termiini

Ostettaessa esimerkiksi pörssinoteerattuja osakkeita, pankkien sijoitustodistuksia tai 

valtion obligaatioita tapahtuvat sekä toimitus että maksu kaupan yhteydessä. Hinta on 

vallitseva markkinahinta, esimerkiksi pörssikurssi.

Mikäli toimitus ja maksu sovitaan tapahtuvaksi tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa, 

on kyseessä termiinisopimus. Termiinisopimukset ovat yleisiä sekä osake-, valuutta- 

että obligaatio- ja rahamarkkinakaupassa. Termiinillä sekä ostaja että myyjä poistavat 

tuleviin kurssimuutoksiin sisältyvän riskin etukäteen. Esimerkiksi jos yrityksellä on 

kolmen kuukauden kuluttua tulossa maksu, johon se joutuu ottamaan helibor- 

korkoista lainaa, yritys voi termiinisopimuksella määrätä etukäteen lainansa koron. 

Yrityksille häiriötön tulevaisuus on erittäin tärkeää, joten termiinisopimukset ovat 
niille verraton apuväline.

Nimityksellä termiinin ostaja tarkoitetaan sitä osapuolta, joka sitoutuu ostamaan 

arvopaperin, ja myyjällä sitä, joka sitoutuu myymään. Päivää, jolloin kauppa sovitaan 
tehtäväksi, kutsutaan päättymispäiväksi.
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Termiinejä voi myös ostaa tai myydä ilman, että se liittyisi jonkun muun riskin 

poistamiseen. Näin sijoittaja, jolla on näkemys tulevasta kurssikehityksestä, voi 

hyötyä ennustuksensa osumisesta, mutta toisaalta ottaa myös riskin väärästä 

ennusteesta tulevasta tappiosta. Erityisesti termiinit mahdollistavat voiton tekemisen 

kurssilaskusta, sillä termiinin voi myydä, vaikkei vielä omistaisikaan arvopaperia.

Esimerkki: Sijoittaja myy tiettyyn valtion obligaatioon kohdistuvia kuukauden termiinejä. 

Sopimushinnaksi sovitaan 7,50%:n luottokorko, jonka tiedetään päättymispäivänä vastaavan 

1,15 miljoonaa markkaa. Termiinin voimassaoloaikana korot nousevat. Obligaation tuotto on 

nyt 7,60%, joka vastaa 1,14 miljoonan hintaa. Sijoittaja ostaa obligaation juuri ennen 

päättymistä, eli halvemmalla kuin millä sen päättymisen yhteydessä myy, ja saa siis voittoa 

10 000 markkaa tehtyä sopimusta kohti.

1.4.2 Optio

Optiolla on monia yhtäläisyyksiä termiinin kanssa. Sopimus tehdään tänään ja sekä 

toimitus että maksu sovitaan tapahtuvaksi tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa. Ero 

termiinisopimukseen on siinä, että optiosopimus antaa toiselle osapuolelle oikeuden 

päättää, tekeekö hän kaupan sopimuksen mukaan vai luopuuko hän kaupasta. Tästä 

oikeudesta option ostaja maksaa option myyjälle eli asettajalle korvaukseksi option 

hinnan. Option hintaa kutsutaan preemioksi. Option asettajalla on velvollisuus tehdä 

kauppa ostajan käyttäessä optio-oikeuttaan. Sana "optio" tarkoittaa siis oikeutta tai 
mahdollisuutta.

Optiot jaetaan kahteen lajiin, osto-optioihin ja myynti-optioihin.5 Osto-optiot antavat 

oikeuden ostaa ja myyntioptiot antavat oikeuden myydä hyödykkeen (esim. 

obligaation), johon optio kohdistuu. Siitä hyödykkeestä, mihin optio tai termiini 

perustuu, käytetään nimitystä kohde-etuus. Jos option haltija voi toteuttaa option 

milloin vain ennen päättymispäivää, on optio tyypiltään amerikkalainen ja jos option 

voi toteuttaa vain päättymispäivänä on optio eurooppalainen,6

Osto-optioista ja myynti-optioista käytetään puheessa usein englanninkielisiä nimityksiä call ja put.
Nimitykset ovat siinä mielessä vanhentuneita, että sekä Euroopassa että Amerikassa käydään kauppaa 

molemman tyyppisillä optioilla.
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Optioita ja terrruineitä ostetaan ja myydään samaan tapaan kuin pörssiosakkeita. 

Termiinien kohde-etuus ja päättymispäivä ovat yleensä vakioidut eri sarjoihin, eli 

kaupan on vain parina kolmena eri kuukautena päättyviä termiinejä. Optioilla myös 

sopimushinta on vakioitu. Näin sopimuksessa on vain yksi markkinoilla määräytyvä 

muuttuja, termiineillä sopimushinta ja optioilla preemio. Nämä määräytyvät 

markkinoilla osto- tai myyntitarjousten tullessa hyväksytyksi. Suomessa pääosa 

osakejohdannaisten kaupankäynnistä tapahtuu SOM:in johdannaispörssissä. Korko- ja 

valuuttajohdannaisten kaupankäynti tapahtuu tällä hetkellä pääosin pankkien ja 

pankkien asiakkaiden välisenä sekä pankkien keskinäisenä ns. OTC-kauppana. OTC- 

kaupoistakin suuri osa tuodaan kaupan jälkeen S OM: iin selvitettäväksi, jolloin S OM 

ottaa vastuun sopimuksen täytääntöönpanosta ja maksuliikenteestä.

Optioiden ja termiinien antamaa tuottoa voi helposti havainnoida arvokäyrillä (kaavio 

1.1), joissa vaaka-akselilla on kohde-etuuden kurssi ja pystyakselilla sopimuksen 

päättymispäivänä tuoma voitto ostajalle. Myyjälle voitto on samansuuruinen, mutta 
päinvastaisen etumerkkinen.
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Ostetun termiinin voitto päättymispäivänä

Toteutushinta

Kohde-etuuden arvo

Osto-option voitto päättymispäivänä

Toteutushinta

Kohde-etuuden arvo

Kaavio 1.1. Ostetun termiinin ja option tuoma voitto päättymispäivänä

Päättymispäivänä option tai termiinin ostajan voitto verrattuna markkinakursseihin on 

aina yhtä suuri kuin myyjän tappio, tai päinvastoin. Tämän takia varsinainen 

toteutuskauppa päättymispäivänä voidaan korvata rahahyvityksellä:
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Esimerkiksi jos obligaation osto-option toteutushinta on 998 000 markkaa, ja obligaation 

markkinahinta toteutuspäivänä on 1 010 000 markkaa, ei kauppaa tehdä lainkaan, vaan option 

asettaja maksaa option haltijalle erotuksen eli 30 000 markkaa. Jos option haltija todella 

haluaa obligaation, hän voi ostaa sen markkinoilta, jolloin hyvityksen jälkeen todelliseksi 

ostohinnaksi tulee juuri 998 000 mk.7 Jos taas kurssi olisi päättymispäivänä alle 998 000 mk, 

optio raukeaa automaattisesti.

Korvauksen maksumenettelyä kutsutaan nettoarvon tilitykseksi, ja se on käytössä 

Suomessa kaikissa muissa paitsi osakeoptioissa ja -termiineissä. 

Obligaatiojohdannaisissa on kuitenkin suunnitteilla tilityksestä luopuminen ja 
siirtyminen todellisiin kauppoihin.

SOMissa kaupankäynnin ja selvityksen kohteena on FIM-valtionobligaatiotermiineitä, 

joiden kohde-etuutena on valtion obligaatio. Sen nettoarvo on yhden miljoonan 

markan obligaation sopimus- ja päättymisarvon erotus. Molemmat arvot ovat dirty- 

hintoja ja ne saadaan luottokorosta kaavalla 1.2. FIM-termiineitä on tällä hetkellä 

kahteen eri valtionobligaatioon, jotka päättyvät vuosina 1999 ja 2004.

Obligaatio-optioita ei Suomessa ole tällä hetkellä (syksy 1995) kaupan vakioiduilla 

markkinoilla. Tässä työssä tarkastellaan hyödyllisiä obligaatio-optioiden hinnoittelu- 

malleja siltä varalta, että niitä tulisi markkinoille. Tässä työssä arvioitavien obligaatio- 

optioiden oletetaan olevan tyypiltään eurooppalaisia ja niiden nettoarvon olevan joko 

termiinin nettoarvo tai nolla riippuen siitä kumpi on suurempi. Optioiden pisimmäksi 

voimassaoloajaksi oletetaan kuusi kuukautta.

7 Edellyttäen, että hän onnistuu ostamaan obligaation samaan hintaan kuin em. markkinahinta. 
Markkinahinnan määrittelee Suomen Pankki eri osapuolten osto-ja myyntitarjousten perusteella.
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2. Johdannaisten hinnoittelu

2.1.1 Hinnan muodostuminen todellisuudessa

Kuten edellä todettiin, termiinin sopimushinta ja option preemio määräytyvät 

markkinoilla. Käytännössä ostajat ja myyjät antavat tarjouksia ja niiden yhtyessä 

syntyy kauppa. Tärkeimpien johdannaisten kaupassa on myös mukana ns. 

markkinatakaajia, jotka ovat sitoutuneet aina pitämään yllä sekä osto- että 

myyntitarjousta tiettyyn määrään jotakin optio- tai termiinisarjaa. Ostotarjous on 

tietenkin halvempi kuin myyntitarjous, mutta näiden erotukselle eli spreadille on 

takaajakohtainen yläraja. Suostuessaan siis ei-oma-aloitteisesti kauppaan takaaja saa 

kaupan spreadin verran itselleen edullisempaan hintaan. Lisäksi vastineeksi palvelusta 

johdannaispörssi antaa markkinatakaajille alennusta palkkioistaan. Markkinatakaajan 

saama etu pienenee, jos markkina ovat kovin likvidit, eli halukkaita ostajia ja myyjiä 

on paljon, koska tällöin kilpailu pienentää spreadiä.

2.1.2 Teoreettisen hinnan hyödyt

Vaikka optioiden hinta markkinoilla määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, niille 

voidaan usein muodostaa teoreettinen hinta muutamien tunnettujen tekijöiden avulla. 

Edellä on esitetty option ja termiinin arvo päättymispäivänä. Tähän arvoon sekä 

arvioon kohde-etuuden hinnan liikkeestä perustuu myös hinnoittelu sopimusta 
tehtäessä.

Ennen kuin lähdemme tarkemmin selvittämään option teoreettista hintaa, 

pysähdymme hetkeksi miettimään, mitä hyötyä on johdannaisen teoreettisen hinnan 
tuntemisesta?

Ainakin jotkut alalla toimintaa harjoittavat vastaavat: "Ei mitään". Näkemys lähtee 

siitä, että jonkin mallin antama teoreettinen hinta ei auta mitään, jos markkinoilla 

annettu hinta yksinkertaisesti on jokin muu. Silti kukaan vakavasti toimiva sijoittaja ei 

käy johdannaisilla kauppaa näppituntumalta, vaan tekee edes jonkinnäköisen arvion 
johdannaisen arvon kehityksestä.
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Monesti selvästi väärä hinnoittelu mahdollistaa tämän tunnistavalle edun, kun voi 

ostaa halvalla tai myydä kalliilla. Parhaassa tapauksessa väärä hinta mahdollistaa 
kymmenien tuhansien voitot ilman riskiä.

Teoreettinen hinta kertoo myös eräänlaisen reilun hinnan johdannaiselle. Jos kaupan 

osapuoli arvioi vain näppituntumalta johdannaisen hintaa, hän voi helposti harhautua. 

Erityisen suuri riski tähän on monimutkaisissa, ns. eksoottisissa johdannaisia, jotka 

tehdään pörssin ulkopuolella esim. pankin sekä asiakkaan tai toisen pankin välillä. 

Vaikka tässä työssä keskitytäänkin obligaatio-option hinnoitteluun, voidaan tässä 

esitettyjä periaatteita käyttäen hinnoitella myös monia monimutkaisempia 
johdannaisia.

Vaikka option hinta ei kerro option asettajan ottaman riskin rakenteesta, antaa se 

yleensä hyvän kuvan riskin suuruudesta; mitä suurempi hinta eli preemio sitä 

enemmän pitäisi option asettajalla hälytyskellojen soida. Tietämätön voi tyhmyyttään 

ottaa suunnattoman vaarallisia riskejä. Näin option teoreettinen hinta, jos se on oikein 

laskettu, auttaa johdannaisriskien hallinnassa. Mikäli osapuoli vielä tuntee 

hinnoittelumallin perusteet, voi hänen sanoa jo ymmärtävänkin millaiseen kauppaan 
oikein ryhtyy.

Optiohinnoittelua voi käyttää hyväkseen myös monien muiden sopimusten 

hinnoittelussa. Esimerkiksi osakeyhtiön omistajilla on oikeus jättää yhtiön lainat 

maksamatta, jos yritys menee konkurssiin. Tämä oikeus voidaan rinnastaa myynti

optioon, jonka toteutushinta on nolla ja kohde-etuus yhtiön nettovarallisuus. 

Nettovarallisuuden mennessä negatiiviseksi osakkeenomistajat käyttävät oikeuttaan 

päästä vastuusta ja myyvät yhtiön nollahintaan velkojille. Optio ei tietenkään ole 

ilmainen; yhtiöt maksavat riskitöntä korkoa korkeampaa korkoa lainoistaan. Muitakin 

sovelluksia on löydettävissä, esimerkiksi Jauri (1995) on tutkinut optioteorian 
soveltamista osakeantien hinnoitteluun.

2.1.3 Termiinin teoreettinen hinta

Selkein esimerkki teoreettisesta hinnasta on termiinin hinta. Termiinin hinnoittelu on 

yksinkertaista, sillä ostettu termiini tuottaa sijoittajalle aina saman markkamääräisen 

voiton tai tappion kuin sen kohteena olevan arvopaperin ostaminen. Erona sijoittajan
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kannalta on se, että arvopaperiin sitoutuu rahaa, kun taas termiinisopimuksen teko on 

ilmaista.8 Oletetaan, että sijoittaja myy termiinin ja ostaa sen kohde-etuutena olevan 

obligaation lainarahalla. Tällöin kurssimuutokset kumoavat toisensa, ja viimeisenä 

päivänä sijoittaja saa näiden hintojen erotuksen vähennettynä lainasta maksallaan 
korolla:

Voitto = PF-PS- (ers - 1 )PS = PF- er*Ps (1.4)

, missä PF on termiinin toteutushinta, Ps obligaation ostohinta, 5 termiinin 

voimassaoloaika, ja r lainasta maksettava korko ilmaistuna jatkuvana korkona. Jos 

obligaatiosta irtoaa kuponkikorko termiinin voimassaoloaikana, obligaation 

ostohintasta vähennetään maksettavien kuponkien nykyhetkeen diskontattu arvo.

Koska sijoittajalla ei ole mitään riskiä eikä hän myöskään joutunut käyttämään omaa 

rahaansa (kylläkin lainarahaa), voidaan olettaa että voittokin on nolla eli (Hull 1993 s. 
52):

PF = e”P (1.5)

Jos termiini on hinta on selvästi yli teoreettisen hintansa, voi sijoittaja tehdä riskitöntä 

voittoa myymällä termiinin, ottamalla rahamarkkinoilta lainaa ja ostamalla kohde- 

etuutena olevan obligaation. Entä jos hinta on alle teoreettisen arvon? Strategian voi 

kääntää: myydään obligaatioja talletetaan rahat. Obligaatiota ei tietenkään voi myydä, 

jos ei sitä ole. Mutta jos joku suostuisi lainaamaan sijoittajalle obligaation termiinin 

voimassaoloajaksi, voisi hän myydä obligaation, palauttaa sen lopuksi ja tehdä 

riskitöntä voittoa. Koska riskitön voitto kiinnostaisi kaikkia, kysynnän ja tarjonnan 

laki palauttaa väärin hinnoitellun obligaation teoreettiseen hintaansa - ainakin 
teoriassa.

Käytännössä obligaation lainaamistoimintaa ei ole Suomessa järjestetty (sen sijaan 

esimerkiksi osakkeita voi Suomessakin lainata pientä korvausta vastaan). Toinen

Termiinisopimuksen solmimisen jälkeen molempien osapuolten pitää kuitenkin tallettaa n. 20 % 
sopimushinnasta vakuudeksi. Vakuuden määrä vaihtelee tämän jälkeen päivittäin riippuen siitä ovatko
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riskitöntä rahantekoa rajoittava tekijä on kulut. Sekä obligaation ostosta että termiinin 

ostosta ja toteutuksesta pitää maksaa välityspalkkioita. Myöskään rahan lainaaminen 

ja tallettaminen ei onnistu samalla korolla, vaan pankki perii välistä 

korkomarginaalin. Näin ollen on olemassa kapea väli teoreettisen hinnan ympärillä, 

jonka välissä termiineillä ei voi tehdä riskitöntä voittoa. Käytännössä termiinin hinta 

vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan tällä välillä.

Termiinin teoreetinen hinta on esimerkki arbitraasiin tai oikeastaan sen puutumiseen 

perustuvasta hinnoittelusta. Arbitraasilla tarkoitetaan voittoa varmasti tuottavaa 

kaupankäyntistrategiaa, jossa ei tarvita omaa alkupanostusta.9 Arbiraasihinnoittelu 

lähtee siitä, että tällaisia tilaisuuksia ei ole, koska ne käytettäisiin nopeasti hyväksi 
(Hull 1993 s. 13).

2.1.4 Teoreettiset termiinikorot ja termiinikorkokäyrä

Koska rahaa voi periaatteessa lainata ja tallettaa mille tahansa ajanjaksolle, voidaan 

vastaavalla perusteella johtaa myös rahatalletukselle teoreettinen termiinikorko f(t,T) 
(Hull 1993 s.83):

f(t,D = (r(DT-r(t)t)/(T-t) (1.6)

missä t on talletuksen alkamishetki ja T sen päättymishetki. r(t) on ajan t pituisen 

sijoitustodistuksen tai nollakuponkiobligaation jatkuvana laskettu korko. 

Termiinikorko kertoo talletukselle sen lopuksi maksettavan jatkuvan koron.

Jos edellä mainitun talletuksen ajatellaan kestävän vain mielivaltaisen lyhyen ajan, 
saadaan raja-arvo:

/(O = lim f(t, t + At) = lim 4H0 (r(t + At) (t + At) - r(t) t)/ At 
= t dr(t)/dt + r{t) n y)

kurssivaihtelut siihen asti tuoneet voittoa vai tappiota. Vakuuksille maksetaan korkoa, mutta niistä 
syntyy jonkin verran säilytys- ym. kustannuksia.

Matemaattisesen tarkasti ottaen arbitraasistrategiaan riittää, että tappion todennäköisyys on nolla ja 
että voiton todennäköisyys on yli nolla.
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Tämä on ns. termiinikorkokäyrä. Korkokäyrä ja termiinikorkokäyrä määrittävät toinen 

toisensa yksiselitteisesti. Termiinikorkojen voi ajatella olevan myös tulevien korkojen 

odotusarvoja, joskaan näkemys ei ole täysin kaikkien hyväksymä.

2.1.5 Optioiden teoreettinen hinta - Black-Scholesin hinnoitteluinani

Optioiden hinnoittelu on huomattavasti vaikeampaa kuin termiinien. Option ympärille 

ei voi helposti muodostaa termiinin tapaan yksiselitteistä riskitöntä strategiaa. Option 

hinta on varmasti määrätty vain juuri ennen sen päättymishetkeä. Tällöin 
eurooppalaisen osto-option hinta on

c = max [0 ,S - K] (1.8)

, missä S on kohde-etuuden hinta ja K on lunastushinta. Tämä on siis sama kuin 

haltijan päättymisen yhteydessä saama nettoarvon tilitys.

Amerikkalaisen option hinnalle voidaan arbitraasiperusteella johtaa ylä- ja alaraja. 

Yläraja on helppo keksiä eli se on kohde-etuuden hinta; ei ole mieltä maksaa 

oikeudesta ostaa arvopaperi enempää kuin millä arvopaperin jo saisi. Alaraja on 

rahamäärä, minkä option ostaja saa voittoa, jos optio toteutettaisiin heti. Kukaan ei 

varmasti myisi optiota halvemmalla kuin siitä mahdollisesti heti aiheutuva tappio 

tulisi olemaan. Eurooppalaisen option yläraja on sama. Alaraja on voitto, jos optio 

toteutettaisiin heti ja kohde-etuus olisi arvopaperin sijasta siihen kohdistuva 
termiini.10 (Hull 1993 s. 154)

Tunnetuimman optioiden hinnoittelumallin julkistivat Black ja Scholes vuonna 1973. 

He johtivat arbitraasiin nojaten, että eurooppalaisen osakeoption teoreettinen hinta on:

c(S, K, r, t, a) = 5 0(/z) - Ke n 0(/z - ar1/2), missä

h = [(ln(S//Q + rt + <j2f/2)/aA2] (i m

Amerikkalaisen option hinta on myös aina suurempi tai yhtäsuuri kuin vastaavan eurooppalaisen 
option. Näin eurooppalaisen option arvon alaraja on aina myös alaraja amerikkalaiselle optiolle.
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ja c on option arvo, K toteutushinta, S osakkeen hinta, r jatkuvasti laskettu korko 

option voimassaoloajalle, / jäljellä oleva voimassaoloaika, or aikayksikössä tapahtuvan 

kurssimuutoksen logaritmin keskihajonta eli volatiliteetti ja <j)(y) normitetun 
normaalijakauman kertymäfunktio (= (27t)1/2f„ e'xZ/2dx).

Osto-option hinta

z

-----Option hinta Option perusarvo

Toteutushinta

Kohde-etuuden arvo

Kuva 2.1 Osto-option teoreettinen hinta Black-Scholesin mukaan sekä option 
perusarvo eli arvo jos optio toteutettaisiin heti. Mitä kauempana option toteutushinta 
on markkinahinnasta, sitä lähempänä option hinta on perusarvoa. Jos option 
perusarvo on positiivinen, on option hinta kuitenkin aina jonkin verran tätä suurempi, 
sillä option haltija saa osakkeen ostolle maksuaikaa.

Black ja Scholes olettavat mallissaan, että osakkeiden kurssit liikkuvat täysin 

sattumanvaraisesti, siten että äärimmäisen lyhyessä ajassa dt tapahtuu kurssimuutos 
dS seuraavasti:

dS(t) = fiS(t)dt + aS dz(t)

missä dz(t) on ns. Wienerin prosessi. Wienerin prosessin arvon muutos ajassa t on 

riippumaton satunnaismuuttuja, jonka arvot ovat jakautuneet normaalijakautuneesti
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siten, että keskiarvo on nolla ja keskihajonta t/l. Todellisuudessa osakkeiden kurssien 

on havaittu noudattavan tällaista liikehdintää melko tarkasti.

Blackin ja Scholesin kaavan matemaattinen johtaminen on melko hankala (se on 

pääpiirteittäin esitetty tämän työn liitteessä 1), mutta sen perusajatus on helppo 

näyttää. Black ja Scholes nimittäin todistivat, että kun lasketaan luku delta (S) = 

dc/dS, jonka verran ostetaan kohde-etuusosakkeita lainarahalla, saadaan pienen 

kurssimuutoksen jälkeen sama arvonmuutos kuin optiolle. Kun osakkeen arvo 

muuttuu, ja aikaa kuluu, delta muuttuu koko ajan, jolloin osakkeidenkin lukumäärää 

on jatkuvasti muutettava. Tätä sääntöä tiukasti noudattamalla lopulta option 

päättymishetkellä on näin muuttunut oma pääoma sama kuin option arvo 
päättymishetkellä.

Väite voi tuntua uskomattomalta, mutta liitteen taulukko A2 vahvistaa väitteen. Siinä 

on aluksi ostettu osto-optio osakkeeseen, jonka arvo ostohetkellä on 100 mk. Option 

hinta on mallin antama teoreettinen hinta eli 3,489 mk. Toisaalta oikeanpuoleisessa 

laskelmassa on lähdetty liikkeelle option hinnan suuruisella omalla pääomalla, jonka 

lisäksi on lainattu 49,341 mk (korolla 3%), jolloin on saatu ostettua option deltan eli 

0,528 kpl 100 mk:n kohde-osakkeita (=52,830 mk).11 Osakkeiden kurssit on arvottu 

tietokoneella kaavan 1.10 mukaan. Muutettaessa osakesijoituksen suuruutta kerran 

päivässä mallin antaman sen hetkisen deltan mukaiseksi, huomataan että oma pääoma 

eli 'kotitekoinen' optio seuraa melko tarkasti mallin antaman option hintaa, ja mikä 

tärkeintä, jättää myös lopuksi lähes saman rahamäärän 8,70 mk kuin todellinenkin 

optio olisi tällä kurssikehityksellä antanut. Erot mallin antamiin tuloksiin johtuvat 

siitä, että deltan ja osakesijoituksen päivitys tapahtuivat vain kerran päivässä.

Kotitekoisen ja mallin hinnoitteleman option sama arvo loppupisteessä 

mahdollistaa, että option asettaja voi teoriassa suojautua täysin kurssiriskiltä. Hänen 

tarvitsee ainoastaan sijoittaa aluksi saamansa preemio ja lainarahaa option deltan 

osoittamaan määrään osakkeita, ja ylläpitää suhdetta tiiviisti. Riippumatta 

kurssimuutoksista asettajan lopputulos on aina sama: oma pääoma lopuksi on sama

Tässä oletetettu että osakkeen voi jakaa rajattomiin osiin. Todellisuudessa tarvittaisiin 
moninkertainen määrä optioita, jotta voitaisiin aina pitää tarkalleen deltan suuruista osakesalkkua.
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kuin option omistajalle maksettava nettoarvon tilitys.12 Niinpä jos asettamisesta 

maksettu preemio on suurempi kuin mallin antama hinta, saa asettaja riskitöntä 

voittoa. Tällaista strategiaa kutsutaan dynaamiseksi arbitraasiksi.

Jos taas hinta on liian alhainen, sijoittaja voi ostaa option sekä lainata ja myydä 

osakkeita deltan verran. Näin aluksi jää rahaa yli, joka sijoitetaan talletustilille. 

Olemalla jatkossa joka hetki velkaa osakkeita deltan verran, on käytössä lopuksi rahaa 

saman verran kuin optiosta maksettava nettoarvon tilitys plus hinnan alkuperäinen 

aliarvostus. Sijoittaja toimii siis täsmälleen päinvastoin kuin edellisessä kappaleessa.

Samoilla perusteilla kuin termiininkin yhteydessä päästään abri Iraasi väittämään: 

option markkinahinnan on oltava sama kuin teoreettinen hinta.

Väitteen heikkoudet ovat ikävä kyllä vielä pahemmat kuin termiinin tapauksessa. 

Ennen kaikkea jatkuvasta osakkeiden myynnistä ja ostamisesta syntyvät kulut ovat 

huimaavat, joten omistusta ei voi korjata edes joka päivä. Käytännössä dynaaminen 

arbitraasi on ajateltavissa voi ammatikseen osakkeita ja rahaa välittäville pankkiireille, 

joille kaupankäyntikulut ovat erittäin pienet. Heilläkin suojaus on epätäydellinen, 
koska deltaa ei voi muuttaa jatkuvasti kurssien muuttuessa.

Silti optioiden hinnat seuraavat yllättävän hyvin mallin antamaa hintaa. 

Hinnoittelukaava nimittäin ilmoittaa option päättymispäivän arvon odotusarvon, jos 

osakkeen hinnan oletetaan nousevan riskittömän koron verran ja nettoarvo 

diskontataan ostohetkeen (eli c = E [max(0, S-K)] e-r<). Jos yksikään sijoittaja ei 

välittäisi riskistä, tämä olisi myös tositilanne. Todellisuudessa useimmat sijoittajat 

karttavatkin riskiä, minkä takia osakkeet "alihinnoitellaan" niin, että niiden 

odotustuotto on riskitöntä tuottoa parempi. Liitteessä 1 johdetaan, että muidenkin 

johdannaisten kuin optioiden teoreettinen hinta voidaan laskea vastaavalla tavalla 

odotusarvosta, mikäli dynaaminen arbitraasi oletetaan mahdolliseksi.

Blackin ja Scholesin teoreettisen hinnan määräämisen vaikeus on volatiliteetin 

arviointi. Volatiliteettia voidaan arvioida aiemmasta kurssikehityksestä,13 mutta se voi

12 tai jos optio toteutetaan todellisella kaupalla, sama kuin kaupassa kärsitty tappio.
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vaihdella huomattavastikin. Eräs tapa on laskea jonkun option markkinahinnasta 

kaavan 1.9 käänteisfunktiosta c~l(S,K,r,t,c) ns. implisiittinen volcitiliteetti ja käyttää 
tätä arvoa muiden optioiden hinnoittelussa.

Perustavampaa laatua oleva kysymys Blackin ja Scholesin hintaa arvioitaessa on itse 

osakkeen hinnan mallintamisen oikeellisuus. Osakkeiden kurssihistoriasta voidaan 

nähdä että ne noudattavat melkein kaavaa 1.10, mutta eivät aivan. Erityisesti kaava ei 

selitä silloin tällöin esiintyviä huomattavan suuria kurssipoikkeamia. Esimerkiksi 

1988 pörssiromahduksen aikana kurssit putosivat päivässä 17,5%. Mallin mukaan 

tällaista pitäisi sattua kerran 250 000 vuodessa.

Havaituista puutteistaan huolimatta Blackin ja Scholesin kaava on edelleen 

eräänlaisen teollisuusstandardin asemassa osakeoptiomarkkinoilla. Vaikka muita 

monimutkaisempia malleja on kehitetty, ja niiden on jopa osoitettu selittää 

markkinoilla esiintyviä "vääriä" hintoja, ei yhdenkään niistä tiedetä olevan osapuolten 
laajassa käytössä (ks. esim Rindell, 1994). 13

13 Esimerkiksi laskemalla suhteellisten päivämuutosten keskihajonnan. Ks. esim. Hull (1993) s. 214.
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3. Obligaatio-optioiden hinnoittelumallit

Obligaatio-optioiden teoreettisen hinnan muodostaminen on monessa suhteessa

hankalampaa kuin osakeoption hinnoittelu (Hietala 1995):

1. Obligaation hinta sen erääntyessä on tunnettu. Mitä lähempänä erääntymistä 

ollaan, sitä lähempänä obligaation hinta on viimeistä maksuerää (pääoma + 

viimeisen vuoden korko). Tästä johtuen obligaation volatiliteetti pienenee 

obligaation vanhentuessa ja lähestyy nollaa erääntymishetkellä.

2. Toisin kuin osakkeella, obligaation arvolla on selvä yläraja: jäljellä olevien 

maksujen nimellisarvo. Raja-arvo vastaa tilannetta, jossa korko on nolla, mikä on 
järjenvastainen tilanne.14

3. Tavallisen valtion obligaation duraatio vaihtelee. Itse asiassa jos tunnemme 

korkokäyrän on obligaation arvon oltava sama kuin kaikista maksueristä näillä 

koroilla diskontattujen kuvitteellisten nollakuponkiobligaatioiden summa.

4. Minkään velkakirjan arvo ei voi olla suurempi kuin jonkin toisen samanehtoisen ja 
lyhyempikestoisen velkakirjan.

3.1.1 Black-Scholesin kaava

Käytettäessä Blackin ja Scholesin kaavaa obligaatio-optioiden hinnoittelemiseen

käytetään tietoisesti vääristävää matemaattista mallia obligaation hinnan
muuttumisesta. Erityisesti on huomattava seuraavaa: 1

1. Black ja Scholes olettavat kohde-etuuden hinnan noudattavan lognormaalia 

satunnaiskulkkua (random walk), jossa kohde-etuuden volatiliteetti on vakio 

option voimassaolon ajan. Toisin kuin osakkeen, obligaation hinta ei kuitenkaan 

ole tällainen satunnaiskulku, sillä obligaation arvo päättymishetkellä ei ole
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satunnaisluku vaan tunnettu. Samalla myös obligaation volatiliteetti lähestyy 
nollaa obligaation lähestyessä erään tyrnistään.

2. Edelleen Blackin ja Scholesin malli olettaa korkokannan olevan vakio option 

olemassaolon ajan. Todellisuudessa tämä ei pidä paikkaansa, mutta 

osakeoptioiden hinnoittelussa koron merkitys on niin vähäinen, ettei vääristymä 

ole merkittävä. Sen sijaan obligaatio-optioissa korko on kaikkein oleellisin asia, 

sillä se määrää suoraan kohde-etuuden arvon. Jos korko olisi aina vakio, olisi 

obligaation hintakin aina tunnettu, eikä sellaisissa optioissa olisi mitään mieltä!

Jos optio on pitkäkestoinen (useita vuosia) tai kohde-etuusobligaatio lyhytkestoinen, 

edellä mainitut vääristymät johtavat täysin vääriin hintoihin.* 15 Todellisuudessa optiot 

ovat kuitenkin melko lyhyitä, tyypillisesti vain kuukausia, kun taas kohde-etuutena 

olevat obligaatiot ovat vuosien pituisia. Tällöin edellämainittujen ristiriitaisuuksien 

merkitys pienenee ja Black-Scholesia käytetään arvioitaessa obligaatio-optioille 

hintaa. Suurin syy tähän on Black-Scholesin kaavan yksinkertaisuus ja se, että 

menetelmä on osapuolille ollut jo pitkään tuttu osakeoptioista.

Black-Scholesin teoreettinen hinta obligaatio-optiolle lasketaan kaavalla 1.9 käyttäen 
seuraavia parametreja:

S Obligaation hinta. Jos obligaatiosta irtoaa kuponkeja, niiden nykyarvo 

vähennetään hinnasta.

t Option kesto.

o Obligaation volatiliteetti. Tätä voidaan arvioida samoin kuin

osakkeellekin eli obligaatioiden suhteellisten hintamuutosten 
historiallisesta keskihajonnasta.

K Option toteutushinta.

Reaalikorko eli korko miinus inflaatio voi olla nolla tai negatiivinen, sen sijaan nimelliskorko ei. 
Nolla nimelliskoron saa yksinkertaisesti pitämällä rahat itsellään, joten kukaan sijoittaja ei suostu 
lainaan, jossa saa hän takaisin vähemmän tai saman verran rahaa kuin lainaa.
15 Ääriesimerkki on vuosien pituinen optio, joka päättyy samana päivänä kuin kohde-etuutena oleva 
obligaatio ja jonka toteutushinta on alle viimeisen maksuerän. Tällaisen option arvo on varmasti nolla, 
mutta Black & Scholesin malli väittää sen olevan huiman arvokas.
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r Option voimassaoloajan pituisen rahamarkkinatalletuksen jatkuva 
korko.

Esimerkki:

15.12.1995 päättyvän osto-option kohde-etuutena on valtion vuonna 2004 päättyvä 

sarjaobligaatio. Option toteutustuotto on 7,90 % p.a. ja obligaation tuotto tarkastelupäivänä

20.9.1995 7,85 % p.a., joita vastaavat hinnat ovat 1 097 900 mk ja 1 093 700. 3 kuukauden 

Helibor-korko on 5,54 %. Obligaation hinnan volatiliteetiksi arvioidaan kurssihistoriasta 

3,6 %.

Parametreiksi kaavaan 1.9 saadaan siis S = 1097900, K = 1093700, r = 0,0554, t = 56 / 365 = 

0,1534 ja o = 0,036. Option hinnaksi saadaan 15 000 markkaa.

3.1.2 Black-76 -kaava

Mikäli optioiden lisäksi kaupan on samaan kohde-etuuteen perustuvia termiinejä, 

voidaan näiden hintaa käyttää hyväksi optioiden hinnoittelusta. Edellä on kerrottu, 

kuinka termiinin hinta ottaa huomioon lyhyen rahamarkkinakoron. Lisäksi 

kaupankäyntikustannukset antavat termiinin hinnalle tietyn liikkumavälin teoreettisen 

arvon ympärillä. Termiinin markkinahinnan poikkeaman teoreettisesta arvosta voi 

kuvitella antavan vihjettä myös siitä, mihin kohde-etuuden hinnat ovat jatkossa 
menossa16.

Black johti jo 1976 muunnoksen Scholesin kanssa kehittämästään peruskaavasta 1.9, 

jossa otetaan huomioon kohde-etuuden arvon sijasta siihen kohdistuvan termiinin 

arvo. Vaikka kaavan johto onkin perusteellinen on lopputulos yksinkertainen: option 

hinta saadaan korvaamalla kohde-etuuden arvo S termillä e~nF ja asettamalla r — 0. 

Edellinen termi voidaan tulkita termiinin teoreettisesta arvosta (kaava 1.5) johdetuksi 
hinnan odotusarvoksi päättymispäivänä.

Sitä onko todella näin, on vaikea sanoa. Ikävä kyllä Suomessa korkojohdannaisilla on käyty kauppaa 
niin vähän aikaa, että tilastollisesti merkittäviä johtopäätöksiä ei voi tehdä.
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Tämä ns. Black-76 -malli kehitettiin alunperin hinnoittelemaan optioita raaka- 

ainetermiineihin, kuten öljytermiineihin. Obligaatioihin sovellettuna siihen pätevät 

samat vääristymät kuin Black-Scholesin malliinkin ja jos termiinit ovat teoreettisessa 
arvossaan tuloskin on täsmälleen sama.

3.2 Korkokäyrä hinnoittelun pohjana

Monimutkaisemmat korko-optioiden hinnoittelumallit lähtevät liikkeelle 

korkokäyrästä ja lyhyen koron muutosprosessista. Aluksi on syytä täsmentää, mitä 

tarkoitamme korkokäyrällä. Korkokäyrä kertoo sen, millä korolla voi tallettaa tai 

lainata rahaa ajaksi t. Käyrää määriteltäessä oletetaan, että korko maksetaan pääoman 

yhteydessä, toisin sanoen kyse on nollakuponkilainoista ja niiden tuottokoroista. 

Lisäksi oletamme lainojen olevan luottoriskittömiä eli korko kuvastaa yleistä rahan 
hintaa markkalainoille.

Kun lyhyen koron liikkeet on mallinnettu, voidaan tästä johtaa odotusarvo 

nollakuponkiobligaatioiden hinnoille. Tämä odotusarvo sovitetaan lyhyen koron 

liikkeen parametrejä valitsemalla havaittuun markkinoiden korkokäyrään (Hull 1993 
s. 385).

Kun lyhyt korko on mallinnettu, voidaan laskea todennäköisyysjakauma obligaation 

hinnalle tulevaisuudessa. Tästä voidaan arvioida option hinta. Tässäkin lähdetään 

riskineutraalista hinnoittelusta, eli option hinta on sen päättymisarvon odotusarvo 
diskontattuna nykyhetkeen.

3.2.1 Korkokäyrän määrittäminen markkinainformaatiosta

Korkokäyrän määrittäminen markkinoiden noteerauksista ei ole yksiselitteistä, sillä 

markkinoilla on noteerauksia vain rajattuun määrään lainasopimuksia. Käytännössä 

joudumme turvautumaan Helibor-noteerauksiin sekä valtion obligaatioiden 

noteerauksiin, yleensä pelkkiin viitelainaobligaatoihin. Näiden välillä käyrä joudutaan 

interpoloimaan jollakin menetelmällä, tavallisimmin piirtämällä näiden väliin suora.
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Helibor-korot ovat nollakuponkilainojen korkoja, joten niistä saa korkokäyrän pisteitä 

suoraan. Korot täytyy ainoastaan muuntaa vuotuiseksi jatkuvaksi koroksi. Tässä 

oletetaan Helibor-pankkien sijoitustodistusten olevan riskittömiä.17

Sen sijaan vuotta pitemmän korkokäyrän määrittely on vaikeampaa. Valtion 

obligaatioissa on kuponkikorko, joka vaikeuttaa korkokäyrän määrittelyä. Nämä 

obligaatiot voidaan ajatella yhdistelmäksi nollakuponkilainoja, joissa jokainen 

vuosittainen maksu (korkokuponki tai kuoletus) on oma lainansa. Obligaation hinta on 
tällöin näiden lainojen nykyarvon yhdistelmä.

Tässä vaiheessa on huomattava ero tuottonoteerauksesta kaavalla 1.2 laskettavaan 

hintaan, sillä siinä diskonttauskorko on kaikille kassavirroille sama. Nyt taas 

pyrimme löytämään joka maksulle oman diskottauskorkonsa, siten että koko 
obligaation hinnaksi tulee markkinoiden noteeraus.

Jos obligaatioita olisi riittävästi ja jos niiden koronmaksut osuisivat samalle päivälle, 

voitaisiin näin saada yhtälöryhmä, josta kunkin maksuerän oma korko voitaisiin 
ratkaista:

JLjCijCto&u = P, 

lj Cij e-W‘J = P,

CnJe-^nj)fnj = pn

, jossa tunnettu C1;- on z':nnen obligaation y':s maksu (ajan päässä nykyhetkessä) ja 
r(t) yhtälöistä ratkaistava korkokäyrän piste.

Ikävä kyllä viiteobligaatioita on vain viisi ja tällä hetkellä (lokakuu -95) vain kahdella 

niistä on sama koronmaksupäivä. Viiteobligaatioilla on yhteensä 17 eri maksuhetkeä. 

joiden korko pitäisi määritellä. Tälläiselle yhtälöryhmälle on olemassa äärettömän 
monta ratkaisua.

Todellisuudessa Helibor-korot ovat n. 0,01 - 0,05 % korkeammat kuin vastaavanpituisten valtion 
lainojen eli velkasitoumusten korot.
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Pelkkien viitelainojen avulla ei siis voi varmasti tietää korkokäyrää. Käytännössä 

käyrä voidaan hahmottaa valitsemalla viisi ajankohtaa käyrän yli vuoden pituiselta 

osalta, joissa korko määritellään, ja interpoloimalla näiden välit. Nämä pisteet voidaan 

numeerisesti ratkaista antamaan oikeat obligaatiohinnat. Edelleen harkinnanvaraiseksi 

jää pisteiden ajankohtien valinta. Käytännössä ne kannattaa sijoittaa obligaatioiden 

päättymishetkiin. Korkokäyrä määritetään siis seuraavasti:

1. Määritetään ensin korkokäyrä r(t) välillä t = 0 ... 1 vuotta Helibor-koroista ja 

interpoloimalla niiden välit. Tämä väli tiedetään varmasti.

2. Otetaan lyhin valtionobligaatio ja sen hinta.

3. Tehdään alkuarvaus r(r-) korkokäyrän arvoksi obligaation päättymishetkellä tl ja 

interpoloidaan korkokäyrän väli edellisestä tiedossa olevasta pisteestä.

4. Lasketaan obligaation hinta diskonttamalla maksut interpoloidun korkokäyrän 
mukaisilla koroilla.

5. Korjataan arvausta r(r,) ja toistetaan vaiheet 3—4, niin että obligaatiolle laskettu 

hinta vastaa markkinahintaa.

6. Otetaan pituusjärjestyksessä seuraava obligaatio, ja toistetaan vaiheet 3-5.

Oheisessa kuvassa 3.1 on laskelma, joka osoittaa tällä menetelmällä määritetyn 
korkokäyrän sopimisen markkinatilanteeseen 15.12.1994.
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KORKOKÄYRÄN MÄÄRITTÄMINEN MARKKINANOTEERAUKSISTA

Laskupäivä: 30 6 1994

Noteeraus: 
Jatkuvana korkona:

Helibor-korot 
1

5.15
5.14%

5.24 
5.22 %

5.49 
5.45 %

Valtion viitelainat; kuponki korko |a päättymispäivä
6 9 12 6.50 % 11.00% 11.00% 10.75% 9.50 %

15.9.96 15.6.97 15.1.99 15.3.02 15.3.04

6.12 6.6 6.93 7.95 8.45 8.98 9.45 9.6
6.03 % 6.44 % 6.70 % 7.65 % 8.11 % 8.60 % 9.03 % 9 17 %

Obligaation hinta (dirty) 102.27 106.8792 112.197 109.934 102.0676
Obligaation duraatio: 2.02528 2.680086 3.67986 5.53878 6.573269

0.50 0.75 1.00 2.21 2.96 4.55 7.71 9.726.03% 6.44 % 6.70 % 7.68% 8.20% 8.75 % 9 25 %
NYKYARVOT

—? 39 %

11.00% 11.00% 10.75% 6.50 % 11.00% 11.00% 10.75% 9.50 %15.6.97 15.1.99 15.3.02 15.9.96 15.6.97 15.1 99 15 3 02
6.43
5.98

89.86
10.75 10.28 9.08
10.75 9.49 8.39
10.75 8.65 7.64
10.75 7.85 6.94
10.75 7.11 6.28
10.75 6.45 5.70
10.75 5.84 5.16

110.75 54.25 4.65
4.22

44.00
11 10.64
11 9.85
11 8.99
11 8.16

111 74.56
11 10.32
11 9.50

111 87.06
Nykyarvojen summa: 102.27 106.88 112.21 109.93 102.07

Noteerattu obligaation hinta: 102.27 106.88 112.20 109.93 102.07
Erotus: 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.01

KORKOKAYRÄ -------
Vuotia: 0.08 0.17 0.25

Jatkuva korko: 5.14% 5 22 % 5.45%
OBLIGAATIOID
KASSAVIRRAT
Päiväys

EN

Aika
Interpol.
korko

15.9.1995
0.2110
1.2110

5.34 %
6.87 %

15.9.1996 2.2137 7.68 %
15.3.1995 0.7068 6.37%
15.3.1996 1.7096 7.27 %
15.3.1997 2.7096 8.02 %
15.3.1998 3.7096 8.46%
15.3.1999 4.7096 8.78%
15.3.2000 5.7123 8.94 %
15.3.2001 6.7123 9.09%
15.3.2002 7.7123 9.25 %
15.3.2003 8.7123 9.32 %
15 3.2004 97151 9.39 %
15.1.1995 0.5452 6.10%
15.1.1996 1.5452 7.14%
15.1.1997 2.5479 7.91 %
15.1.1998 3.5479 8.40 %
15.1.1999 4.5479 8.75 %
15.6.1995 0.9589 6 66 %
15.6.1996 1.9616 7.47 %
15.6.1997 2.9616 8.20 %

NIMELLISARVOT
6.50 % 9.50 %
15.9.96 15.3.04

6.5
6.5

106.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5

109.5

Kuva 3.1 Korkokäyrän määrittäminen

Interpoloinnin voi tehdä myös kehittyneemmillä menetelmillä kuin yksinkertaisella 

murtoviivainterpoloinnilla. Mahdollisia menetelmiä ovat esimerkiksi kuutiosplinit 

(Burdon-Faires 1993 s. 130) tai eksponentiaalisplinit (Vasicek, Fong 1982)

:- Nämä etsitään
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Esimerkkejä korkokäyristä Suomen markkinoilla

11 .o % T

10.0% --

9.0 % ■ -

7.0 % - -

5.0 % - -

------ 4.1.93
.......1.6.93
------ 3.1.94
••„„-30.6.94
-------19.12.94
"ww13.3.95
— 19.6.95
— 20.10.95

Kuva 3.2. Esimerkkejä Suomen markkinoilla vallinneista korkokäyristä vuosina 1993- 
1995. Kuvasta näkyy, että korkokäyrä voi saada hyvinkin vaihtelevia muotoja.

3.3 Black-Derman-Toyn malli

Ensimmäisiä ja ehkä nykyäänkin eniten käytetyimpiä korkokäyrään perustuvia 

optioiden hinnoittelumalleja on Blackin, Dermanin ja Toyn vuonna 1990 julkistama 
korkopuuhun perustuva malli.

Korkopuulla tarkoitetaan kuvan 3.3 näköistä binomirakennetta, jossa tulevaisuus on 

jaettu määräväleihin, esimerkiksi kuukausiin. Lähtöhetken lyhyt korko (tässä 

tapauksessa kuukauden) tunnetaan ja seuraavassa ajanhetkessä sen oletetaan joko 

nousevan johonkin tiettyyn arvoon tai laskevan johonkin toiseen arvoon. Black- 

Derman-Toyn mallissa kumpikin tulos on yhtä todennäköinen. Seuraavassa vaiheessa 

korolla on jälleen kaksi vaihtoehtoa ja niin edelleen. Binomipuu on yhtyvä, eli nousu
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ja lasku tuo saman tuloksen kuin lasku ja nousu. Näin haarojen määrä pysyy 

hallinnassa, ollen ajanhetkellä tn n kappaletta. Aikavälit ovat Black-Derman-Toyn 
mallissa vakioita.

10
14.32

9.79

19.42

13.77

9.76

21.79

"16.06

,11.83

8.72

25.53

19.48

14.86

11.34

8.65

Kuva 3.3 Esimerkki korkopuusta

Puurakenne optioiden hinnoittelussa ei ole uutta. Myös Black-Scholesin mallin 

mukaista osakkeen satunnaiskulkua voidaan kuvata vastaavalla tavalla esimerkiksi 

amerikkalaisten optioiden hinnoittelemiseksi. Vaikka todellisuus on aivan muuta kuin 

hyppimistä kahden vaihtoehdon välillä, voidaan osoittaa, että sopivasti 

todennäköisyydet valitsemalla puun antama kulku on sama kuin yhtälön 1.10 Brownin 

liikkeen, jos aikaväli kutistetaan mielivaltaisen pieneksi. Käytännössä puussa on 
tyypillisesti aikavälejä noin 30-40 kappaletta.

Black-Derman-Toyn mallissa lähtökohtana on korkokäyrä eli nollakuponkiobligaa- 

tioiden tuottokäyrä ja volatiliteettikäyrä. Volatiliteetilla mallissa tarkoitetaan 

obligaation tuoton logaritmisten muutosten keskihajontaa, eli eri asiaa kuin Black- 

Scholesin mallissa (jossa volatiliteetti oli osakkeen arvon logaritminen keskihajonta). 

Eri pituisten obligaatioiden tuoton volatiliteettia voi arvioida esimerkiksi 
historiallisesta datasta.

Black-Derman-Toyn mallissa on neljä oletusta:
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1. Kaikkien korkojen muutokset ovat täydellisesti korreloituneita. Toisin sanoen 

korkokäyrän muutokset ovat samansuuntaisia ja eri pituisten korkojen muutosten 
suhteellinen voimakkuus on aina sama.

2. Kaikkien arvopapereiden (obligaatioiden ja johdannaisten) arvonnousun odotusarvo 

on sama joka aikavälillä. Käytännössä tämä odotusarvo on siis aikavälin implisiitinen 
termiinikorko.

3. Minä tahansa tulevana ajanhetkenä vallitseva lyhyt korko on tällä hetkellä 

tuntematon satunnaismuuttuja, joka on on lognormaalisti jakaunut.

4. Markkinoilla ei ole veroja eikä muita kaupankäyntikustannuksia.

Todellisuudessa tiedämme, että korkokäyrän muoto vaihtelee eli sen muutokset eivät 

ole samansuuntaisia. Tässä malli on hieman epäjohdonmukainen itsensäkin kanssa; se 

ottaa huomioon mielivaltaisen tuottokäyrän, mutta ei anna sen jatkossa muuttuvan 
mielivaltaisesti.

Lyhyen koron olettaminen lognormaaliksi prosessiksi on näppärää siksi, että näin 

suljetaan pois negatiivisen koron mahdollisuus, mutta muuta näyttöä oletuksen 

todenmukaisuudesta tekijät eivät esitä. Osakkeiden hinnassa muutosten lognormaalius 

on luonnollinen oletus: osakkeenomistaja haluaa prosentuaalista tuottoa eikä hänelle 

merkitse mitään onko hänellä 10 000 kpl 100 mk osakkeita tai 100 000 kpl 10 mk 

osakkeita. Koroissa tilanne on eri. Erityisesti lognormaalius sotii intuitiota vastaan 

siinä, että se olettaa korkojen olevan vähemmän muutosherkkiä matalan koron aikana 

kuin korkeiden korkojen aikana. Todellisuudessa lähes nollakorkoja voisi kuvitella 
esiintyvän vain harvoin ja lyhytaikaisesti.

Toinen oletus unohtaa kokonaan riskipreemion eli siinä oletetaan markkinoiden 

olevan riskineutraaleja. Käytännössä tämän oletuksen tekevät kaikki tunnetuimmat 

johdannaisten hinnoittelumallit. Arbitraasiväittämin voidaan teoriassa osoittaa, että 

riskipreemio on kaikille korosta riippuville arvopapereille sama ja se huomioituu jo
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obligaation tuotossa18 (ks. esim. Hull 1993 s. 283). Näin johdannaisten hinnoitteluun 

ei tarvita omaa riskipreemiota, ja obligaatioista laskettu luottokorko sisältää 

riskipreemion. Ilmiö on vastaava kuin osakeoptioillakin, jotka hinnoitellaan 

riskineutraalisti; riskin hinta on huomioitu jo osakkeen hinnassa.

Korkopuun rakentaminen käy parhaiten ilmi esimerkin avulla. Esimerkkipuu vastaa 

mallin esitellyttä artikkelia (Black, Derm an, Toy 1990), mutta se on tässä käyty läpi 
perusteellisemmin.

Oletetaan lähtötilanteeksi allaolevan taulukon mukainen tuotto- ja volatiliteettikäyrä. 

Tässä esimerkissä puun aikaväli on vain yksi vuosi, todellisuudessa kuukauden tai 
lyhyempi aikaväli on välttämätön.

Vuosia eteenpäin Tuottokorko 
(% p.a.)19

Tuoton 
volatiliteetti 
(% vuodessa)

1 10 20
2 11 19
3 12 18
4 12,5 17
5 13 16

Korkopuun juuressa on "lyhyt" eli vuoden korko on 10 %. Seuraavaksi määrittelemme 

kaksi vaihtoehtoa, rd ja ru, lyhyelle korolle vuoden päästä. Nämä saadaan kahdesta 
yhtälöstä:

Ensinnäkin kahden vuoden obligaation hinnaksi on tultava 100/(1 + 0,11)2 eli 81,16 

(oletamme tässä obligaation nimelliarvoksi 100). Obligaation hinta, kun tiedämme 

vuoden koron, on oltava riskineutraali odotusarvo obligaation hinnasta vuoden päästä

On huomattava että liitteen 1 johtopäätöstä ei voi suoraan käyttää, koska korko ei sinänsä ole 
arvopaperi. Ei ole olemassa arvopaperia, jonka hinta olisi aina suoraan verrannollinen korkotasoon. 
Obligaatio on itsessään jo johdannainen, jonka kohde-etuus on lyhyt talletuskorko sen voimassaolon 
ajan. Mahdollinen riskipreemio näkyy tällöin obligaation hinnassa - eli myös sen tuotossa.

Toisin kuin muualla työssä, tässä esimerkissä käytetään vuosittain pääomitettavaa eikä jatkuvaa 
korkoa (kuten alkuperäisessä artikkelissakin). Puun voi kuitenkin laskea jatkuvallakin korolla.
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diskontattuna vuoden korolla, eli: Vi-(PU + Pd)/(l + 0,10) = 81,16. Pu ja Pd ovat 

obligaation hinta koron noustessa ja laskiessa, ja ne riippuvat tulevasta korosta: P = 

100/(1 + yu) ja Pd - 100/(1 +yd). 20 Obligaatioiden tuotto y on siinä vaiheessa sama 

kuin lyhyt korko r, koska obligaatioiden jäljellä oleva voimassaoloaika on enää yksi 
jakso.

Toiseksi kahden vuoden koron volatiliteetin on oltava seuraavan vuoden ajan 19 %. 

Jos tuotolla on kaksi tulevaa vaihtoehtoa, niin Black-Derman-Toyn mukaisen tuoton 
volatiliteetin määritelmän mukaan:

= var { In (yt+l/yt) } = var { In y,+1} = E [(In y,+1)2] - (E [In y,+1])2

= (In yu)2 + (In yd)2 ] - ‘A-(In yu + In yd¥ = W • In {yjytf

eli a(t)bdt = i/2-In iyjyd)

Näistä kahdesta ehdosta saadaan koroiksi vuoden päästä ru = 14,32 % ja rd = 9,79 %. 
Oheinen kuva näyttää näin saadut korko- ja hintapuut.

HINTAPUU
2 vuoden obligaatio

100.00
87.47

81.16
91.08

___ 100.00

100.00

9.79
Tuotto:
Tuotot vuoden päästä: 
Volat.:

11.00
14.32 9.79
19.01

Kuva 3.4. Korko-ja hintapuu vuosi eteenpäin

20 Huom: Pu < Pd !
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Kolmannen vuoden alun lyhyeksi koroksi tarvitaan kolmea eri korkoa. Käytännössä 

olellisia ovat vain alin ja ylin korko, sillä koska lyhyen koron volatiliteetti oletetaan 

riippuvan vain ajasta, keskimmäinen korko saadaan yhtälöstä

1/2 ln (ruJrud) = 1/2 ln (ruJrdd) el‘ rud - ruurdd’ missä esimerkiksi rud on korko yhden 
nousun ja yhden laskun jälkeen.

Hinnan odotusarvoehto toimii samoin kuin edellä, eli lähdetään liikkeelle obligaation 

arvosta kolmen vuoden kuluttua joka on 100. Volatiliteettiehto on hankalampi. Nyt 

täytyy laskea kolmen vuoden obligaatiolle kaksi luottokorkoa ensimmäisen vuoden 
jälkeen ja saada näistä laskettu volatiliteetti oikeaksi.

Oikea ylin korko kahden vuoden päähän on 19,42 % ja alin 9,76 %. Oheinen kuva 

näyttää laajennetun korkopuun, sekä 3 vuoden obligaation hinta- ja tuottopuun. 

Kuvista näkyy myös kuinka ne sopivat tuotto-ja volatiliteettikäyriin.

10
14.32^

9.79

19.42

13.77

9.76

HINTAPUU 
3 vuoden obligaatio

71.18.
75.07 ' 

81.52

83.74

' 87.90

91.11

.100.00

' 100.00

100.00

-.100.00

Tuotto: 12.00
Tuotot vuoden päästä: 15.42 10.76
Volat.: 18.01

Kuva 3.5 Korko- ja hintapuu kaksi vuotta eteenpäin

Neljännen, ja sitä seuraavien vuosien lyhyet korot ratkaistaan vastaavalla tavalla. 

Jälleen riittää alimman ja ylimmän koron etsiminen. Toiseksi alin ja tätä seuraavat 
saadaan aina kaavasta

r0 = ralin

ri = ri-v (rylin / ralinym (2.1)
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missä i on ko. ajankohdan koron järjestysluku alhaalta ylöspäin ja n on eri korkojen 
lukumäärä yhteensä.

Käytännössä oikeiden arvojen löytäminen on kahden ehdon ja kahden muuttujan 

epälineaarisen yhtälöryhmän ratkaisu. Ongelma on ratkaistava numeerisesti. 

Laskentatyötä lisää se, että joka pituiselle obligaatiolle on laskettava oma hintapuu 

sekä ensimmäisen vuoden jälkeiset tuotot jokaista ratkaisuyritystä kohti. Ohessa 
esimerkin ratkaisu sekä sen tarkistamisessa tarvittavat puut:

HINTAPUU

14.32

9.79

19.42

13.77

9.76 /

21.79 X
X

16.06 /
\

11.83 / 

8.72 /

25.53

19.48

14.86

11.34

8.65

4 vuoden obligaatio / 100.00

70.45
X

X
82.11

X 100.00
64.56 86.16

62.43 ^
72.78

77.17 ✓
X 89.42

X

y 100.00

82.64 / X 100.00
91.98 y

X 100.00
Tuotto: 12.50
Tuotot vuoden päästä: 15.70 11.17
Volat.: 17.00

HINTAPUU 100.00
5 vuoden obligaatio y 79.66

100.00
58.88 / N

67.07 X

y 83.70 -

54.27 '
55.09

- 67.09 y 73.56 X

S
87.06

/ 100.00

64.31 X 79.08 100.00
74.12 / X 89.81 /

83.63 y X 100.00
92.04 /

Tuotto: 13.00 X 100.00
Tuotot vuoden päästä: 16.07 11.67
Volat.: 16.01

Kuva 3.5 Korko-ja hintapuut kolmesta viiteen vuotta eteenpäin

Kun korkopuu on saatu laskettua, on option hinnoitteleminen yksinkertaista. Tehdään 

optiolle hintapuu aivan kuten obligaatioille, kuitenkin siten, että arvo 

päättymishetkellä ei ole aina 100 vaan option arvo päättymishetkellä. Tämä saadaan
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kohde-etuusobligaation hintapuusta. Käytännössä siis korkopuu on laskettava kohde- 

etuusobligaation eräpäivään asti, eli paljon pitemmälle kuin option elinikä. Tämä lisää 
laskentatyötä.

3 vuoden optio, tot.hinta 75
0.00

0.00
1.02 j; o.OO

261 ^ 2.04 '
4.20 ^ 4.08

6.36 *—
- 8.63

Kuva 3.6 Kolmivuotisen option, jonka kohde-etuus on viiden vuoden obligaatio, 
hinnoitteleva hintapuu. Option arvo tällä hetkellä on 2,61.

Korkopuun rakentamisen jälkeen lähes minkä tahansa johdannaisen hinnoitteleminen 

on yksinkertaista. Esimerkiksi kuponkiobligaation hinta on laskettavissa puun joka 

solmussa, jolloin nähdään siihen perustuvan option hinta päättymispäivänä, josta 

edelleen voidaan laskea option hinta tänään. Samoin amerikkalaisen option hinta on 

laskettavissa siten, että kussakin pisteessä option hinta on joko eurooppalaisen option 

hinta tai option perusarvo21 riippuen siitä kumpi on suurempi. Ainut rajoite puun 

avulla hinnoittelussa ovat eksoottisimmat optiot, joiden arvo päättymispäivänä riippuu 

aiempien hetkien korkotasoista; tällaisia ovat esimerkiksi johdannaiset, joiden arvo 
riippuu voimassaoloajan keskimääräisestä korosta.

Käytännössä Black-Derman-Toyn malli on ainakin ulkomailla erittäin käytetty 

hinnoittelualgoritmi. Tietokoneiden nopeuduttua sen vaatima laskentatehokaan ei ole 

enää ylivoimainen este. Syynä sen suosioon lienee se, että se ottaa edes jotenkin 

huomioon lähes kaiken korkomarkkinoilta saatavan informaation. Se myös sovittaa

21 Option perusarvo on sen arvo jos se toteutettaisiin heti.
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mallin sopimaan täysin lähtötietoihin eikä se mahdollista mahdottomia tilanteita kuten 

negatiivista korkoa. Mitätön lähde mallin suosioon ei varmaankaan ole mallin 

kehittäjien maine: Black oli optioalan kuuluisin tutkija ja kaikki kehittäjät olivat 

maailman suurimpiin kuuluvan investointipankin Goldman, Sachsin palveluksessa.

3.4 Hull-Whiten malli

Hullin ja Whiten kehittämä korko-optioiden hinnoitteluinani perustuu niinikään 

korkokäyrän muutosten mallintamiseen. Sen on kuitenkin lähtökohdaltaan erilainen. 

Siinä missä Black-Derman-Toyn malli lähtee liikkeelle diskreettiaikaisesta 

korkopuusta, on Hull-Whiten malli jatkuva-aikainen Black-Scholesin tapaan. Tämä 

ero ei silti ole niin oleellinen kuin ensinäkemältä näyttäisi, sillä Hull-Whiten mallia 

voidaan approksimoida korkopuun avulla ja vastaavasti Black-Derman-Toyn malli 

lähenee aikajänteen lyhentyessä jatkuva-aikaista.

Hull-Whiten mallin edeltäjä on Vasicekin jo vuonna 1977 esittämä malli, jossa 

mielivaltaisen lyhyen koron oletetaan noudattavan seuraavaa prosessia:

dr = a(b - r) dt + ov dz (2.2)

Mallin parametrit voidaan tulkita siten, että lyhyellä korolla on tietty pitkän aikavälin 

keskiarvo b, johon korko pyrkii palautumaan nopeudella a. Satunnaisuus liikkeeseen 

tulee termistä gv dz, missä dz on Wienerin prosessi. Satunnaisprosessi eroaa 

ratkaisevasti Black-Scholesin ja Black-Derman-Toyn malleista siinä, että sen hajonta 

ei ole riippuvainen korkotasosta. Prosessilla ei siis ole samalla tavalla määriteltyä 
volatiliteettia kuin aiemmin esitetyillä malleilla.

Vasicekin korkoprosessista voidaan johtaa kaavat nollakuponkiobligaatioiden 

arvoille. Ikävä kyllä mallissa on ainoastaan kolme valittavaa parametriä (a, b ja ctv.) ja 

käytännössä näitä muuttamalla ei saada kaikille nollakuponkiobligaatioille oikeita 

hintoja eli toisin sanoen mallia ei voi sovittaa korkokäyrään. Tämä on ratkaisevasti 

vähentänyt mallin suosiota markkinaosapuolten keskuudessa.
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Vasicekin korkoprosessista voidaan johtaa myös eurooppalaiselle nollakuponki- 

obligaatio-option hintalle kaava samaan tyyliin kuin Black-Scholesin osakeoptio- 

mallissa (Jamshidian 1989). Ajanhetkellä t eurooppalaisen option, joka päättyy 

hetkellä s ja jonka kohde-etuutena on ajanhetkellä T päättyvä nollakuponkiobligaatio, 
teoreettinen arvo on:

P{t,T) O(h) - KP(t,s) <D(A-a,) 

h = l/Op • In [ P(t,T)/(P(t,s)K) ] + Gp/2

oP=v(t,s)B(s,T) (2.3)

v(t,s)2 = [av2( 1 - e ~2a(s - n )]/2a 

B(s,t) = (1 -e-a(t-s))ia

Huomattavaa eurooppalaisen option hinnassa on, että taso b, jolle korko hakeutuu, ei 

vaikuta option hintaan muuten kuin obligaatioiden hintojen kautta.

Vasicekin optiohintojen johtaminen edellyttää nollakuponkiobligaatioiden 

teoreettisten hintojen johtamista. Mallin ongelma on se, että nämä hinnat eivät yleensä 
vastaa markkinoilla vallitsevia hintoja eli korkokäyrää.

Hull ja White laajensivat Vasicekin mallia vuonna 1990(b) siten, että se sopii joka 

tilanteessa korkokäyrään. Malli perustuu seuraavaan korkoprosessiin:

dr = (0(r) - ar)dt + öhw dz (2.4)

Malli on käytännössä Vasicekin malli laajennettuna siten, että taso jolla korko 

hakeutuu vaihtelee ajan mukaan.22 Koska parametrina on a:n ja a/w:n lisäksi 

kokonainen reaalilukufunktio, voidaan kaikki obligaatioiden hinnat selittää mallilla 

valitsemalla sopiva 0(0- Muut parametrit jäävät arvioitavaksi esimerkiksi 

historiallisesta datasta tai subjektiivisesta näkemyksestä. ohw:aa voidaan arvioida 

lyhyen koron absoluuttisten muutosten keskihajonnasta, sen sijaan a:ta on vaikea 

arvioida historiallisesta datasta. Käytännössä a on nimittäin huomattavasti 

satunnaistermiä pienempi, joten lyhyestä historiasta ei voi päätellä varmasti koron

~ Laajennus voidaan ajatella Honja Leen (1990) esittämän mallin yhdistämiseksi Vasicekin malliin.
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palautumisen nopeutta. Sen sijaan a:ta voi arvioida eri pituisten korkojen 

volatiliteettirakenteesta, kuten myöhemmin esitetään.

Nollakuponkiobligaatioille voidaan Hull-Whiten mallista johtaa teoreettinen hinta 

millä tahansa ajanhetkellä ja millä tahansa korkotasolla (Hull-White 1990b):

P(f,7) = A(r,7>-fl('.7>

B(t,D = (1 -

In A(t,T) = In [P(0,7)/P(0,f)] - B(f,7>[dln P(0,f)/dr]-

(<yhwV4ai)ie~aT - e-*')2^' - 1) (2.5)

Missä P(t,T) on hetkellä T päättyvän nollakuponkiobligaation hinta hetkellä t. 

Funktiota 6(f) ei tarvitse lainkaan erikseen laskea, sillä se sisältyy obligaatioiden 
hintoihin hetkellä nolla.

Yllättävä, mutta merkittävä tulos mallissa on nollakuponkiobligaatioon perustuvan 

eurooppalaisen option hinta. Se nimittäin saadaan Hull-Whiten mallissa samoilla 
kaavoilla kuin Vasicekin mallissa (kaava 2.4).

Kuponkeja maksavaan obligaatioon perustuvan option hinnoittelu voidaan tehdä 

laskemalla joka kassavirta omaksi osaobligaatiokseen ja laskemalla näihin perustuvien 

optioiden hinnat yhteen. Toteutushinta jaetaan kullekin osa-optiolle siten, että ensin 

ratkaistaan option päättymispäivän korkotaso r\ jolla kuponkiobligaation hinta 

laskettuna kaavalla 2.5 vastaa toteutushintaa. Tällä korkotasolla taas ratkaistaan 

kunkin osaobligaation toteutushinta. Jamshidian osoitti (1989), että näin jaetun 

optiosalkun arvo vastaa kaikissa mallin mahdollistamissa päättymispäivän tilanteissa 
kuponkiobligaatio-option arvoa.

Monimutkaisemmat johdannaiset voidaan hinnoitella korkopuulla. Hull-Whiten 

mallin approksimointi vaatii kuitenkin monimutkaisemman puurakenteen kuin Black- 

Derman-Toyn mallissa käytetty. Puussa jokaisesta pisteestä haarautuu kolme eri 

vaihtoehtoa ja puun rakenne ei ole välttämättä symmetrinen. Myöskään eri 

haarautumien todennäköisyydet eivät ole välttämättä yhtä suuria. Toisaalta option
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hinnoittelemisessa Hull-Whiten puuta ei tarvitse rakentaa kuin option päättymiseen 

eikä kohde-etuusobligaation päättymiseen, sillä obligaation hinnat saadaan suoraan 

kaavoista 2.5. Tämä on huomattava etu jos obligaatio on kymmeniä kertoja optiota 
pidempi (Hull-White 1993 s. 408).

3.5 Muita korkomalleja

Sekä Hull ia White (1993) että Black Karasinskin kanssa (1991) ovat edelleen 

kehitettäneet mallejaan. Ehdotetut mallit ovat yleisempiä siinä mielessä, että niiden 

parametri funktioiden lukumäärä on lisätty kahteen tai kolmeen. Näin korkokäyrän ja 

volatiliteettikäyrän lisäksi voidaan malli saada sovitetuksi esimerkiksi cap-käyrään23. 

Käytännössä lisättyjä parametrejä ei ainakaan Suomen markkinoilta saa arvioitua, 
joten lisäyksistä on todennäköisesti vain haittaa.

Teoreettisesti mielenkiintoinen korkomalli on Heath-Jarrow-Mortonin malli, joka 

perustuu hyvin yleiseen nollakuponkiobligaation hinnan prosessiin:

dP (/, T) = r{t) P(t, T)dt + v(t, T)P(t, T)dz(t) (2.6)

Prosessista siis oletetaan arbitraasiväittämän perusteella, että sen obligaation lyhyen 

aikavälin arvonnousun odotusarvo on riskitön korko. Sen sijaan stokastinen osa 

prosessia on vapaasti määriteltävissä. Yhtälöstä voidaan johtaa prosessi hetkelliselle 
(teoreettiselle) termiinikorolle (ks. esim. Hull 1993):

dF(t,T) = v(t,T)v,{t,T)dt + Vj{t,T)dz{t), (2.7)

missä alaindeksit viittaavat osittaisderivaattoihin (eli vT = dv/dT). Yhtälöstä on 

huomattava, että volatiliteettitermi määrää myös odotusarvotermin. Toisin sanoen jos 
merkitään

Eli eripituisten cap-sopimusten eli korkokattojen hintoihin. Cap-sopimus on eräänlainen 
optiosopimus, jossa asettaja maksaa sopimuksen voimassaolon aikana lyhyen korkon ja sovitun 
korkotason erotusta aina kun erotus on positiivinen. Tätä vastaan capin ostaja maksaa asettajalle aluksi 
kertakorvauksen.
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dF(t,T) = m(t,T)dt + s(t,T)dz(t)

T

nnn m{t,T) = s(f,r)J s(t,x)dx (2.8)

Heath-Jarrow-Mortonin oivallus on siinä, että mikäli pystytään arvioimaan eri 

pituisten termiinikorkojen volatiliteetti24, voidaan mallintaa termiinikorolle ja sitä 

kautta lyhyelle korolle prosessi ja tästä edelleen mallintaa johdannaisten hintoja. 

Periaatteessa termiinikorkojen volatiliteettia voi arvioida historiadatasta, joko 

todellisista termiininoteerauksista tai teoreettisista arvoista. Lisäksi pitäisi pystyä 

arvioimaan näiden volatiliteettien kehitys tulevaisuudessa.

Käytännössä suureksi ongelmaksi muodostuu mallin laskeminen. Yhtälössä 2.6 

olevan intergraalin takia termiinikorko ei ole ns. Markovin prosessi, eli termiinikoron 

käyttäytyminen riippuu paitsi ajasta ja itse termiinikorosta, myös termiinikoron 

aikaisemmista arvoista. Korkopuuta rakennettaessa tämä tarkoittaa sitä, että puun 

oksat eivät yhdy ja puun solmujen lukumäärä kasvaa eksponentiaalisesti tehden 
puusta käytännössä mahdottoman laskea.

Termiinikoron prosessista johdettu lyhyen koron prosessi on:

(2.9)
, missä F{t,T) on termiinikorko hetkestä t hetkeen T.

Heath-Morton-Jarrowin malli on yleistys muista arbitraasiväittämään perustuvista 

korkomalleista. Esimerkiksi valitsemalla v(t,T) kaavan 2.3 mukaan päästään 
erikoistapauksena Hull-Whiten malliin.

Termiinikoron pituudella tarkoitetaan tässä lyhytaikaiseen talletukseen perustuvan termiinin 
voimassaoloaikaa. Volatiliteetilla tarkoitetaan samanpituisten termiinikorkojen vaihtelua ajan mittaan.
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Cox, Ingersoll ja Ross johtivat 1985 lukuisista taloustieteellisistä olettamuksista oman 
mallinsa koron kehittymiselle:

dr = a(b - r) dt + a r* dz (2.10)

Malli on eräänlainen välimuoto Hull-Whiten ja Black-Derman-Toyn mallista (vaikka 

esitettiinkin näitä molempi ennen). Cox-Ingersoll-Rossin mallille voidaan johtaa Hull- 

Whiten tapaan sekä obligaation hinta kaikissa tulevissa tilanteissa että eurooppalaisen 

osto-option hinta. Jälkimmäinen on kuitenkin huomattavasti monimutkaisempi kaava 

kuin Hull-Whiten (eli käytännössä Black-Scholesin), sillä sen ratkaisemiseksi 

joudutaan turvautumaan mm. hankalan integraalin numeeriseen ratkaisuun (ks. esim. 
Chen, Scott 1992).

Mallin johto on teoreettisesti erilainen kuin muiden edellä esitettyjen, sillä siinä ei 

käytetä arbitraasiväittämää eikä oleteta alunperin johdannaisen arvon olevan sen 

diskontattu odotusarvo. Sen sijaan mallin johdossa luodaan ehdot mikrotaloudelliselle 

tasapainotilalle, jotka mallin mukainen korkoprosessi täyttää. Kaavan johdossa 

käytetyt oletuksen ovat niin kaukana todellisuudesta, ettei mallia ja erityisesti sen 

volatiliteetin neliöjuuritekijää voi suoralta kädeltä pitää todellisuutta kuvaavana. 

Myöskään empiiriset kokeet eivät tue tätä mallia (ks. esim. Chan, Karolyi, Longstaff 

1982). Malli on kuitenkin sopusoinnussa arbitraasiväittämän kanssa, sillä myös tämä 

malli voidaan tulkita erikoistapaukseksi Heath-Jarrow-Mortonin mallista.

Erinomainen yhteenveto Vasicekin, Heath-Morton-Jarrowin sekä Cox-Ingersoll- 
Rossin malleista sisältyy Osmo Jaurin teokseen (1992).
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4. Korkomallien teoreettiset erot

4.1.1 Hull-Whiten ja Black-Scholesin erot

Hull-Whiten ja Vasicekin eurooppalaisen korko-option hinnoittelukaava tarkemmin 

tarkasteltuna muistuttaa Black-Scholesin kaavaa. Tämä ei ole sattuma, sillä mallissa 

tulevat lyhyet korot ovat normaalijakautuneita. Nollakuponkiobligaation hinta on 

enjossa luottokorko r{t) on ko. obligaation pituinen korko. Voidaan osoittaa 

(Jamshidian 1989), että myös luottokorko on Vasicekin mallissa normaalijakautunut, 

jolloin obligaation hinta on lognormaalijakautunut. Kohde-etuuden käyttäytymisestä 

tehdään siis itse asiassa samankaltainen oletus kuin Black-Scholesin mallissa, josta 
johtuu samankaltainen tulos.

Itse asiassa Black-Scholesin malli (1.9) antaa saman option hinnan kuin Hull-Whiten 

malli, jos obs2t korvataan kaavan (2.3) mukaisella muuttujalla a2P, joka on kohde- 

etuusobligaation logaritmin varianssi päättymishetkellä (eli abs = aP /r17’).25 Tämä on 

suuri etu mallin käytännön soveltamisessa, sillä Black-Scholesin malli on valmiina 

useissa tietokone- ja laskinsovelluksissa. Tosin kuponkiobligaatio-optioiden 

hinnoitteluun tämä konsti ei vielä riitä, sillä ensin on ratkottava toteutuskorko r* Hull- 
Whiten yhtälöistä 2.5.

Vaikka Hull-Whiten malli muistuttaakin Black-Scholesin mallia, se ei kärsi yhtä 

huomattavista epäjohdonmukaisuuksista. Hull-Whiten malli nimittäin huomioi 

obligaation hinnan lähestymisen kohti nimellisarvoaan sekä sen volatiliteetin 

pienenemisen. Myöskään malli ei oleta korkotason pysyvän vakaana vaan mallintaa 

sen liikkeet järkeenkäyvällä tavalla, ottaen huomioon korkojen keskihakuisuuden.

Hull-Whiten malli (ja sitä edeltänyt Vasicekin malli) tosiasiallisesti korjaa Black- 

Scholesin kaavan johdonmukaisempaan muotoon, vaikka malli onkin johdettu eri 

lähtökohdista kuin Black-Scholes.

Tässä työssä Black-Scholesin t tarkoittaa option voimassaoloaikaa kun taas Hull-Whiten t on 
ajanhetki jolloin option arvoa lasketaan (tavallisesti 0) ja s option päättymishetki.
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4.1.2 Black-Derman-Toyn ja Hull-Whiten erot

Black-Derman-Toyn mukainen binomipuu lähestyy aikavälin lyhyentyessä seuraavaa 

jatkuva-aikaista korkoprosessia (Black, Karasinski; 1991):

J(ln r) = [0(f) - 00) In r]dt + C(t)dz, (3.1)

missä 0(r) määrää a(0:n. Itön lemmaa soveltamalla saadaan prosessi muunnettua rlle:

dr = {[0(0 - 0(0 In r + G2(t)]r}dt + c(t)r dz (3.2)

Verrattaessa tätä kaavaan 2.4 nähdään erot Black-Derman-Toyn ja Hull-Whiten 

mallien välillä. Black-Derman-Toyn mallissa on parametreinä kaksi riippumatonta 

yhden muuttujan funktiota (0 ja 0) kun taas Hull-Whiten mallissa on vain yksi funktio 

(eli 0) mutta kaksi vakiota26. Parametrien määrittelyyn tarvitaan vastaavasti Black- 

Derman-Toyn mallissa kaksi tunnettua funktiota (korko- ja volatiliteettikäyrä) ja Hull- 
Whiten yksi funktio (korkokäyrä) ja vakiot.

Toinen perustaavaa laatua oleva ero on oletuksessa koron satunnaiskulusta. Siinä 

missä Black-Derman-Toy olettaa tulevien korkojen olevan lognormaalijakautuneita, 

olettaa Hull-White tulevien korkojen olevan normaalijakautuneita ja siten 

obligaatioiden tulevien hintojen olevan lognormaalijakautuneita.

Käytännössä siis Hull-White olettaa koron heilahtelun olevan koko ajan 

absoluuttisesti samankokoista, kun taas Black-Derman-Toy olettaa heilahtelun 

absoluuttisesti vaimentuvan korkotason madaltuessa. Hull-Whiten oletus absoluut

tisesta volatiliteetista mahdollistaisi joitakin tilanteita, joissa korko pääsisi 

negatiiviseksi, mikä todellisuuden vastainen tilanne. Toisaalta oletus lyhyen koron 

prosessin lognormaaliudesta saa aikaan sen, että Black-Derman-Toyn mallissa korko

26 0n syytä huomata, että Black-Derman-Toyn ja Hull-Whiten 9:t eivät ole samoja, vaikka korko- ja 
volatiliteettikäyrät olisivatkin samoja. Funktion merkitys on kuitenkin molemmissa malleissa 
samankaltainen, kuten kaavoista 3.2 ja 2.4 ilmenee.
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ei koskaan saavuta nollaa. Ainakin periaatteessa nimelliskorko voi olla nolla pitkiäkin 
aikojen tilanteessa, jossa hinnat laskevat merkittävästi.27

Hull-White ja Vasicek olettavat matalan koron pyrkivän nousemaan jollekin tasolle ja 

korkean koron madaltuvan kohti tätä tasoa. Tämä on sopusoinnussa käytännön 

kanssa; korkea korko saa usein viranomaiset toimiin koron (ja inflaation) 

laskemiseksi, toisaalta matala korko kiihdyttää taloutta ja sitä kautta inflaatiota, joka 

taas nostaa korkoja. Black-Derman-Toynkin malli ottaa huomioon korkojen 

palautumisefektin siinä määrin, missä se heijastuu korko- ja volatiliteettikäyrään 

(palautumisefekti johtaa pitkien obligaatioiden matalampaan volatiliteettiin, sillä 

niiden voimassaolleessa korko ehtii palautua varmemmin poikkeamista). Vaikka Hull- 

Whiten malli huomioikin palautumisefektin eksplisiittisesti, ei siitä ole välttämättä 
suurta hyötyä, koska palautumisnopeutta a on vaikea arvioida.

Käytännön toteutuksen kannalta Hull-Whiten malli on huomattavasti Black-Derman- 

Toyta helpompi. Black-Derman-Toyssa option hinnoittelu edellyttää korkopuun 

rakentamista obligaation päättymishetkeen asti. Puun rakentaminen vaatii 

laskennallisesti erittäin työlästä, kuten jäljempänä ilmenee. Eurooppalaiselle optiolle 

nollakuponkiobligaatioon Hull-White antaa suoraan hinnan yhdellä kaavalla ja 

kuponkiobligaatio-optiollekin sen saa yksinkertaisella algoritmilla. Monimut

kaisempia johdannaisia varten Hull-Whiten mallissa on käytettävä kolmihaaraista 

puuta, jonka rakenne ei ole ennalta määrätty. Oleellinen ero on kuitenkin siinä, että 

Hull-Whiten malli antaa obligaatiolle hinnan kaikissa puun kohdissa suoraan 

(kaavalla 2.5), ja näin ollen puuta ei tarvitse rakentaa option päättymishetkeä 
pitemmälle.

,27 Black tutki viimeiseksi jääneessään artikkelissaan 1995 nimelliskoron ei-negatiivisuutta käsittämällä 
koron eräänlaiseksi jatkuvaksi optioksi, jonka kohde-etuus on reaalikorkoja toteutushinta nolla.
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5. Mallien antamat tulokset

Edellä esitetyt kolme obligaatio-optioiden hinnoittelumallia ovat luonteeltaan hyvin 

erilaisia. Black-Scholes on eri tilanteeseen kehitetyn mallin suoraviivainen 

soveltaminen toiseen tilanteeseen, kun taas Hull-White ja Black-Derman-Toy ovat 

varta vasten korkojohdannaisten hinnoitteluun tarkoitettuja malleja. Tässä vaiheessa 

vertaamme kuinka paljon näiden mallien antamat obligaatio-optioiden hinnat eroavat 
toisistaan.

Ennen kuin malleja voidaan vertailla, on selvitettävä miten niiden avulla käytännössä 

optioiden hinnat lasketaan. Black-Scholesin ja Hull-Whiten osalta tämä on 

yksinkertaista; hinnoittelu tapahtuu laskemalla muutama kaava. Black-Derman-Toyn 

mallin käyttö edellyttää suhteellisen monimutkaista laskenta-algoritmia, jonka 
käymme ensiksi läpi.

5.1 Black-Derman-Toyn mallin laskenta

Black-Derman-Toyn mallin mukaisen korkopuun rakentaminen on käytännössä sarja 
kahden muuttujan epälineaarisen yhtälöryhmän ratkaisuja:

Yi(W.i) = yi
K<r,,o»ru) = v, (i g { 0,1,2,... }) (4.1)

missä r, g ja ru ovat ratkaistavat korkopuun z:nnen ajahetken alin ja ylin korko (jotka 

määräävät myös niiden välissä olevat korot), Yi ja V,. tunnetut, puun implikoimat 

z:nnen vuoden korko ja tuottovolatiliteetti sekä yi ja v, tunnetun tuotto- ja 
volatiliteettikäyrän mukaiset zmnen vuoden arvot.

Funktiot T, ja V, ovat laskennallisesti hankalia, sillä niille ei voi kirjoittaa auki 

järkevän kokoista lauseketta. Käytännössä funktioiden arvot täytyy laskea 

numeerisesti rakentamalla joka kerta nollakuponkiobligaation hintapuu. Aiemmista 

hintapuista ei ole apua seuraavan periodin hintoja laskettaessa. Niinpä hintapuun 

rakentaminen ja siten y,:n ja V,:n laskeminen vie laskenta-aikaa suhteessa puun
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ajanhetkien lukumäärän neliöön. Kaikkien puun tason ratkaiseminen vie aikaa 

suhteessa ajanhetkien kuutioon, mikä rajoittaa ratkaisevasti puun kokoa.

Luonnollisesti myös itse yhtälöryhmänkin ratkaisu on haettava numeerisesti. Koska 

funktioiden derivaattoja ei tunneta, ei esimerkiksi Newton-Ramsonin algoritmiä voi 

käyttää. Tiedämme kuitenkin, että molemmat muuttujat ovat jatkuvia, mikä on 

perusedellytys järkevän ratkaisun löytämiselle. Sen sijaan ratkaisun olemassaolo ei ole 

varmaa kaikille mahdollisille korko- ja volatiliteettikäyrille, joten ratkaisualgoritmin 
on tunnistettava tällainen tilanne.

Laskenta helpottuu tekemällä muuttujan vaihdos, jossa ri0 ja ru korvataan seuraavilla 
muuttujilla:

mi = ('■/o r,,y/3 (4.2)

9, =

m,:n ja qt:n avulla voidaan laskea i:nnen tason korot kaavasta:

rij = mi 9;('v/2) (i,j e { 0, 1, 2 ... }) (4.3)

, missä r,y on z:nnen tason j:s korko. Käytännössä m on siis eräänlainen keskikorko 

zmnellä ajanhetkellä28 ja q määrää z':nnen ajanhetken volatiliteetin (jonka malli olettaa 
riippumattomaksi korkotasosta).

Muuttujanvaihdoksen hyöty on siinä, että m, vaikuttaa pääasiassa T,:hin ja q- Vj:hin. 

Näin kahden muuttujan yhtälöryhmä muuntuu melkein kahdeksi yhden muuttujan 
yhtälöksi, jollaiset ovat huomattavasti helpompia ratkaista.

Käytännössä ratkaisemme vuorotellen Y-.n m;,n suhteen ja Vj:n q;.n suhteen pitäen 

toista muuttujaa vakiona. Näin pääsemme nopeasti koko yhtälöryhmän ratkaisuun. 

Menetelmä muistuttaa optimoinnissa käytettyä koordinaattimenetelmää, missä

m ei kuitenkaan ole täsmälleen sama kuin z':nnen ajanhetken koron odotusarvo. Se saadaan 
korkopuun korkojen binomitodennäköisyyksillä painotetetusta keskiarvosta.
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minimoitavana funktiona on (Yf, V,):n etäisyys (y(, v,):stä (ks. esim. Bazaraa. Shetty 
1979, s. 271).

Yhden muuttujan funktioiksi rajoitetut Y/m,) ja V)føf) voidaan ratkaista esimerkiksi 

Regula Falsi -menetelmällä. Menetelmässä on ensin löydettävä kaksi muuttujan 

arvoa, a ja b, joista toisessa funktion arvo on suurempi ja toisessa pienempi kuin 

tavoitearvo. Koska molemmat funktiot ovat jatkuvia, on ratkaisun oltava näiden 

pisteiden välissä. Tarkempi kuvaus menetelmästä ja sen nopeudesta löytyy esim 

Burden-Fairesin kirjasta (1993) sivulta 42.

Lähtöpisteet a ja b saa jostakin alkuarvauksesta esimerkiksi kertomalla a:ta ja 

jakamalla b:tä jollain luvulla q > 1, kunnes pisteet ovat ratkaisun eri puolilla. Luvun 

lähtöarvo q on ennalta valittu vakio, mutta sitäkin kannattaa kasvattaa esimerkiksi 

neliöimällä se joka kierroksella. Näin varmistetaan alkupisteiden löytyminen kaikissa 

tilanteissa varsin nopeasti edellyttäen, että funktiolla on ratkaisu. Tässä vaiheessa 

ohjelman tulee ymmärtää, mikäli yhtälöllä ei ole ratkaisua. Teoriassa ongelmallista 

tässä on se, että tuottoyhtälöllä voi silti olla ratkaisu jollakin muulla volatiliteetin 

arvolla tai päinvastoin. Käytännössä ratkaisun olemassaolo ei ole kuitenkaan ongelma 
järkevillä korko-ja volatiliteettikäyrillä.

Alkuarvauksena voi käyttää m:lie ja j:lle edellisen tason arvoja. Vielä parempia 

arvauksia saa esimerkiksi ekstrapoloimalla alkuarvaus kahdesta edellisestä arvosta, 
sillä käytännössä m ja s muuttuvat trendimäisesti.

Sopivat virhemarginaalit valitsemalla yhden periodin ratkaisu löytyy useimmiten 1-3 

yhden muuttujan funktioiden ratkaisukierroksella ja kunkin funktion ratkaisu vaatii n. 
1 -6 iteraatiota.

Pitkiin obligaatioihin pemstuvia lyhyitä optioita ei voi hinnoitella yhdellä järkevän 

kokoisella puulla. Black, Derman ja Toy itse suosittelevat esimerkiksi kahden 

korkopuun rakentamista, joista toinen on rakennettu esimerkiksi option päättymiseen 

asti ja toinen obligaation päättymiseen. Jos puissa on yhtä monta askelta, on 

jälkimmäisen aikaväli lyhyempi kuin edellisen. Obligaatiopuusta saadaan obligaation 

hinnat option päättymispäivänä, jotka voidaan interpoloida ja ekstrapoloida 
tiheämpään puuhun, jolla hinnoitellaan optio.
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Käytännössä siis joudutaan interpoloimaan esimerkiksi kuusi obligaation arvoa 

vaikkapa kolmeenkymmeneen haaraan. Interpoloinnissa voi käyttää apuna 

kumulatiivista todennäköisyyttä, ja interpoloida välit lineaarisesti. Jos siis meillä on 

karkean puun ajanhetkellä t = 5 kuusi obligaation arvoa, on kunkin todennäköisyys 

binomijakauman mukaisesti:

P(x = x(i)) = f5l 'r
<2,

i = 0,...,5 (4.4)

missä ensimmäinen termi on permutaatiofunktio (= 5! / i! (5 - i)!), x obligaation hinta 

ja x(z) obligaation hinta haarassa i. Edellä mainistusta diskreetistä jakaumasta voidaan 

approksimoida jatkuvan jakauman kumulatiivinen todennäköisyys esimerkiksi 

kaavalla:

P(x < x(z)) = £ p(j) + ^ (4.5)
7=0 2

ja näiden välit voi interpoloida lineaarisesti. Näin saadaan jatkuva jakauma 

obligaation hinnoille, joka voidaan projisoida vastaavasti lasketulle tiheän puun eri 

haarojen todennäköisyysjakaumalle. Todennäköisyysjakaumaa joudutaan myös 

ekstrapoloimaan, sillä tiheämmän puun uloimmat haarat ovat epätodennäköisempiä 

kuin karkean puun haarat. Eräs yksinkertainen tapa ekstrapoloida on olettaa 

hintajakauman häntien noudattavan normaalijakaumaa, jonka keskiarvo ja varianssi 

saadaan karkean puun jakaumasta (eli p = Xx(z>(z) ja a = Ix2(z>(z) - p2). Oletus on 

ristiriidassa itse mallin kanssa (malli olettaa tuottojen logaritmien eli obligaatioiden 

hintojen logaritmien logaritmien olevan normaalijakautuneita). Se joka tätä ensin 

logaritmisesti lukee, saa minulta tuopintarjoamisalgoritmin mukaisen palkkion. 

Käytännössä uloimpien haarojen merkitys on kuitenkin niin vähäinen, että tehdy 

yksinkertaistus antaa riittävän hyviä tuloksia.

Esimerkiksi kuuden vuoden obligaation näin tehty siirto 60-tasoisen puun viidenneltä 

tasolta (r = 0,5 vuotta) samoihin lähtötietoihin perustuvan 24-tasoisen puun 

kauimmaiselle tasolle antaa oikean obligaation hinnan 0,03% tarkkuudella.
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Pisin valtionobligaatio on tällä hetkellä noin kymmenvuotinen.29 Tälläiseen 

perustuvan lyhyen option hinnoittelimeksi voidaan tarvita jopa kolme puuta. Puita 

rakennettaessa on huomattava, ettei puiden välttämättä tarvitse yhtyä option 
päättymishetkellä.

Käytännössä 60-tasoisen korkopuun ratkaiseminen Turbo C:llä tehdyllä ohjelmalla vei

n. 25 sek. 33 Mzh:n 486-tietokoneessa. Tasojen määrän lisääminen hidastuttaa ajoa 

hyvin nopeasti. Ohjelma pitää korko- ja hintapuut jatkuvasti muistissa, mikä myös 

osaltaan rajoittaa puun kokoa. Muistirajoituksen voi kuitenkin kiertää tinkimällä 

suoritysajasta, sillä tarvittaessa koko ajan muistissa ei tarvitse olla kuin muuttujat m, 

ja 5, sekä lähtötiedot yja v,. Kaikki muut tiedot ovat johdettavissa näistä.

5.2 Hull-Whiten ja Black-Scholesin tulosten erot

Hull-Whiten ja Black-Scholesin mallien samankaltaisuuden vuoksi näiden antamia 

tuloksia nollakuponkiobligaatiojen hinnoille voidaan vertailla suoraan laadullisesti. 

Kuten edellä jo todettiin, on Hull-Whiten malli eräänlainen täsmennys Black- 

Scholesin osakeoptioiden hinnoittelumalliin. Käytännössä siis Black-Scholesin 

argumentti Gbs21, joka on kohde-etuuden päättymispäivän hinnan logaritmin jakauman 

varianssi, korvataan kaavan 2.3. obligaation logaritmin varianssilla Gp2.

Black-Scholesin ja Hull-Whiten volatiliteettia kuvaavat parametrit <j:t eivät ole 

vertailukelpoisia; Black-Scholesin <3bs on obligaation hinnan logaritmisten muutosten 

keskihajonta kun taas Hull-Whiten ahw on koron absoluuttisten muutosten hajonta. 

Näiden yhteys saadaan nollakuponkiobligaatiolle seuraavasta:

<3bs2 = var In(P(t + dtj - dt)/P(t,T)) = var [ln(<r'<' + <,,><7’-d'>) _ lnCer*')/)] = 

var [~r(t + dt)(T - dt) + r(t)T\ = var [r(f + dt) - r(t)] T2 + di2 var[r(t + dt)]

- dt cov [r(t + dt)T - r(t)T, r{t + dt)] = var[ r(t + dt) - r{t)]T- 

= T-, kun dt-> 0 (4.6)

Valtio suunnittelee tällä hetkellä myös 15-vuotisen obligaation liikkeelle laskemista.
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Missä T on nollakuponkiobligaation maturiteetti. Yhdistämällä tämä kaavaan 2.3 

saadaan Hull-Whiten mukainen sijoitus Black-Scholesin kaavaan:

°2korj. = öAiv2( 1 - e~2at){ 1 - e^T-'))l{2a2t) = obs2( 1 - - e^(r-ö)2/(2a3 / r-)

(4.7)

Korjaus ottaa siis huomioon obligaation volatiliteetin muuttumisen sekä korkojen 

keskiarvohakuisuuden. Erityisesti, jos a- 0,

akorj = Gbs(T-t)/T.™ (4.8)

Tästä nähdään milloin Black-Scholes antaa likipitäen samoja tuloksia kuin Hull- 

White: silloin kuin a on hyvin pieni ja T on suuri r:hen verrattuna. Havainto pitää 

hyvin yhtä alkuperäisen intuitiomme kanssa.

Kuinka suuria poikkeamat sitten käytännössä olisivat? Suunnitelluilla vakioiduilla 

optioilla obligaation maturiteetti on vähimmillään noin kaksi vuotta ja option 

voimassaoloaika enimmillään noin puoli vuotta. Tällöin Black-Scholesissa käytetty 

volatiliteetti on n. 33% liian suuri. Tasaoptiolle30 31 tämä merkitsisi Black-Scholesin 

mallilla noin 33% ylihinnoitelua verrattuna Hull-Whiteen.

Kaaviossa 5.1 näkyy vuorostaan a:n vaikutus option hintaan. Kaaviosta näkyy, että 

pitkiin obligaatioihin perustuvilla optioilla korkojen keskiarvohakuisuudella on 

huomattava merkitys, a:n arvo 0,1 vastaa tilannetta, jossa koron odotusarvo lähenee 

keskiarvotasoa puoliintumisnopeudella n. 6,5 vuotta, eli melko hitaasti.

30 Raja-arvon saa helpoiten johdettua avaamalla eksponenttifunktion sarjaksi ja ottamalla siitä raja- 
arvon.

Tasaoptiolla tarkoitetaan tässä optiota, jonka toteutushinta on termiinin teoreettinen hinta.
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Parametrin a vaikutus Hull-Whiten mallissa

0.8 • ■ 0.045

- ■ 0.040.7 --

■ ■ 0.0350.6 ■

■ ■ 0.03
0.5 -

0.025
0.4 -

- 0.02
0.3

0 015

0.2
■■ 0.01

0.1 -
- 0.005

---------Option hinta
-------- Obligaation hinnan keskihajonta päättymispäivänä

Kaavio 5.1. a:n vaikutus Hull-Whiten mallissa

On huomattava, vaikka että edellä mainittu analyysi ei suoranaisesti päde 

kuponkiobligaatioihin, parin vuoden obligaatio käyttäytyy hyvin samankaltaisesti kuin 

vastaava nollakuponkiobligaatio. Niinpä ylläoleva laskelma antaa hyvän kuvan Black- 

Scholesin virhehinnoittelun suuruusluokasta.

5.3 Hull-Whiten ja Black-Derman-Toyn tulosten erot

Black-Derman-Toy on selkeästi numeerinen malli. Mallista ei voi päätellä 

analyyttisesti sen tulosten laadullista luonnetta. Niinpä verratessa tuloksia Hull- 
Whiten malliin on pitäydyttävä numeerisissa esimerkeissä.

Vertailussa on tärkeää etsiä yhtäläiset lähtötiedot, jotta tiedämme, että tulosten erot 

johtuvat pelkästään mallien eroista. Korkokäyrä on lähtötietona molemmissa 

malleissa (tosin nollakuponkiobligaatio-optioita hinnoitellessa Hull-Whiten malli ei 

sitä tarvitse kuin kahdesta kohtaa), joten se on helppo määrittää samaksi. Tämän

K
eskihajonta
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lisäksi Black-Derman-Toyn malli tarvitsee volatiliteettikäyrän ja Hull-Whiten malli 
korkojen keskiarvohakuisuuskertoimen.

Vaikka Black-Derman-Toyn volatiliteettikäyrä on sallii enemmän erilaisia 

lähtötilanteita kuin Hull-Whiten kerroin a, on niillä selvä yhteys. Jos korot 

noudattavat keskiarvohakuisuutta, pitkien obligaatioiden tuoton volatiliteetin32 tulisi 

olla pienempi kuin lyhyiden, sillä pitkällä aikavälillä korkotaso ei pysy kauaa kovin 

ääritasoissa vaan palaa pian kohti keskiarvoa. Itse asiassa, jos keskiarvohakuisuus a 

tunnetaan, tästä voidaan Hull-Whiten mallissa johtaa myös lähtötilanteessa 

obligaatioiden tuottojen volatiliteetit kaavalla (Hull 1993 s.405):

Vyield = ö( 1 - e-a^KaT), (4.9)

missä T on (nollakuponki-)obligaation maturiteetti. Tämä volatiliteetti on vielä 

jaettava obligaation tuotolla, jotta päästään vertailukelpoisiin lukuihin Black-Derman- 
Toyn kanssa.

Näin saatua volatiliteettikäyrää voidaan käyttää lähtöarvona Black-Derman-Toylle 

verrattaessa tuloksia Hull-Whiten malliin. Ajatus lähtee siis siitä, että on havaittu 

volatiliteettikäyrä, joka voidaan tulkita joko sellaisenaan Black-Derman-Toyn 

mallissa, tai sen voidaan tulkita johtuvan parametrista a Hull-Whiten mallissa.

Kuvassa 5.2 on piirretty Black-Derman-Toyn ja Hull-Whiten optiohinnat 

toteutushinnan funktiona kuvan 3.2 mukaisilla markkinoilla vallinneilla korkokäyrillä. 

Option voimassaoloaika on kolme kuukautta ja kohde-etuusobligaation maturiteetti on 

8 vuotta. Hull-Whiten mksi on valittu 0,1 ja tästä johdettu Hull-Whiten kaavalla 4.9 

volatiliteettikäyrä Black-Derman-Toylle. Kuvasta 5.3 näkyy, että tulokset ovat hyvin 

lähellä toisiaan. Suurimmillaankin ero mallien antamien hintojen välillä on vain 
muutamia prosentteja.

Volatiliteetti on tässä Black-Derman-Toyn merkityksessä, eli tuoton logaritmisen muutoksen 
jakauman keskihajonta.
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Optioiden hintoja Hull-Whiten ja Black-Derman-Toyn malleilla

Option toteutushinta (10 000 mk)

Kaavio 5.2. Hull-Whiten ja Black-Derman-Toyn mallien antamat optioiden hinnat
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Optlohintojen erot: Hull-White vs. Black-Oerman-Toy

2 -0.03

Toleutushinta (10 000 mk)

-------- 930104
-------- 940103
...........950619
-------  951020

Kaavio 5.3. Hull-Whitenja Black-D erman-Toy n mallien erot option hinnassa

5.4 Mallien vastaavuus todellisuuteen

Optioiden hinnoittelumallien oikeellisuutta voi mitata eri tavoin. Yksi tapa on 

hinnoitella aiempien korkohavaintojen perusteella optioita ja katsoa kuinka hyvin 

hinnat vastasivat optioiden keskimääräistä arvoa päättymispäivänä. Tämä vaatii 

kuitenkin valtavan aineiston, sillä option tuoton hajonta on suuri ja hintojen erotus 
suhteellisen pieni.

Suomessa pitkiä markkinakorkoja on saatavilla vasta tältä vuosikymmeneltä. Lisäksi 

ennen markan kellutusta lokakuussa 1992 tehdyjen havaintojen käyttäminen on 

kyseenalaista, sillä tätä ennen korot heijastivat myös patoutuneita markan arvon 

heikentymispaineita. Kehutuksen jälkeen tällaista tekijää ei enää ole, joten on 

perusteltu syy olettaa korkojen käyttäytymisen muuttuneen oleellisesti. Väitettä tukee 

kaavio 5.4, joka kuvaa absoluuttisten korkomuutosten liukuvaa keskihajontaa.
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1 kk Helibor-koron liukuva keskihajonta

2.5 -

1.5 -
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Kaavio 5.4. Helibor-korkon päivämuutosten keskihajontaa

5.4.1 Volatiliteetin luonne

Toinen tapa lähteä arvioimaan hinnoittelumallien pätevyyttä on tutkia kuinka hyvin 

itse korkoprosessi vastaa esitettyjä malleja. Onhan selvää, etteivät mallien antamat 
tulokset voi olla parempia kuin itse malli.

Black-Scholesin obligaatio-option hinnoitteluinani ei itse asiassa suoraan sano lyhyen 

koron kehittymisestä mitään. Koron käyttäytyminen voidaan johtaa obligaation 

käyttäytymisestä, mutta tämä tuskin on tarpeen. Tiedämme jo muutenkin, että Black- 

Scholes on vahvasti ristiriidassa todellisuuden kanssa.

Hull-Whiten ja Black-Derman-Toyn mallien vertaaminen todelliseen korkohistoriaan 

paljastaa, etteivät nämäkään mallit kuvaa täysin todellisuutta. Mallithan antavat 

yksiselitteisen funktion tulevalle koron volatiliteetille, joka ei yleensä pitä yhtä 

myöhemmin havaitun historiallisen volatiliteetin kanssa. Tätä tuskin voidaan
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vaariakaan malleilta, myöskään Black-Scholesin malli osakkeille ei täytä tätä ehtoa 
vaikka onkin laajalti hyväksytty.

Verrattaessa Black-Derman-Toyn ja Hull-Whiten prosesseja voidaan todeta 
seuraavaa:

• Molemmat ovat Itön prosesseja lyhyelle korolle

Black-Derman-Toyn prosessi koron logaritmille muistuttaa Hull-Whiten prosessia 

itse korolle. Tästä johtuen Black-Derman-Toyn koron liikkeen odotusarvo on 
erilainen kuin Hull-Whiten.

Black-Derman-Toyn prosessissa koron liikkeen hajonta on suoraan verrannollinen 

korkoon (obdl{t)r) kun taas Hull-Whitessa se on vakio (aAlv(r)) tietyllä ajanhetkellä.

Koron odotusarvojen arvioiminen historiallisesta aineistosta on erittäin vaikeaa, sillä 

satunnaisvaihtelut peittävät mahdollisen trendin alleen. Sen sijaan volatiliteettien 

arvioiminen on mahdollista historiallisesta aineistosta mittaamalla tapahtuneiden 
muutosten suuruutta.

Yleinen Itön prosessi korolle on muotoa

r{t) = a(r,t)dt + b(r,t)dz (4. i q)

, jossa Hull-Whiten mallin mukaan b = aAlvja Black-Derman-Toyn mukaan b = ohdlr. 

Black-Derman-Toy siis olettaa koron liikkeen absoluuttisen hajonnan lisääntyvän kun 

korko nousee, kun taas Hull-White olettaa sen pysyvän ennallaan. Lyhytaikaisten 

johdannaissopimusten hinnoittelussa tällä ei ole merkitystä, mikä näkyy myös lähes 

samoissa obligaatio-optioiden hinnoissa, mutta seikalla on merkitystä hinnoiteltaessa 
pitkäikäisiä johdannaisia.

Tutkimalla koron historiallista volatiliteettia eri aikoina voidaan saada vihiä siitä, 

onko volatiliteetti todellisuudessa riippuvainen korkotasosta. Historiallinen 

volatiliteetti saadaan laskettua kurssimuutosten keskihajonnasta.

Oheisessa hajontakaaviossa 5.5 on laskettuna historialliset volatiliteetit ja keskikorko 

1 kk Helibor-korolle 42:lta 45 pankkipäivän jaksolta vuosina 1988-1995. Havainnot
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ennen markan kellutusta on merkitty kolmioilla ja kellutuksen jälkeiset havainnot 

neliöillä. Kuvasta näkyy ainakin, että korot ovat huomattavasti laskeneet kellutuksen 
jälkeen. Volatiliteetit on laskettu viikkohavainnoista.

Korkotason ja sen volatlliteetin suhde

0.5 -

0.3

Korkotaso (%)

O 11.3.1988-14.10.1992 ■ 15.10.1992-31.7.1995

Kaavio 5.5. Volatiliteetin ja korkotason yhteys

Kuvasta näkyy myös, että korkeiden korkojen aikana myös volatiliteetit ovat olleet 

jonkin verran suurempia. Havainto ei kuitenkaan päde kellutuksen jälkeiselle 

ajanjaksolle yksinään. Koko aikana koron ja volatiliteetin välinen korrelaatiokerroin 

on 0,30 , mikä on 95% luottamustasolla nollasta poikkeava. Sen sijaan 15.10.1992 

jälkeisenä aikana korrelaatiokerroin on vain 0,14, mikä ei ole merkitsevästi nollasta 

poikkeava kyseisellä aineistolla. Vastaavat regressiosuoran kertoimet ovat 0,89 ja 0,35 

keskivirheillä 0,49 ja 0,71. Tilastollisesti yksiselitteistä johtopäätöstä Black-Derman- 
Toyn oletuksesta ei siis voi tehdä.
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5.4.2 Koron jakauma

Itön prosesseissa oletetaan muutosten olevan jatkuvia ja normaalijakautuneita. 

Päivittäisten tai viikottaisten korkomuutosten tulisi Hull-Whiten mallin mukaan olla 

normaalijakautuneita ja Black-Derman-Toyn mukaan lognormaalijakautuneita. Koska 

päivittäiset muutokset ovat suhteellisen pieniä, on lognormaalijakauma käytännössä 
lähes sama kuin normaalijakauma.

Oheisessa kuvassa on esitetty histogrammina vuosien 1992-1995 päivittäisten 

korkomuutosten jakauma. Kuvaan on myös piirretty vastaavan keskiarvon ja 

keskihajonnan normaalijakauma. Kuvasta näkyy, että suuret muutokset ovat 

tavallisempia kuin normaalijakauma antaisi olettaa. Ilmiö on tuttu myös 

osakemarkkinoilta ja sitä on tutkittu melko paljon.

Helibor-koron päivämuutosten jakauma

2S5®2«!2?nNo»«>|fln'-»io*-;^©<ocv»-»no>cvtoo'»ooi-«n
tycytyTTTOOodd^^oicNicNiriri

i i Frekvenssi 
--------Normaalijakauma

Luokka

Kaavio 5.5a. 1 kk Helibor-koron päivämuutosten jakauma ja vastaava
normaalijakauma
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1 kk Helibor-koron päivämuutosten kumulatiivinen frekvenssi

■eeee-

Kaavio 5.5b. 1 kk Helibor-koron päivämuutosten kumulatiivinen jakauma ja vastaava 
normaalijakauma.

Tutkimuksen korkoaineistossa poikkeama normaalijakaumasta on huomattavan 

voimakas. Voidaankin kysyä, onko mikään edellä mainituista malleista riittävän hyvä 

kuvaamaan koron kehitystä ja siten hinnoittelemaan korko-optioita. Toistaiseksi ei ole 

kuitenkaan esitetty tai ei ole ainakaan laajasti tunnettuna mitään korkojohdannaisten 

hinnoittelumallia, joka ei olettaisi korkoprosessin normaalijakautuneisuutta. On myös 

muistettava, että pitemmän aikavälin kuin päivän korkomuutokset ovat yhä lähempänä 

normaalijakaunutta keskeisen raja-arvolauseen perusteella (ks. esim. Milton, Arnold 
1990, s. 219).
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset

Yhteenvetona aiempien kappaleiden tuloksista voidaan todeta seuraavaa:

• Black-Scholesin hinnoitteluinani antaa pahimmillaan n. 30% vääristyneitä 

optioiden hintoja, eikä näin ollen sovellu kuin korkeintaan suuntaa antavaksi 
hinnoitteluvälineeksi

• Black-Derman-Toyn ja Hull-Whiten mallit antavat lähes samoja tuloksia ainakin 

alle puolen vuoden mittaisille optioille kaikissa tilanteissa. Tulosten erot ovat 

huomattavasti parametrien estimoinnista syntyviä virhemarginaaleja pienemmät.

• Laskennallisesti eurooppalaisen option hinnoitteleminen on Black-Derman-Toyn 

mallilla huomattavasti Hull-Whiten mallia hankalampaa. Monimutkaisempien 

johdannaistenkin hinnoittelussa Hull-Whiten malli on yksinkertaisempi, mikäli 

johdannaiset päättyvät ennen kohde-etuusobligaatiota. Toisaalta kaikkien mallien 

mukainen hinnoittelu on sopivilla algoritmeilla mahdollista riittävän tarkasti 
tavallisella mikrotietokoneella.

• Yksikään tutkituista malleista ei selitä silloin tällöin esiintyviä suuria korkotason 

nopeita muutoksia, jotka todellisuudessa voivat vaikuttaa huomattavasti option 
arvoon päättymispäivänä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli verrata eri korko-optioiden hinnoittelumalleja ja löytää 

niistä sopivin käytettäväksi vakioitujen obligaatio-optioiden hinnoittelemiseen. 

Vastaus riippuu käyttötarkoituksesta. Tyypillisiä hinnoittelumallien käyttötarkoituksia 
ovat seuraavat:

Noteerauksen apuväline. Esimerkiksi osakeoptioita hinnoiteltaessa käytetään Black- 

Scholesin mallia ja hinnan määrää käytännössä parametrina käytettävä volatiliteetti. 

Malli antaa uuden mittatikun hinnalle muuntamalla markat volatiliteeteiksi ja 

kaupankäyntipäätteellä näkyy kaikkien noteerausten vierellä niitä vastaava 

volatiliteetti. Itse asiassa valuuttaoptioiden noteeraukset annetaan OTC-kaupassa 

suoraan volatiliteettina, ei markkoina. Hinnoittelussa käytetyllä volatiliteetin ei
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tarvitse olla osakkeen aiemmin todettu volatiliteetti ja se voi vaihdella myös 
toteutushinnan mukaan saman kohde-etuuden optioilla.

Tähän tarkoitukseen on tärkeää, että obligaatio-option hinnoittelumallissa on yksi 

muunneltava parametri ja muut parametrit ovat yksiselitteisiä. Tämä sulkee pois 

Black-Derman-Toyn mallin käyttämisen, sillä ei voida ajatella, että markkinoilla 

noteerattaisiin volatiliteettikäyriä. Hull-Whiten mallia voisi käyttää tähän 

tarkoitukseen, mutta tällöin toinen parametreista a ja ahw on sovittava etukäteen. 

Käytännössä a:lle voitaisiin antaa joku todellisuuteen hyvin sopiva kiinteä arvo.

2. Ei-likvidien johdannaisten hinnoittelu. Optioilla käydään aktiivisesti kauppaa vain 

tietyillä vakioehtoisilla sarjoilla, jotka muuttuvat esimerkiksi kohde-etuuden 

markkinahinnan muuttuessa. Tällöin voi olla tarpeen tietää jonkun option tai muun 

johdannaisen arvo, vaikka sille ei olekaan markkinoilta noteerausta.

Voidaan kysyä mitä mieltä on arvioida option hintaa, jota ei kuitenkaan voi ostaa eikä 

myydä tai jos voi niin hyvin epäedulliseen hintaan. Jos tällainen optio on jo tehty, 

teoreettinen hinta voi kuvastaa aseman odotusarvoa päättymispäivänä. Hintaa voidaan 

myös tarvita esimerkiksi kirjanpitoa varten. Näihin tarkoituksiin hinnan ei tarvitse olla 

kovin tarkka, joten useimmiten mikä tahansa käsitellyistä malleista antaa riittävän 
hyvän tuloksen.

Toinen tähän kategoriaan liittyvä tilanne on räätälöityjen OTC-johdannaisten 

hinnoittelu sekä lainasopimuksiin sisäänrakennettujen johdannaisten (kuten 

korkokaton) arvioiminen. Tässä työssä ei tutkittu mallien antamia hintoja 

monimutkaisemmille johdannaisille, mutta voidaan olettaa että Black-Scholes ei ole 

riittävän hyvä malli näihin (ks. esim. Rindell ja Sandås 1991). Black-Derman-Toyn ja 

Hull-Whiten mallit lienevät tähän sopivimpia. Tähän viittaavat myös Hull ja White 

(1993). Tärkeämpää kuin se, mitä mallia käyttää on parametrien huolellinen 

määrittäminen ja eri parametrien antamien hintaerojen tarkastelu.

3- jäärien hintojen" tunnistaminen markkinoilta ja tämän hyväksikäyttäminen. 

Periaatteessa voi ajatella, että ostamalla alihinnoiteltuja ja myymällä ylihinnoiteltuja 

optioita saa pitkällä tähtäimellä voittoa. Option päättymispäivän hinta on kuitenkin 

erittäin vaihteleva. Tätä strategiaa noudattava altistuu samalla suurella riskille, vaikka
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odotusarvo olisikin positiivinen. Hinnoittelumallit voivat myös kertoa erilaisia 

parametreja, joilla omaa asemaa voidaan suojata kurssimuutoksia vastaan. Esimerkki 
tällaisesti on kappaleen 1.4.5 deltasuojaus.

Tämä käyttötarkoitus vaatii mallilta eniten, sillä on pienetkin erot hinnassa ovat 

merkitseviä. Vakioitujen, alle puolen vuoden mittaisten optioiden arvioimisessa ovat 

tulokset Black-Derman-Toyn ja Hull-Whiten mallilla kuitenkin samat. Tässäkin 
käytössä parametreillä on tärkein osuus.

4. Riskin hallinta. Riskin hallinnassa simuloidaan jonkun hinnoittelumallin avulla, 

miten option hinta muuttuu kohde-etuuden hinnan ja muiden parametrien muuttuessa. 

Tyypillinen riskinhallintasovellus on vakuuslaskenta, jossa johdannaispörssin 

selvitysyhtiö simuloi satoja erilaisia mahdollisina pidettäviä vaihtoehtoja tilanteelle 

noin kaksi päivää eteenpäin.33 Näistä huonoimman mukaan arvioidaan suurin 

mahdollinen tappio ja määrätään tämän mukainen vakuusvaatimus, jonka option 
asettajan on pantattava selvitysyhtiölle.

Vakuusvaatimusta laskettaessa mallia käytetään tavallaan itseään vastaan, sillä 

huonoin mahdollinen tilanne on tyypillisesti niin suuri kurssimuutos, että sellaista ei 

pitäisi normaalijakaumaolettaman mukaan sattua oikeastaan koskaan. Käytännössä 

kuitenkin tällaisia muutoksia tapahtuu muutamia kertoja vuosisadassa.

Tyypillinen piirre on, että suurten kurssimuutosten aikana markkinat voivat lakata 

uskomasta hinnoittelumalleihin. Esimerkiksi vuoden 1987 pörssiromahduksessa New 

Yorkissa indeksioptioiden implisiittinen volatiliteetti nousi mielettömään 400 

prosenttiin ja pysyi siellä lähes viikon (Schoess 1995). Vakuuslaskennassa voidaan 

varautua tähän vain lisäämällä implisiittistä volatiliteettia etsittäessä huonointa 
mahdollista tilannetta.

Obligaatio-optioiden vakuuksia laskettaessa Hull-Whiten mallin mukaisesti on 

huomioitava koko korkokäyrän erilaiset vaihtoehdot jollakin meneltelmällä (ks. esim.

33 Selvitysyhtiö voi olla sama tai eri yhtiö kuin johdannaispörssi. Suomessa SOM toimii sekä 
johdannaispörssinä että selvitysyhtiönä. SOM selvittää talon sisällä tehtyjen johdannaiskauppoien 
Iisaksi myös tavallisimpia OTC-markkinoilla tehtyjä kauppoja.
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Torasvirta, Nikkilä 1995). Mikäli käytetään B1 ack-Derman-T oy n menetelmää on 

tämän lisäksi mallinnettava volatiliteettikäyrä, mikä lisää huomattavasti laskettavia 

vaihtoehtoja. Black-Derman-Toyn mallin mukainen puu on rakennettava erikseen 

kaikille eri vaihtoehdoille. Toinen vaihtoehto on rakentaa puu nykyhetken mukaisesti 

ja muunnella sitä eri lailla, esimerkiksi lisäämällä vakion joka korkopuun solmuun.

Vakuuslaskennassa mallin tarkkuudella ei ole kovin suurta merkitystä, koska 

laskennassa on joka tapauksessa oltava pelivaraa. Mallin on hyvä olla helposti 

toteutettavissa, jotta osapuolet voivat itse arvioida etukäteen erilaisista kaupoista 

syntyviä vakuusvaatimuksia. Hyvä malli optioiden vakuuslaskentaan on Hull-White, 

joka on riittävän tarkka sekä Black-Scholesin kaltaisena yksinkertainen toteuttaa. Jos 

selvitettävänä on muitakin johdannaisia kuin termiinejä ja eurooppalaisia optioita, saa 

Black-Derman-Toyn tässä esitetyllä mallilla kuitenkin laskettua myös niiden hintoja.
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8. Liite 1

8.1 Blackin ja Scholesin hinnoittelumallin johtaminen

Blackin ja Scholesin kaavanjohto lähtee osakkeen hintaprosessista:

dS = [iSdt + oSdz (Al.l)

Seuraavaksi oletetaan, että on olemassa funktio F, joka riippuu 5:stä ja r:stä.34 Option 

hinnan voi olettaa olevan tällainen funktio, jos p ja a sekä korko r oletetaan 

tunnetuiksi. Ns. Itön lemma35 sanoo, että F:n muutos dF äärimmäisen pienellä 
aikavälillä dt saadaan seuraavasti:

dF = dF dF 1 d2F \
-p*S + ——I—— ■ o~S~ 

dS dt 2 dS~
, dF dt + —— oSdz 

dS (A 1.2)

Itön lemman todistus on hankala, mistä syystä se usein jätetään Blackin ja Scholesin 

kaavanjohdosta. Koska ilman lemman taustan selittämistä myös kaavanjohtokin on 

puutteellinen, on hyvä hieman tutkia mistä kaava A 1.2 oikein seuraa.36 Lähdetään 
Taylorin sarjasta:

dF = FsdS + F,dt + Vi FssdS1 + FSldSdt + ..., (A 1.3)

missä alaviitteillä tarkoitetaan osittaisderivaattoja. Toisaalta Wienerin prosessista 
tiedämme, että

AS = [iSAt + aSe^At (A]a\

34 Lisäksi oletetaan että F on jatkuva ja kaksi kertaa derivoituva.
35 lemma = välilause. Käytännössä voitaisiin puhua yhtä hyvin Itön lauseesta, kaavasta tai vaikkapa 
teoreemasta.
36 Varsinainen Itön lemma on yleisemmille Itön prosesseille, joissa odotusarvo ja varianssi voivat 
vaihdella ajan ja 5:n mukaan. Tässä käsiteltävä lause on siis Itön lemman erikoistapaus.
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missä e - N( 0,1) eli se on normaalijakautunut keskiarvolla Oja keskihajonnalla 1.

Äärimmäisen lyhyessä ajassa dt At:n ykköstä suuremmat potenssit pienenevät 

olemattomiin. Näitä ovat kaavan A 1.3 kaikki paitsi kolme ensimmäistä termiä. 

Kolmas termi, joka on astetta AS- sisältää yhden At-termin ja loput termit ovat 
korkeampaa potenssia:

AS2 = (oSe)2At + o(Ar2) (AI.5)

Tämän odotusarvo on {oS)2At ja varianssi astetta At2. Toisin sanoen äärimmäisen 

lyhyessä ajassa dt AS^n varianssi on nolla eli AS2 ei riipu satunnaisesta e:sta. Kaavana 
sama on:

dS2 = (oS)2dt (AI.6)

Josta yhdessä kaavojen A 1.4 ja A 1.3. kanssa saadaan kaava A 1.2.

Itön lemman antama tulos A 1.2 on merkittävä, sillä siinä oleva Wienerin prosessi dz 

on sama kuin osakkeen seuraama dz. Näin on mahdollista muodostaa optiota täysin 

suojaava osakesijoitus. Ostamalla yhden yksikön verran osakkeita ja myymällä Fs 

yksikön verran optioita saadaan kaavoja ALI ja A 1.2 käyttämällä sijoituksen 
hetkelliseksi arvonmuutokseksi:

dU = dF-FsdS = (F, + >/2 Fssa2S2) dt, (AI.7)

jossa FI on koko sijoituksen arvo. Tämä siis ei ole satunnainen, vaan riippuu 

ainoastaan ajasta. Tällöin sen kuuluu arbitraasiväittämän nojalla ansaita riskitöntä 
tuottoa:

dU = rUdt = r(F-FsS)dt (A 1.8)

Yhdistämällä kaavat AI.8 ja A1.7 saadaan:

F, + rSFs + ViFssa2S2 = rF (AI.9)
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Tästä ns. osittaisdifferentiaaliyhtälöstä voidaan ratkaista funktio F(S,t), jos tiedetään 

sen arvo jossain pisteessä eli ns. reunaehto. Eurooppalaisen osto-option tapauksessa 

tiedämme, että F(S,T) = max (S - K, 0), missä T on option päättymisajankohta. 

Voidaan osoittaa, että on olemassa vain yksi funktio, joka toteuttaa nämä molemmat 

ehdot. Uuttera lukija voi tarkistaa, että Blackin ja Scholesin kaava antaa tämän 
funktion.37

On huomattava, että kaava A 1.9 pätee paitsi eurooppalaiselle osto-optiolle, myös 

mille tahansa johdannaiselle, jonka arvo riippuu vain yhdestä markkinoilla kaupan 

olevasta arvopaperista. Ainoastaan reunaehto vaihtelee eri johdannaisilla. Kaavassa 

olevista termeistä puuttuu kokonaan muuttuja ja sekä sijoittajan suhdetta riskiin 

kuvaavat muuttujat. Tästä voidaan tehdä tärkeä johdannaisia koskeva johtopäätös: Jos 

kohde-etuus noudattaa Itön prosessia, ja se on jatkuvasti kuluitta ostettavissa, 

myytävissä ja lainattavissa, ei siihen perustuvan johdannaisen arvo riipu kohde- 

etuuden tuotto-odotuksista tai sijoittajien suhtautumisesta riskiin.

Miten tällaisen funktion löytää, ts. miten osittaisdifferentiaaliyhtälön ratkaisun löytää, on kokonaan 
toinen juttu. Itse asiassa useimmiten yhtälöllä ei ole kaavamuotoon kirjoitettua eli ns. suljetun muodon 
ratkaisua. Legenda kertoo, että Black ja Scholeskaan eivät itse ratkaisseet vhtälöään, vaan sen teki 
heidän tuntemansa fyysikkotutkija. Osittaisdifferentiaaliyhtälöt ovat tavallisia fysiikassa, esimerkiksi 
lämpöopissa.



Liite A2

S=100 sigma = 60 %
r = 3 %

Osakkeen Option Option

Päivä hinta Delta hinta

1 100.000 0.528 3.489
2 99.965 0.526 3.408
3 102.046 0.624 4.542
4 102.017 0.624 4.459
5 101.346 0.593 3.985
6 99.205 0.484 2.763
7 100.107 0.531 3.152
8 101.015 0.579 3.586
9 101.767 0.619 3.966

10 103.376 0.703 4.959
11 102.949 0.685 4.593
12 100.568 0.556 3.036
13 102.064 0.644 3.856
14 102.018 0.645 3.748
15 101.460 0.614 3.315
16 103.051 0.713 4.289
17 103.097 0.721 4.241
18 105.914 0.865 6.416
19 108.369 0.944 8.598
20 111.871 0.989 11.974
21 114.980 0.999 15.056
22 115.459 0.999 15.525
23 114.567 1.000 14.625
24 114.013 1.000 14.063
25 112.703 1.000 12.744
26 109.997 0.999 10.031
27 110.230 1.000 10.255
28 109.508 1.000 9.525
29 109.482 1.000 9.490
30 108.674 8.674

A B C D
Oma pääoma Sijoitus Velkaa Osake- Velan
päivän alussa osakkeisiin (sij. osakkei sijoituksen korot
(ed.pvän (delta * siin - oma tuotto pvän yhdeltä
A-B+C-D) os.hinta) pääoma) aikana päivältä

3.489 52.830 49.341 -0.019 0.004
3.466 52.593 49.127 1.095 0.004
4.557 63.710 59.153 -0.018 0.005
4.534 63.687 59.153 -0.419 0.005
4.110 60.141 56.030 -1.270 0.005
2.835 48.062 45.227 0.437 0.004
3.268 53.145 49.876 0.482 0.004
3.747 58.482 54.736 0.435 0.004
4.178 63.043 58.865 0.997 0.005
5.169 72.638 67.468 -0.300 0.006
4.864 70.543 65.679 -1.631 0.005
3.227 55.935 52.708 0.832 0.004
4.055 65.774 61.719 -0.030 0.005
4.020 * 65.779 61.759 -0.360 0.005
3.655 62.301 58.646 0.977 0.005
4.627 73.447 68.820 0.033 0.006
4.654 74.366 69.712 2.032 0.006
6.680 91.601 84.921 2.124 0.007
8.797 102.279 93.483 3.305 0.008

12.094 110.676 98.581 3.076 0.008
15.162 114.826 99.665 0.478 0.008
15.632 115.398 99.766 -0.891 0.008
14.732 114.513 99.781 -0.553 0.008
14.171 113.981 99.810 -1.310 0.008
12.852 112.669 99.817 -2.705 0.008
10.139 109.876 99.737 0.233 0.008
10.364 110.213 99.849 -0.722 0.008
9.634 109.506 99.872 -0.026 0.008
9.600
8.783

109.482 99.883 -0.809 0.008


