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1 JOHDANTO 

Aluksi on syytä avata kaksi tämän tutkielman kannalta tärkeää käsitettä. 

Ensimmäinen näistä on tuotto. Yleisesti tuotto voidaan nähdä jonkin asian 

omistamisesta saatuna hyötynä. Tutkielmassa tuotolla kuitenkin tarkoitetaan 

rahallista hyötyä, joka ansaitaan esimerkiksi arvopaperiin sijoittamalla. Tuottoa 

voidaan saada osinkojen tai korkojen muodossa sekä varallisuuskohteen markkina-

arvon nousun myötä. Tuottoa ansaitaan vastineeksi siedetystä riskistä, jota 

varallisuuskohde sisältää. Toinen tutkielmassa oleellinen käsite on mallintaminen. 

Reaalimaailman ilmiöitä on tiedeyhteisön toimesta pyritty kuvaamaan jo 

vuosisatojen ajan. Kun ilmiötä kuvaillaan millä tahansa tavalla, puhutaan 

mallintamisesta. Mallintamista toteutetaan monin erilaisin menetelmin, mutta 

tutkielman kannalta oleellista mallintamista sanotaan matemaattiseksi 

mallintamiseksi. Matemaattisessa mallintamisessa ilmiö pyritään kuvaamaan 

matemaattista ilmaisua hyödyntäen. Näiden käsitteiden ollessa selviä, voidaan 

luontevammin esitellä tämän tutkielman aihe. 

Tämän tutkielman aiheena ovat ARCH-malleina (engl. autoregressive conditional 

heteroskedasticity) tunnetut varianssin estimoinnissa käytetyt mallit ja niiden käyttö 

tuoton volatiliteetin tutkimisessa. Rahoituksen maailmassa ollaan usein 

kiinnostuneita arvopapereiden sisältämästä riskistä sekä niiden tarjoamasta tuotosta. 

Harry Markowitz (1952) esittää, että arvopaperin tuoton heilahtelu kuvastaa 

arvopaperin sisältämää riskiä. Tiedeyhteisö adoptoi Markowitzin idean ja 

kirjallisuudessa assosioidaan tuoton vaihtelua kuvaava volatiliteetti useasti 

arvopaperin riskisyyteen. Volatiliteetilla tarkoitetaan yleisesti arvopaperin tuoton 

vaihtelun astetta. Volatiliteetin luonteelle on ominaista, ettei sitä voida 

todellisuudessa tarkasti havaita (Andersen, Bollerslev, Diebold, & Labys, 2001). 

Tämän vuoksi volatiliteettia pyritään tavanomaisesti mittaamaan 

hajontatunnusluvuilla, kuten esim. otosvarianssilla. Otosvarianssi lasketaan otoksen 

avulla, joka sisältää tarkasteltavan muuttujan aikaisempia havaintoja. Kyseessä on 

siis luku, joka kertoo arvopaperin tuoton menneestä vaihtelusta. Näitä historiallisia 

lukuja käytetään joskus jopa tulevan jakson volatiliteetin ennusteina, mikä ei aina 

kuitenkaan ole järkevää. Kun ARCH-mallia sovelletaan rahoituksellisissa 
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aikasarjoissa, mallinnuksen kohteena on arvopaperin tuoton tulevan jakson varianssi. 

ARCH-menetelmien käytön tarkoitus on antaa aikaisempaa tarkempi 

varianssiennuste ja sallia varianssin ajallinen vaihtelu. 

Kun tuottoja analysoidaan tilastollisilla menetelmillä, oletetaan tuoton varianssi 

useasti vakioksi. Tämän tiedetään olevan epärealistinen oletus, sillä tuoton varianssi 

hyvin useissa aikasarjoissa on heteroskedastinen eli ajallisesti vaihteleva. Kun 

oletuksen vastaisesti aineistossa tavataan heteroskedastisuutta, luhistuu tilastollisen 

menetelmän merkitsevyystestaus. ARCH-menetelmä mahdollistaa epärealistisen 

vakiovarianssin oletuksen hylkäämisen ja saattaa helpottaa mallintamista 

heteroskedastisuuden läsnä ollessa. 

ARCH-mallin alkuperäiselle kehittäjälle, Robert Englelle, myönnettiin vuonna 2003 

Nobelin taloustieteen palkinto. Palkinto myönnettiin ajallisesti vaihtelevan 

volatiliteetin taloudellisten aikasarjojen analysointiin kehitetyistä metodeista. Englen 

omien sanojen mukaan, ARCH-mallit eivät kohtele aineistossa kohdattavaa 

heteroskedastisuutta ongelmana, vaan ennemminkin mallinnuksen kohteena. ARCH-

malli tekee varianssin mallintamiselle sen, mitä yleinen faktorimalli teki tuotto-

odotuksen mallintamiselle: se huomioi ennusteentekohetkellä saatavilla olevan 

informaation. Läpimurto mallin kehityksessä syntyi, kun Engle alkoi pohtia 

varianssia prosessina, eikä niinkään estimoitavana lukuna. Ensimmäisissä 

tutkimuksissa mallia sovelletaan makrotalouteen liittyvissä aineistoissa. 

Epävarmuudella, jota malli pyrkii selittämään, on makrotaloudessa kokonaiskuvan 

kannalta pieni rooli, jolloin mallin käytön tuoma apu ei tässä kyseisessä 

viitekehyksessä ole kovinkaan suuri. Rahoituksessa riski, epävarmuus ja 

sattumanvaraisuus ovat avainasemassa mallintamisen kannalta. ARCH-malli 

soveltuukin huomattavan paljon paremmin erilaisiin rahoituksen soveltaviin 

tutkimuksiin. Mallin perimmäinen tarkoitus on tarjota volatiliteetille ennuste tai 

mittayksikkö, jota voidaan hyödyntää esim. riskianalyysin, portfolion optimoinnin ja 

johdannaisten hinnoittelun piirissä. (Chapman, 2004.) 

Tutkielma toteutetaan kirjallisuuskatsauksena ja tutkielman päätarkoituksena on 

tutustua syvällisemmin ARCH-malleihin työkaluna tuoton varianssin 

mallintamisessa. Erityisesti tutkielmassa keskitytään seuraaviin kysymyksiin: Miten 
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ARCH-malli määritetään matemaattisesti? Minkälaisia rajoituksia mallin määritelmä 

tuo? Minkä vuoksi mallin käyttö on perusteltua? Minkälaisia laajennuksia mallista 

on tehty ja mitä ongelmia ne ratkaisevat? Miten malliperhettä on käytetty 

empiirisessä tutkimuksessa? Miten mallin käyttö on pärjännyt verrattuna muihin 

menetelmiin? 

Tutkielman luku 2 avaa taustaa mallin synnylle. Kolmannessa luvussa käydään 

lävitse mallin määrittely ja matemaattinen luonne. Luku 4 puolestaan tarkastelee 

mallin käytön perustelua. Tutkielman luvussa 5 tutustutaan lyhyesti mallista 

tehtyihin laajennuksiin. Luku 6 keskittyy ARCH-mallien empiiriseen käyttöön ja 

suoriutumiseen. Yhteenvetoluku 7 kokoaa ja päättää tutkielman. Liite 1 avaa 

ekonometriassa ja tilastotieteessä oleellisen Gauss-Markovin lauseen aikasarjoihin 

laajennetut oletukset. Liite 2 puolestaan selventää tässä tutkielmassa ja aihepiirin 

kirjallisuudessa esiintyvää sanastoa. Kolmannessa liitteessä johdetaan erään 

mallilaajennuksen taloustieteellinen teoriapohja. 
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2 MIKÄ JOHTI MALLIN KEHITTÄMISEEN? 

Omaisuuserien ja niiden tarjoamien tuottojen selittämiseksi on historian aikana 

kehitetty lukuisia erilaisia teorioita ja näistä teorioista on johdettu lukuisia 

hinnoittelumalleja, joiden tarkoituksena on tarjota sijoittajille tietoa päätöksenteon 

tueksi. Markowitzin (1952) esittelemä portfolioteoria loi pohjan nykyisille 

hinnoittelumalleille. Fama ja French (2004) kiteyttävät Markowitzin teorian 

seuraavalla tavalla. Teorian sijoittaja valitsee portfolion, eli yhdistelmän useampaa 

riskistä ja yhtä riskitöntä arvopaperia, ajanhetkellä 𝑡 − 1 ja vastaanottaa portfolion 

tuottaman satunnaisen tuoton ajanhetkellä 𝑡. Riskisen arvopaperin tuottoon liittyy 

epävarmuutta, mutta riskittömän arvopaperin tuotto on varma. Teorian sijoittaja on 

riskiä karttava ja sijoittajan päätökseen portfoliosta vaikuttavat ainoastaan portfolion 

tuotto-odotus ja tuoton varianssi, jonka ajatellaan kuvaavan portfolion riskiä. 

Valitessaan portfoliota sijoittaja noudattaa yksinkertaista sääntöä. Tuotto-odotuksen 

ollessa vakio sijoittaja valitsee mieluummin pienimmän varianssin portfolion. 

Varianssin ollessa vakio sijoittaja valitsee korkeimman tuotto-odotuksen portfolion. 

Näin valittua salkkua kutsutaan tehokkaaksi (mean-variance-efficient) ja näiden 

ehtojen mukaan muodostettujen salkkujen joukkoa kutsutaan tehokkaaksi rintamaksi. 

(Fama & French, 2004.) 

Markowitzin esitykseen perustuu Treynorin (1961; 1962) Sharpen (1964), Lintnerin 

(1965) ja Mossinin (1966) esittämä hinnoittelumalli CAPM (capital asset pricing 

model). CAPM-mallin määrittelyssä asetetaan (usein rajoittaviksikin kritisoituja) 

oletuksia siitä, miten maailma ja sijoittajat toimivat. Nämä oletukset johtavat siihen, 

että täydellinen markkinaportfolio on Markowitzin esittämällä tehokkaalla rintamalla 

ja täydellinen markkinaportfolio on myös jokaisen sijoittajan optimaalinen riskinen 

portfolio. CAPM-ehtoisessa maailmassa yksittäisen arvopaperin tai portfolion tuotto-

odotuksen oletetaan riippuvan lineaarisesti markkinan tuotto-odotuksesta. (Fama & 

French, 2004.) CAPM-mallin tunnetuin yhtälömuoto esitetään kaavassa (1) sekä 

CAPM-mallin estimoinnissa oletettu regressioyhtälö kaavassa (2): 

𝐸(𝑅𝑖) =  𝑅𝑓 +  𝛽𝑖𝐸[𝑅𝑀 −  𝑅𝑓],  (1) 
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𝑦𝑡 =  𝛼 +  𝛽𝑋𝑡 +  𝜀𝑡.   (2) 

Kaavassa (1) 𝐸(𝑅𝑖) kuvastaa arvopaperin 𝑖 tuoton R odotusarvoa 𝐸(∙), 𝑅𝑓 on riskitön 

tuotto, 𝛽𝑖 on arvopaperin 𝑖 beeta-kerroin ja 𝐸[𝑅𝑀 −  𝑅𝑓] on markkinoiden ylituoton 

odotusarvo. Beeta-kerroin 𝛽𝑖 kuvastaa arvopaperin 𝑖 tuotto-odotuksen vaihtelua 

suhteessa markkinan ylituoton odotusarvon vaihteluun. 

Todellista beeta-kerrointa on historiallisen tiedon perusteella mahdotonta määrittää 

täysin tarkasti. Usein, kun CAPM-mallia testataan, eli katsotaan, toimiiko maailma 

CAPM-mallin osoittamalla tavalla, beeta-kerrointa pyritään estimoimaan 

regressioanalyysin avulla. Regressioanalyysissä asetetaan kiinnostavan arvopaperin 

tai portfolion tuoton muodostama aikasarja vastemuuttujaksi ja vastemuuttujan 

vaihtelua selitetään vastaavien ajanhetkien markkinan ylituoton muutoksilla. Tässä 

yhteydessä regressiokertoimeksi kutsuttavaa beetaa yleensä estimoidaan pienimmän 

neliösumman menetelmällä (Ordinary least squares, OLS, myöh. PNS). Pienimmän 

neliösumman menetelmässä haetaan beeta-kertoimien estimaatit minimoimalla 

regressiossa syntyvien virhetermien neliöiden summa. PNS-menetelmän antama 

beeta-kertoimen estimaatti yhden selittävän muuttujan regressiossa määritetään 

arvopaperin 𝑖 ja markkinan ylituottojen kovarianssin ja markkinan ylituoton 

varianssin osamääränä, ts. �̂� =  𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖, 𝑟𝑀) 𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑀)⁄ , jossa beetan päällä oleva 

hattu kertoo, että kyseessä on beetan estimaatti. Beeta on siis suhteellista 

volatiliteettia kuvastava tunnusluku. Tulkinnanvaraisesti beeta kuvastaa siis 

arvopaperin suhteellisen riskin määrää. 

Regressioyhtälöä kuvaavassa kaavassa (2) oletetaan vastemuuttujan 𝑦𝑡 (arvopaperin 𝑖 

tuotto ajanhetkellä 𝑡) muodostuvan 𝛽:n ja 𝑋𝑡:n lineaarisena kombinaationa, juuri 

kuten CAPM-mallin kaava olettaa tuoton muodostuvan. 𝑦𝑡 ei kuitenkaan ole täysin 

selittävien muuttujien avulla pääteltävissä, sillä virhetermi 𝜀𝑡 tuo yhtälöön 

satunnaisen poikkeaman. Mikäli mallin vastemuuttujasta vähennetään vakiotermi 𝛼, 

voidaan virhetermi ilmaista muodossa 𝜀𝑡 = 𝑦𝑡 −  𝛽𝑋𝑡.  Virhetermi saadaan samalla, 

kun beetalle haetaan PNS-estimaatti. Virhetermien oletetaan PNS-menetelmän 

oikeuttamiseksi olevan riippumattomia ja identtisesti jakautuneita (independent and 

identically distributed) satunnaismuuttujia, joiden oletetaan noudattavan 
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normaalijakaumaa 𝑁(0, 𝜎2). Kun virhetermien varianssi on vakio, sanotaan 

virhevarianssin olevan homoskedastinen. 

Näiden virhetermistä tehtyjen oletusten ollessa voimassa, sekä muiden Gauss-

Markovin lauseen oletusten (Liite 1), kaikki on mallin kannalta hyvin. Pienimmän 

neliösumman estimaatit ovat parhaita lineaaristen ja harhattomien estimaattorien 

joukosta (Best linear unbiased estimator, BLUE). Mikäli myös regressiomallin 

istuvuutta (tai hyvyyttä, goodness of fit) kuvastava tunnusluku 𝑅2 on riittävän suuri, 

voidaan todeta, että CAPM-malli pitää vastemuuttujaksi asetetun arvopaperin 

kohdalla aineiston perusteella jossakin määrin paikkansa ja markkinan tuoton 

voidaan todeta selittävän arvopaperin tuoton muodostumista. 

Tämän tutkielman kannalta olennainen ongelma syntyy, kun virhetermin 

varianssioletus ei pidäkään paikkansa. Tällöin virhetermin 𝜀𝑡 jakauman varianssi on 

𝜎𝑡
2, jossa alaindeksi 𝑡 viittaa ajanhetkeen ja kertoo varianssin olevan ajassa 

vaihteleva. Kun virhetermin varianssi ei ole vakio, puhutaan heteroskedastisuudesta. 

Sovitetussa PNS-regressiomallissa esiintyvä heteroskedastisuus rikkoo mallin 

oletuksia ja yleensä puhutaan mallin kärsivän siitä. Heteroskedastiset virhetermit 

aiheuttavat mallin beeta-estimaattien keskivirheissä epävalidisuutta, siten että mallin 

antamat keskivirheet ovat liian pieniä. Nämä pieneltä näyttävät keskivirheet antavat 

valheellisen tarkan kuvan estimaatista. Virhetermien pohjalta lasketut t- ja F-

testisuureet ovat näin ollen myös epävalideja ja mallin merkitsevyystestaus ei ole 

paikkansa pitävää. Beeta kertoimien piste-estimaatit ovat tästä huolimatta kuitenkin 

harhattomia. (Wooldridge, 2012, s. 434-435) 

Heteroskedastisuuden ongelma on harvoin aikasarjoja analysoitaessa toimenpiteitä 

aiheuttava haaste, sillä virhetermien sarjakorreloituneisuutta pidetään yleisesti mallin 

kannalta suurempana ongelmana (Wooldridge, 2012, s. 435). Sarja- eli 

autokorrelaation tuomia ongelmia ei käsitellä tässä tutkielmassa, sekä koko 

tutkielman läpi oletetaan, ettei tutkittavassa aineistossa tätä ongelmaa esiinny. 

Heteroskedastisuus tulisi mallinnuksessa ottaa kuitenkin huomioon, jotta ilmiötä 

kuvastavan mallin tulkitseminen ja käyttö on mielekästä. Heteroskedastisuutta 

esiintyy tyypillisesti talouteen liittyvässä datassa (esim. inflaation kehitys, 

osakkeiden hintakehitys) (Engle, 1982; McNees, 1979). 
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Empiirinen data tukee CAPM-mallia vain harvoin (Fama & French, 2004). Miksei 

CAPM-malli kykene kuvaamaan reaalimaailman tapahtumia todenmukaisesti? Eräs 

syy on tuoton (eli myös sen virhetermin) varianssin ajallinen riippuvuus, jota CAPM-

malli ja PNS-menetelmä eivät huomioi. Vakioisen varianssin oletuksen 

hylkäämiseksi, esittelevät Engle (1982) ja Bollerslev (1986) ARCH-malleina 

tunnetun mallijoukon. ARCH-mallit tarjoavat ratkaisun erään heteroskedastisuuden 

muodon huomioimiseen. Viime aikoina etenkin rahoitusmarkkinoiden tutkimuksessa 

ollaan kiinnostuttu heteroskedastisuuden dynaamisista (vaihtelevista) muodoista ja 

ARCH-mallit ovat tässä ympäristössä laajalti käytössä (Wooldridge, 2012, s. 440). 
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3 ARCH-MALLI JA ARCH-REGRESSIO 

Engle (1982) esittelee erityispiirteisen stokastisen prosessin, jota hän kutsuu ARCH-

prosessiksi. ARCH-prosessin ehdollinen odotusarvo on nolla ja se ei ole 

sarjakorreloitunut. Prosessin ehdollinen varianssi kuvataan ajassa muuttuvana, mutta 

sen ehdollistamaton varianssi on puolestaan vakio. Prosessi on ajassa diskreetti eli 

prosessin realisaatiot ovat ajallisesti hyppäyksen tai askelman päässä toisistaan (vrt. 

jatkuva).  Prosessi 𝜀𝑡 on ARCH-prosessi, mikäli se siis täyttää seuraavat ehdolliset 

määritelmät: 

 𝐸(𝜀𝑡|𝐼𝑡−1) = 0   (3) 

 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑡|𝐼𝑡−1) = 𝐸(𝜀𝑡
2|𝐼𝑡−1) = ℎ𝑡  (4) 

Ehtojoukko 𝐼𝑡−1 on hyvin olennainen osa mallia. Se on kaiken mallin kannalta 

oleellisen informaation muodostama joukko ajanhetkellä t − 1. Se sisältää kaikkien 

tarvittavien muuttujien aiemmin realisoituneet eli viiveelliset arvot. Tulkinnallisesti 

kaavojen (3) ja (4) ehdolliset tunnusluvut voidaan nähdä prosessin 𝜀𝑡 𝑡:nnen 

realisaation jakaumaa kuvaavina tunnuslukuina, perustuen ajanhetkellä t − 1 

saatavilla olevaan tietoon. Engle (1982) sekä Bollerslev, Chou ja Kroner (1992) 

kirjoittavat itse prosessin 𝜀𝑡 muotoon: 

𝜀𝑡 =  𝑧𝑡√ℎ𝑡    (5) 

ja varianssiprosessin ℎ𝑡 yleiseen muotoon 

ℎ𝑡 =  ℎ(𝐼𝑡−1, 𝛼).   (6) 

Kaavassa (5) esiintyvä 𝑧𝑡 on niin kutsuttu standardoitu prosessi. Satunnaismuuttujat 

prosessissa 𝑧𝑡 ovat riippumattomia ja identtisesti jakautuneita, sekä 𝐸(𝑧𝑡|𝐼𝑡−1) =

𝐸(𝑧𝑡) = 0 ja 𝑉𝑎𝑟(𝑧𝑡|𝐼𝑡−1) = 𝑉𝑎𝑟(𝑧𝑡) = 1 (Bollerslev ym., 1992). 

Varianssiprosessin neliöjuuri √ℎ𝑡 puolestaan on prosessin 𝜀𝑡 keskihajonta. 

Varianssiprosessi ℎ𝑡 on kaavassa (6) yleisessä muodossaan ja on näin ollen ajassa 
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muuttuva positiivinen informaatiojoukon 𝐼𝑡−1 ja tuntemattomien parametrien 

vektorin 𝛼 funktio (Engle, 1982). Tämä yleinen muoto mahdollistaa useiden 

erilaisten varianssiprosessien käytön tilanteeseen sopivalla tavalla. ARCH mallin eri 

laajennukset esittävät käytännössä erilaisia funktiomuotoja prosessille ℎ𝑡. 

Yksinkertainen esimerkki eräästä varianssifunktion muodosta annetaan alaluvussa 

3.1. 

Yleensä kaavassa (5) esiintyvä 𝑧𝑡 oletetaan normaalisti jakautuneeksi. Tämä johtaa 

siihen, että myös ehdollinen ARCH-prosessi 𝜀𝑡|𝐼𝑡−1 noudattaa normaalijakaumaa. 

Mallin kaavat (3) ja (4) voidaan tällöin ilmaista tiiviimmin muodossa: 

𝜀𝑡|𝐼𝑡−1 ~ 𝑁(0, ℎ𝑡),   (7) 

jossa ℎ𝑡 on kuten kaavassa (6). (Engle, 1982.) 

Jos standardoidun prosessin 𝑧𝑡 ehdollisen jakauman oletetaan olevan ajan suhteen 

invariantti ja oletetaan sen neljännen momentin äärellisyys, voidaan ARCH-prosessin 

jakaumalle johtaa eräs tärkeä ominaisuus. Kun mainitut 𝑧𝑡:n ehdot täyttyvät, ARCH-

prosessin 𝜀𝑡 ehdollistamaton jakauma ei ole normaali. Bollerslev, Engle ja Nelson 

(1994) toteavat oletusten pitäessä 𝜀𝑡:n yhteisjakauman olevan kapeahuippuinen 

(leptokurtic) tai kuvainnollisemmin paksuhäntäinen. Tämä tarkoittaa sitä, että 

jakaumasta poimittu muuttuja saa normaalisti jakautunutta muuttujaa herkemmin 

odotusarvosta voimakkaasti poikkeavia arvoja. 

ARCH-mallien edistyksellisyys piilee kaavan (6) parametrivektori 𝛼:ssa. ARCH-

mallia edeltäneissä malleissa varianssin ennuste on saattanut olla esim. viimeisen 

kuukauden ajalta päivittäisen varianssin aritmeettinen keskiarvo. Tällaisessa 

ennusteessa jokaisella havainnolla on sama painoarvo varianssin ennusteessa, mikä 

ei välttämättä ole mielekästä, sillä voidaan ajatella, että viimeisimmillä havainnoilla 

tulisi olla kenties enemmän painoarvoa. Toisaalta ei ole perusteltua käyttää 

mielivaltaisesti määritettyjä painoja. On myös haitallista, ettei kuukautta vanhempia 

havaintoja oteta tällaisessa mallissa huomioon. ARCH-mallissa nämä painoarvot 

ovat parametrivektori 𝛼:n alkioita ja niille haetaan datan tukemat estimaatit. Näin 
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aikasarjan historia huomioidaan ja jokaisen havainnon painoarvo määrätään datan 

perusteella optimaaliseksi. (Engle, 2001.) Parametrit 𝛼 estimoidaan suurimman 

uskottavuuden menetelmällä (tämä edellyttää 𝜀𝑡:n ehdollisen normaalijakautumisen). 

Menetelmässä haetaan logaritmiselle uskottavuusfunktiolle maksimi. Maksimoitava 

funktio näyttää kaavan (7) voimassa ollessa seuraavalta: 

𝑙 =
1

𝑇
∑ 𝑙𝑡

𝑇
𝑡=1 ,    (8) 

𝑙𝑡 =  − 
1

2
log ℎ𝑡 −  

1

2

𝜀𝑡
2

ℎ𝑡
⁄  .  (9) 

(Engle, 1982.) 

Kaavan (8) funktion maksimin analyyttinen ratkaiseminen on usein hyvin raskasta tai 

jopa mahdotonta, jonka vuoksi usein turvaudutaan johonkin numeeriseen 

menetelmään, kuten Newtonin menetelmään (Bollerslev ym., 1994; Engle, 1982). 

ARCH-mallin oikeaa spesifiointia (eli funktion ℎ𝑡 muodon ja mallin sopivan 

asteluvun oikeellisuutta) voidaan diagnosoida tarkastelemalla sovitetun mallin 

standardoidun prosessin �̂�𝑡 jakaumaa, joka on valkoista kohinaa, kun malli on 

spesifioitu oikein. Edellä mainittu �̂�𝑡 on aiemmin mainitun 𝑧𝑡:n vastine, joka on 

laskettu mallin sovituksen jälkeen. Diagnoosissa toimii hyvin esim. BDS-testi 

(Brock-Dechert-Scheinkman). (Bollerslev ym., 1994.) 

3.1 Lineaarinen ARCH-malli 

Edellisen esityksen pohjalta, voidaan tässä alaluvussa esitellä lineaarinen ARCH(𝑞)-

malli, jossa 𝑞 on mallin aste. Lineaarisen mallin tapauksessa mallin aste määrää 

mallin muistin pituuden. Malli valitaan esiteltäväksi, koska se on ensimmäinen 

esitetty ARCH-perheen malli. Lisäksi malli on riittävän yksinkertainen perusidean 

ymmärtämisen kannalta. Engle (1982) kuvaa lineaarisen ARCH(𝑞)-mallin 

varianssiprosessin ℎ𝑡 seuraavalla tavalla: 

𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑡|𝐼𝑡−1) =  𝐸(𝜀𝑡
2|𝐼𝑡−1) = ℎ𝑡 =  𝛼0 +  ∑ 𝛼𝑖𝜀𝑡−𝑖

2𝑞
𝑖=1 , (10) 
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kun itse 𝜀𝑡 on määritelty kuten kaavoissa (3), (4), (5) ja (7). Tästä esityksestä on 

huomattavissa, että prosessin 𝜀𝑡 varianssin ℎ𝑡 oletetaan riippuvan edellisten 

ajanhetkien realisaatioiden neliöistä. Tämä tarkoittaa sitä, että prosessin 𝜀𝑡 ehdolliset 

varianssit ovat sarjakorreloituneita, vaikka itse 𝜀𝑡 eivät määritelmänsä vuoksi ole. 

Kaavassa esiintyvät 𝛼0 ja 𝛼𝑖, 𝑖 = 1,2, … , 𝑞 ovat parametrivektorin 𝛼:n alkioita, jotka 

estimoidaan edellisen luvun mukaisesti. Koska varianssi voi saada vain positiivisia 

arvoja, on luonnollista, että  𝛼0 > 0 ja 𝛼𝑖 ≥ 0. Tämä parametrien ei-

negatiivisuusehto on yksi mallia rajoittava tekijä (Nelson, 1991). Mikäli 𝛼𝑖 = 0 ∀ 𝑖, 

niin malli ei sisällä lainkaan ajallista riippuvuutta, vaan ehdollinen varianssi on 

vakio. Mallin mielekkyyden kannalta tulee 𝛼𝑖:n summan olla alle 1. Tämä takaa 

prosessin kovarianssistationarisuuden (Liite 2), mutta on myös rajoite, josta malli 

kärsii (Bollerslev ym., 1994). Tästä kaavasta on myös huomattavissa mallin 

autoregressiivinen luonne. Lineaarisessa ARCH-mallissa, joka on astetta 𝑞, 

ehdollista varianssia ohjaa AR(𝑞) prosessi. (Wooldridge, 2012, s.437.) 

Hyvinkin yksinkertainen ensimmäisen asteen lineaarinen ARCH-malli on jo usein 

hyödyllinen, sillä vastemuuttujan suuri poikkeama odotusarvostaan johtaa mallissa 

seuraavalla jaksolla jakauman korkeaan varianssiin. Vastaavasti pieni poikkeama 

johtaa seuraavalla jaksolla pieneen varianssiin. ARCH(1)-malli näyttää 

matemaattisesti kuvattuna tältä:  

ℎ𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝜀𝑡−1
2 .   (11) 

Prosessin muisti on tässä mallissa vain yhden periodin mittainen. Lyhyestä 

muististaan huolimatta malli pystyy kuvastamaan korkeiden ja matalien varianssien 

klusteroitumista, joka on taloudellisille aikasarjoille tyypillistä. Klusteroitumisella 

tarkoitetaan ilmiötä, jossa korkean vasteen arvon realisoiduttua on todennäköistä, että 

seuraavallakin periodilla koetaan suuri poikkeama odotusarvosta ts. jakauman 

varianssi on korkeampi. Vastaavasti malli huomioi myös ns. rauhallisemmat 

ajanjaksot, jolloin pienet poikkeamat johtavat todennäköisesti jatkossakin pienien 

poikkeamien realisoitumiseen. (Engle, 1982.) On hyvä muistaa, ettei vasteen 

poikkeaman suunta ole mallin määrittämä, vaan korkea varianssi voi luonnollisesti 

johtaa korkeaan positiiviseen tai negatiiviseen poikkeamaan seuraavalla ajanjaksolla 
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(Bollerslev ym., 1994). Tuottojen varianssien klusteroitumista havainnollistetaan 

tarkemmin alaluvussa 4.1. 

3.2 ARCH-regressiomalli 

Ajatellaan aikasarjaa 𝑦𝑡, jonka odotusarvon oletetaan muodostuvan joidenkin 

informaatiojoukon 𝐼𝑡−1 sisältämien satunnaismuuttujien 𝑋𝑡 (eli viiveellisten 

endogeenisten ja eksogeenisten muuttujien) ja tuntemattomien parametrien vektorin 

𝛽 lineaarisena kombinaationa. Lisäksi oletetaan, että aikasarjan 𝑦𝑡 virhetermi 

käyttäytyy kuin kaavojen (3), (4), (5) ja (7) ARCH-prosessi. Tällöin voidaan 

kirjoittaa seuraavasti: 

𝑦𝑡|𝐼𝑡−1 ~ 𝑁(𝑋𝑡𝛽 , ℎ𝑡)  

𝜀𝑡 =  𝑦𝑡 −  𝑋𝑡𝛽   (12) 

ℎ𝑡 = ℎ(𝐼𝑡−1, 𝛼). 

(Engle, 1982.)  

Oletetaan, että aikasarjamme virhetermistä on tunnistettu alaluvussa 2.1 kuvailtu 

lineaarinen ARCH-ominaisuus (tietyn tyyppinen heteroskedastisuus). ARCH-

ominaisuuden tunnistamisesta kerrotaan enemmän alaluvussa 4.2. Tällöin prosessi ℎ𝑡 

on kuten kaavassa (10). Nyt jos 𝑋𝑡 ei sisällä viivästettyjä vastemuuttujan arvoja, 

Gauss-Markovin lauseen ehdot ovat voimassa ja PNS-menetelmän antamat estimaatit 

beetalle ovat harhattomia. (Engle, 1982; Wooldridge, 2012.) Mallille on kuitenkin 

löydettävissä PNS-menetelmää asymptoottisesti tehokkaampi estimointimenetelmä. 

Asymptoottisesti tehokkaampi tarkoittaa, että estimaattorin keskivirhe on pienempi, 

kuin PNS-estimaattorilla, kun otoskoko kasvaa rajatta. Engle (1982) todistaa 

epälineaarisen suurimman uskottavuuden (myöh. SU) menetelmän tuovan PNS-

menetelmää tehokkaamman estimaatin beetalle. SU-menetelmässä haetaan maksimi 

logaritmiselle uskottavuusfunktiolle, joka tuloksena antaa estimaattien vektorin. 

Menetelmä on siis sama, kuin edellisessä alaluvussa 𝛼:n estimoinnissa, mutta tässä 

yhteydessä estimoinnin kohteena on beeta-vektori. Menetelmää voidaan käyttää vain, 

kun kaavan (7) normaalisuus on voimassa (Wooldridge, 2012). Wooldridge (2012) 
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mainitsee tässä tilanteessa ensisijaisena estimointimenetelmänä painotetun 

pienimmän neliösumman menetelmän, joka on myös asymptoottisesti PNS-

estimaattia tehokkaampi ja toimii ilman normaalisuusoletusta, mutta on harhainen. 
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4 MALLIN KÄYTÖN PERUSTELU 

Kaavan (6) esittämä varianssiprosessin yleinen muotoilu tarjoaa useita piirteitä, 

jonka vuoksi ARCH-mallin käyttö on houkuttelevaa taloustieteellisissä sovelluksissa. 

Ensimmäinen hyvä peruste käyttää mallia on sen kyky huomioida tuottojen 

tyypillisiä empiirisiä säännönmukaisuuksia. Näihin kuuluvat jo aiemmin mainittu 

varianssin klusteroituminen ja ARCH-prosessin ja tuottojen jakaumien 

samankaltainen paksuhäntäinen muoto. Toinen etu mallin käytössä nähdään 

parhaiten monetarismin ja rahoituksen teorian empiriassa. Yksinkertaisissa malleissa 

ajatellaan omaisuuserien muodostamaa portfoliota tuottojen ja varianssien funktiona. 

Kaikki portfolion kysynnässä tapahtuvat muutokset johtuvat tällöin muutoksista 

tuotoissa tai tuottojen variansseissa. Jos tätä mallinnetaan tavanomaisella regressiolla 

tai aikasarja-mallilla, on varianssi oletuksellisesti vakio ja täysin ulkopuolisen 

muuttujan käyttö varianssin muutosten selittäjänä ei usein ole sopivaa. ARCH-malli 

tarjoaa sisäisen selittäjän varianssin muutoksille. Kolmantena syynä voidaan pitää 

ARCH-regression kykyä approksimoida vielä monimutkaisempia malleja, joiden 

virheillä ei ole ARCH-ominaisuutta. ARCH-regression sovittaminen voi paljastaa 

mallista huomiotta jätettyjä muuttujia (omitted variable bias) tai sovitetun mallin 

väärän spesifioinnin. (Engle, 1982.) 

4.1 Empiiriset säännönmukaisuudet 

Luvussa kolme kerrottiin ARCH-prosessin ehdottoman jakauman olevan 

kapeahuippuinen. Tämän kaltainen jakauma on normaalia paksuhäntäisempi, jolloin 

keskiarvosta paljon poikkeavat havainnot ovat yleisempiä. Etenkin rahoituksessa 

analysoitavana olevat hinnan muutoksista muodostetut aikasarjat ovat empiirisesti 

tällä tavoin jakautuneita (Fama, 1965; Mandelbrot, 1963). ARCH-mallia onkin tästä 

syystä perusteltua käyttää apuna juuri taloudellisten aikasarjojen kanssa. Ajassa 

vaihteleva ehdollinen varianssi ei kuitenkaan luo monissa tilanteissa tarpeeksi 

paksuhäntäistä ehdollistamatonta jakaumaa (Bollerslev ym., 1994). Tähän 

ongelmaan on esitetty useita ratkaisuja, kuten esim. olettamalla virhetermien 

noudattavan t-jakaumaa  (Bollerslev, 1987). 
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Paksuhäntäisen ja normaalin jakauman todennäköisyystiheysfunktioiden muotojen 

eroavuuksia havainnollistetaan kuviossa 1. Kuviossa verrataan Studentin t-jakaumaa 

viidellä vapausasteella standardinormaalijakaumaan. Kuvioon on valittu t(5)-

jakauma, koska näillä vapausasteilla jakauman huipukkuus on laskettavissa ja 

jakaumien graafisesta esityksestä on selkeästi havaittavissa ero 

häntätodennäköisyyksien tiheydessä. Vaikka virallisesti puhutaan 

todennäköisyysjakauman huipukkuudesta, ei tällä ole tekemistä jakauman huipun 

korkeuden kanssa (Westfall, 2014). Huipukkuus kertoo todellisuudessa vain 

jakauman häntätodennäköisyyksien paksuudesta. Tämä on nähtävillä myös kuviosta, 

jossa siis t-jakauma on normaalia huipukkaampi, vaikka jakauman huippu onkin 

normaalia matalammalla. 

 
Kuvio 1. Graafinen esitys N(0,1) ja t(5)-jakauman tiheysfunktioiden huipukkuudesta. 

Paksuhäntäisyyden ilmiö kulkee usein käsikädessä volatiliteetin klusteroitumisen 

kanssa (Bollerslev ym., 1994). Taloudellisessa datassa suuret poikkeamat taipuvat 

johtamaan suuriin poikkeamiin, joko positiivisiin tai negatiivisiin (Mandelbrot, 

1963). Ilmiötä kutsutaan klusteroitumiseksi. Klusteroitumisen ilmiö on helposti 

tunnistettavissa graafisesti kuviosta 2, joka näyttää OMX Helsinki PI -indeksin 
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päivittäiset pisteluvun muutokset prosentteina ajanjaksolta 5.1.1999 – 29.3.2018. 

Aineisto on haettu 29.3.2018 Nasdaq OMX Nordicin (2018) verkkosivuilta indeksien 

historiallisista kurssitiedoista. 

 
Kuvio 2. OMX Helsinki PI (OMXHPI) -indeksin pisteluvun päivittäinen muutos. 

Kuviosta on silmämääräisesti tunnistettavissa korkean volatiliteetin klusteroituminen 

vuosien 1999 ja 2004 välillä. Tätä jaksoa seuraa neljän vuoden matalamman 

volatiliteetin kausi ja vuonna 2008 alkanut voimakkaan volatiliteetin kausi. Indeksi 

rauhoittuu jo hieman ennen vuotta 2011, minkä jälkeen volatiliteetti on lievästi 

koholla vuoteen 2013 saakka. Vuodet 2014 – 2018 näyttävät puolestaan suhteellisen 

matalan volatiliteetin jaksolta. Edelliset tulkinnat näyttävät pintapuolisesti pitävän 

paikkansa, mutta varianssin vaihtelun perusteltu toteaminen vaatii tilastollista 

analyysia, jota tässä tutkielmassa ei toteuteta. Kuten lineaarisen ARCH-mallin 

kuvauksessa kerrottiin, onnistuu jo ensimmäisen asteen malli havaitsemaan datassa 

volatiliteetin klusteroitumisen ja on näin ollen tämän ominaisuuden osalta pätevä 

kuvastamaan todellisuutta. 

Markkinalta on havaittu muitakin säännönmukaisuuksia. On empiirinen tosiasia, että 

kaupankäynnin alkaessa tauon jälkeen tavataan korkeampia variansseja, kuin 

normaalina kaupankäyntipäivänä. Yksittäisen yhtiön varianssilla on myös taipumusta 

nousta ennen ennustettavissa olevia tärkeitä julkaisuja kuten esim. ennen 
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tulosjulkistusta. Nämä havaitut efektit eivät tule ARCH-mallin avulla huomioiduksi. 

ARCH-mallista on kuitenkin tehty monia laajennuksia, joilla onnistutaan 

huomioimaan tämän kaltaiset säännönmukaisuudet. (Bollerslev ym., 1994.) 

Aiemmin mainittujen tuottoihin liittyvien empiiristen säännönmukaisuuksien lisäksi, 

Black (1976, via Nelson, 1991) havaitsee osakkeiden hintamuutosten korreloivan 

negatiivisesti seuraavan periodin volatiliteetin kanssa. Kausaalisesti tulkittuna tämä 

tarkoittaa sitä, että positiivinen muutos hinnassa aiheuttaa negatiivisen muutoksen 

volatiliteetissa ja päinvastoin. Black kutsuu löydöstä vipuvaikutusefektiksi. Ilmiön 

uskotaan osittain johtuvan siitä, että yrityksen oman pääoman markkina-arvon 

laskiessa yhtiön suhteellinen velkaisuus kasvaa. Tämä nostaa oman pääoman tuoton 

volatiliteettia, mikäli yhtiön tuotto pysyy vakiona. Reaktio volatiliteetissa on 

kuitenkin liian voimakas tullakseen selitetyksi ainoastaan velkavivun kasvulla. 

(Black, 1976 via Bollerslev ym, 1994.) Hinnan heilahduksen suunnalla on merkitystä 

volatiliteetin muutoksen voimakkuuden kannalta. On todettu, että hinnan lasku 

aiheuttaa itseisarvoltaan suuremman muutoksen volatiliteetissa, kuin hinnan nousu. 

Braun, Nelson ja Sunier (1995) viittaavat tähän sekä Blackin ilmiöön yhteisellä 

termillä: varianssin ennustettava asymmetria. Tämäkään säännönmukaisuus ei tule 

ARCH-mallin avulla huomioiduksi, vaan vaatii mallin laajentamista. 

Hallin, Milesin ja Taylorin (1989) mukaan on huomioitava, että ARCH-mallin 

mukainen ehdollisten varianssien parametrisointi ei ole suoranaisesti minkään 

taloustieteellisen teorian tukema. Koska empiiristä näyttöä taloudellisen datan 

ARCH-luonteesta on huomattavasti, Hall ym. luonnehtivat ARCH-mallia (ARMA-

mallin tapaan) kätevänä, mutta kenties niukkana esityksenä aikasarjadatan 

käyttäytymisestä. 

4.2 Mallidiagnostiikka 

ARCH-mallia on loogista käyttää silloin, kun data tai mallidiagnostiikka antaa sille 

aihetta. PNS-menetelmä on sopiva estimoinnissa, kun varianssi ei ole ehdollisesti 

heteroskedastinen. Koska ARCH-mallintaminen usein vaatii iteratiivisia menetelmiä, 

Engle (1982) suosittelee testaamaan ARCH-ominaisuuden olemassaoloa, ennen itse 

mallin sovittamista. Tähän hän suosittelee LM-testiä (Lagrange multiplier). LM-
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testisuureen laskennan yhteydessä ajetaan PNS-apuregressio missä ajanhetken 𝑡 

virhetermin neliötä selitetään viivästetyillä virhetermien neliöillä. LM-testisuure 

lasketaan kertomalla kokeiltujen viiveiden lukumäärä apuregression 𝑅2-testisuurella. 

LM-testisuure noudattaa asymptoottisesti 𝝌2-jakaumaa parametrilla 𝑛, jossa 𝑛 on 

kokeiltujen viiveiden lukumäärä. (Engle, 1982.) Testisuureelle saadaan jakaumasta 

p-arvo. Nollahypoteesina testissä on, että kaikki apuregression regressiokertoimet 

ovat nollia. P-arvon ollessa pieni, voidaan todeta, että viiveelliset virheneliöt 

vaikuttavat ajanhetken 𝑡 virheneliön muodostumiseen. ARCH-mallin käyttö on 

mahdollisesti tällöin järkevää. Päätös siitä, kuinka monta viivetermiä otetaan 

testaukseen mukaan, on tutkijalla. Viiveiden määrä tulee valita huolella, sillä se 

vaikuttaa testisuureen muodostumiseen. Tämä johtuu siitä, että testisuureen 

laskemisessa käytetty 𝑅2-testisuure voi ainoastaan kasvaa, kun lisätään 

apuregressiossa selittävien muuttujien määrää (lisää viiveitä). LM-testi ei ole 

myöskään täysin vedenpitävä, sillä nollahypoteesi saatetaan hylätä myös muista 

syistä, kuin ARCH-ominaisuuden löytymisestä. 
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5 MALLIN LAAJENNUKSIA 

Englen (1982) esittelemästä ARCH-mallista on tehty useita erilaisia laajennuksia 

(Engle, 2004), joiden tavoitteena on pysytä antamaan tavallista mallia luotettavampia 

ennusteita. Luotettavampia varianssiennusteita saadaan muokkaamalla ARCH-mallia 

ominaisuuksiltaan sopivammaksi. Tämä onnistuu esim. lisäämällä vahaan malliin 

uusia komponentteja ja parametreja, joilla huomioidaan uusia empiirisiä 

säännönmukaisuuksia tai parannetaan edeltävän mallin muita vikoja. 

GARCH-malli (generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) on 

ARCH-mallin tyypillisimmin käytetty laajennus. Mallin avulla voidaan huomioida 

pitkä aikaperiodi ehdollisen varianssin määrittämisessä, ilman ARCH-tyylistä pitkää 

ja kankeaa viiverakennetta. GARCH-malli ei siis ole vastaus mihinkään empiiriseen 

tosiasiaan, mutta sopii silti yleisesti ARCH-mallia paremmin dataan. EGARCH-

mallia (Exponential generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) 

puolestaan käytetään, jotta voidaan huomioida mm. Blackin (1976, via Nelson 1991) 

löytämä efekti. EGARCH-malli ratkaisee myös muita edeltäjiensä ongelmia.  

(Bollerslev ym., 1992; Bollerslev ym., 1994.) Luvussa käydään myös lävitse ARCH-

M-malli (ARCH-in-mean), jossa ehdollinen varianssi otetaan mukaan tuottoa 

selittäväksi muuttujaksi. ARCH-M on sitä poikkeuksellinen, että sille on pystytty 

kehittämään talousteoreettinen perustelu (Liite 3). 

5.1 GARCH 

Oleellisin ARCH-mallista tehty laajennus on Bollerslevin (1986) esittelemä yleistetty 

ARCH eli GARCH. Tavallisen ARCH-mallin sovituksissa joudutaan usein 

turvautumaan suhteellisen pitkään viiverakenteeseen, joka pidetään mallin läpi 

kiinteänä. GARCH-mallin eduiksi sen edeltäjään nähden mainitaan joustavampi 

rakenne viivästettyjen arvojen kannalta, sekä monissa tilanteissa parempi kyky 

kuvata ilmiöitä. Olkoon 𝜀𝑡 kuten kaavoissa (3), (4), (5) ja (7). GARCH-mallin 

tapauksessa ℎ𝑡 kuvataan seuraavassa muodossa: 

ℎ𝑡 =  𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖
𝑞
𝑖=1 𝜀𝑡−𝑗

2 +  ∑ 𝛽𝑗
𝑝
𝑖=1 ℎ𝑡−𝑖,  (13) 
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jossa 𝑝 ≥ 0,  𝑞 > 0, 

𝛼0  > 0, 𝛼𝑖 ≥ 0,  𝑖 = 1, … , 𝑞, 

𝛽𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑝. 

Yllä oleva malli on nimeltään GARCH(𝑞 , 𝑝), missä 𝑞 on AR-prosessin 

(autoregressive) aste ja 𝑝 on MA-prosessin (moving average) aste. Mikäli asetetaan 

𝑝 = 0, supistuu malli tavalliseksi 𝑞 asteiseksi ARCH-malliksi. Mikäli asetetaan 

𝑝 = 𝑞 = 0, on prosessi 𝜀𝑡 valkoista kohinaa varianssilla 𝛼0. Mallissa on nyt toinen 

parametrivektori 𝛽, joka on myös estimoitava. ARCH-mallissa ehdollinen varianssi 

on viivästettyjen virheneliöiden lineaarinen funktio, kun taas GARCH-malli ottaa 

itse ehdollisten varianssien viiveet eli aikaisemmat ennusteet myös huomioon. Beeta-

vektorin antamat estimaatit määräävät painot näille ennusteille. Näiden 

sisällyttäminen malliin antaa mallille ominaisuuksia, jotka voidaan nähdä sopeutuvan 

oppimisen mekanismina. (Bollerslev, 1986.) 

Myös GARCH-mallissa prosessin 𝜀𝑡 ehdollistamaton jakauma on kapeahuippuinen ja 

näin ollen useisiin taloudellisiin aikasarjoihin sopiva (Bollerslev, 1986). GARCH 

lisää ARCH-malleille tyypilliseen autoregressiivisesti muodostuvaan varianssiin 

liukuvan keskiarvon menetelmän. Kuten kaavasta on nähtävissä, GARCH(1 , 1)-

mallissa varianssiennuste muodostuu kolmen eri ennustearvon summana. 

Ensimmäinen termi on vakio 𝛼0, joka vastaa pitkän aikavälin keskimääräistä 

varianssia. Toisena terminä on vakiolla kerrottuna edellinen realisoitunut virheneliö, 

joka tuo malliin informaatiota, jota ei ollut saatavilla edellistä ennustetta tehtäessä. 

Kolmantena terminä on vakiolla kerrottu edellisen jakson ennuste. Kahdelle 

jälkimmäiselle asetetut (estimoidut) painot määräävät kuinka nopeasti uusi 

informaatio vaikuttaa varianssiennusteeseen ja kuinka nopeasti mallin antama 

lopullinen ennuste palaa pitkän ajan keskiarvoonsa. (Engle, 2004.) 

Tämän alaluvun ensimmäisessä kappaleessa mainittua GARCH-mallin joustavaa 

viiverakennetta on avattu Englen ja Bollerslevin (1986) GARCH-mallin esityksessä. 

He luonnehtivat GARCH-mallia ääretönasteisena ARCH-mallina. Tämän 

ominaisuuden paljastaa yksinkertainen sijoitus GARCH-mallin kaavaan. Sijoitetaan 

kaavaan (13) termin ℎ𝑡−𝑖 paikalle sitä vastaava yhtälö, johon puolestaan sijoitetaan 
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ℎ𝑡−𝑖−1:n paikalle sitä vastaava yhtälö. Toimenpidettä voidaan jatkaa käytännössä 

ikuisesti. Ääretön asteisen ARCH-mallin viiveiden saamat painot (eli estimoitavat 

parametrit) ovat eksponentiaalisesti pieneneviä. Tällä tavoin jopa pieniasteinen 

GARCH-malli onnistuu muistamaan pitkälle historiaan ja omaa monia ARCH-

mallien hyviä piirteitä, sekä helpottaa ARCH-sovituksessa tyypillisen pitkän 

viiverakenteen ja pitkän parametrivektorin estimoinnin tuomia ongelmia. 

Esimerkiksi, GARCH-mallin parametrit loukkaavat ARCH-mallia harvemmin ei-

negatiivisuusoletusta. (Engle & Bollerslev, 1986.) 

GARCH-malli kuitenkin Nelsonin (1991) mukaan epäonnistuu kolmella saralla. 

Empiirisesti Blackin (1976, via Nelson, 1991) löytämä efekti, jossa tämän hetken 

tuotot korreloivat negatiivisesti tulevan varianssin kanssa, jää GARCH-mallin 

määritelmän vuoksi täysin huomiotta. Tämä johtuu siitä, että GARCH-malli aistii 

ainoastaan varianssin voimakkuuden muutoksia, eikä huomioi toteutuneen virheen 

suuntaa (eli etumerkkiä). Toiseksi, vaikka GARCH-mallin antamat parametrit 

loukkaavat niille asetettuja rajoitteita ARCH-mallia vähemmän, nämä ongelmat eivät 

ole harvinaisia GARCH-mallissakaan. Parametrien pakottaminen ei-negatiivisiksi 

Nelsonin (1991) mukaan jopa liiallisesti rajoittaa varianssin vaihtelevuutta. 

Kolmanneksi, tutkittaessa shokkien pitkäaikaisvaikutuksia ehdolliseen varianssiin, 

GARCH-malleihin sovellettuna tavanomaiset työkalut antavat hyvin vaihtelevia 

tuloksia. Ratkaisuna näihin ongelmiin Nelson (1991) esittää eksponentiaalisen 

GARCH-mallin. 

5.2 EGARCH 

Nelson (1991) motivoi uudenlaista ARCH-malliperheen laajennusta edellisen 

alaluvun lopun mukaisesti. Nelson kiertää GARCH-mallissa parametreille asetetut 

ehdot käsittelemällä varianssiprosessin ℎ𝑡 logaritmia. Vipuvaikutusefekti 

huomioidaan Nelsonin mallissa ottamalla standardoidun prosessin 𝑧𝑡 poikkeaman 

suuruuden lisäksi huomioon myös 𝑧𝑡:n realisaation etumerkki. Toisin sanoen, kaava 

tekee nyt eron tuoton nousun ja laskun välille. Bollerslevia ym. (1992) mukaillen 

EGARCH(𝑞 , 𝑝)-malli näyttää seuraavanlaiselta: 
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ln(ℎ𝑡) =  𝛼0 +  ∑ 𝛼𝑖
𝑞
𝑖=1 [𝜃𝑧𝑡−𝑖 + 𝛾(|𝑧𝑡−𝑖|−𝐸|𝑧𝑡−𝑖|)]  

+ ∑ 𝛽𝑖
𝑝
𝑖=1 ln (ℎ𝑡−𝑖).    (14) 

Malli on monimutkaisempi kuin GARCH, sillä se sisältää 𝛾 ja 𝜃 parametrit, jotka on 

muiden lisäksi estimoitava. Theeta kuvastaa tuoton muutoksen suunnan painoarvoa 

ehdollisen varianssin määrittämisessä. Nyt, jos  𝛼𝑖𝜃 < 0, niin varianssi nousee, kun 

mallinettavan arvopaperin tuotto laskee. Tällöin malli sallii negatiivisten ja 

positiivisten muutosten erilaisen vaikutuksen varianssin muodostumisessa eli Blackin 

(1976, via Nelson 1991) vipuvaikutusefekti tulee mallissa huomioiduksi. Parametri 

 𝛾 puolestaan kuvaa tuoton poikkeaman voimakkuuden, (|𝑧𝑡−𝑖| − 𝐸|𝑧𝑡−𝑖|):n, 

painoarvoa ehdollisen varianssin määrittämisessä. (Bollerslev ym., 1992.) Usein 

hakasuluissa oleva lauseke kirjoitetaan yleiseen muotoon 𝑔(𝑧𝑡), joka sallii 

EGARCH-malliin myös muunlaiset rakenteet. Mikäli mallin toisena ilmoitettava 

asteluku 𝑝 on 0 (viimeinen summaoperaattori häviää kaavasta), supistuu malli 

EARCH-muotoon. (Nelson, 1991.) 

5.3 ARCH-M 

Engle, Lilien ja Robins (1987) perustelevat tarvetta uudenlaiselle lähestymistavalle 

seuraavasti. Jos epävarmuuden määrä arvopaperin tuotossa vaihtelee, niin sijoittajien 

riskistä vaatiman korvauksen on myös vaihdeltava. Arvopaperien hinnoittelussa 

käytettyjen aikasarja-mallien tulisi siis mitata sekä riskiä, että sen muutoksia sekä 

sisällyttää riski tuoton muodostumisen selittäjäksi. Tämän vuoksi ehdollisen 

varianssin muutosten tulee näkyä välittömästi myös tuotto-odotuksen muutoksena. 

Engle ym. soveltavat mallia joukkovelkakirjalainojen tuotto-odotuksen 

ennustamiseen. ARCH-M-mallin mukaan vastemuuttujan oletettu ehdollinen 

jakauma näyttää tältä, kun 𝜀𝑡 ja ℎ𝑡 ovat kuten kaavoissa (6) ja (7): 

𝑦𝑡| 𝐼𝑡−1 ~ 𝑁(𝑋𝑡𝛽 + 𝛿√ℎ𝑡, ℎ𝑡)  (15) 

(Engle ym., 1987.) 
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Kaavassa (15) näkyy, että vastemuuttujan 𝑦𝑡 odotusarvoa määrittää nyt myös 

parametrilla delta kerrottu keskihajonta. Tämä on ainoa poikkeama kaavaan (12) 

verrattuna. Engle ym. (1987) esittävät, että aikaisemmin tärkeiksi tulkitut tuotto-

odotuksen selittäjät ovat riskipreemion (eli tuotto-odotuksen ja volatiliteetin 

samanaikainen koholla oleminen) kanssa korreloituneita ja että ne menettävät 

tilastollisen merkitsevyytensä, kun ehdollisen varianssin funktio lisätään selittäväksi 

muuttujaksi niiden rinnalle. He vielä jatkavat sanoen, että aikaisemmissa 

tutkimuksissa esiintynyt virhetermien heteroskedastisuus loi harhaiset testisuureet, 

jotka johtivat virheellisesti tilastollisesti merkitsevien selittävien muuttujien 

löytymiseen. 

ARCH-M-mallilla on poikkeuksellisesti taloustieteellinen teoriapohja, toisin kuin 

pelkää varianssia mallintavilla sisaruksillaan, joiden käyttö pohjautuu tilastollisiin 

faktoihin ja empiirisiin löydöksiin. Englen ym. (1987) johtamassa teoriassa 

osoitetaan, että tuoton varianssin noustessa arvopaperin tuotto-odotuksen tulee myös 

nousta, mutta vähemmän kuin verrannollisesti varianssiin nähden. Teorian mukaan 

tuotto-odotuksen ja varianssin välisen suhteen tarkasti määräävät saatavilla olevien 

instrumenttien tarjontojen jousto ja agenttien riskipreferenssit. 
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6 MALLIN SUORIUTUMINEN JA KÄYTTÖ EMPIIRIASSA 

ARCH-mallia voidaan käyttää tilastollisten ongelmien ratkaisuun hyvin erilaisten 

aikasarjojen analysoimisessa. Mallin hyvä empiirinen onnistuminen taloudellisessa 

kontekstissa johtuu Englen (2004) mukaan rahoituksessa vallitsevasta riskin ja tuoton 

välisestä suhteesta sekä tuotoille tyypillisistä piirteistä, jotka ARCH-malli kykenee 

huomioimaan. Nämä piirteet ovat listattuna alaluvussa 4.1. Ottaen huomioon, että 

malli ja sen lukuisat laajennukset on rakennettu vastaamaan empiirisiä faktoja 

tuottojen käyttäytymisestä, olisi erikoista, mikäli malli olisi empiirisessä testauksessa 

kehno. 

Engle (2004) kirjoittaa, että kaikkein käytetyin GARCH(1 , 1)-malli on 

rahoituksellisten aikasarjojen työjuhta, sillä se onnistuu kuvaamaan lähes jokaisen 

tuottosarjan volatiliteetin dynamiikkaa. Tämä pätee kehittyneiden sekä kehittyvien 

maiden osakemarkkinoilla. Tämän lisäksi Engle mainitsee mallin sopivan myös 

valuuttakurssien, joukkovelkakirjalainatuottojen ja hyödyketuottojen varianssien 

mallintamiseen. Monessa analyysissä tarkempia tuloksia antava mallilaajennus on 

löydettävissä, mutta GARCH(1 , 1)-malli on erinomainen analysoinnin 

alkuvaiheessa. (Engle, 2004.) 

Erilaisia ARCH-laajennuksia on vertailtu runsaasti keskenään. Esimerkiksi Hansen ja 

Lunde (2005) hakevat yli kolmensadan erilaisen ARCH-laajennuksen joukosta 

haastajia GARCH(1 , 1)-mallille. Malleja vertaillaan Saksan markan ja 

Yhdysvaltojen dollarin vaihtokurssin ja IBM:n osakkeen volatiliteetin estimoinnissa. 

Valuuttakurssimarkkinoilla Hansen ja Lunde eivät saa näyttöä siitä, että mikään 

laajennus päihittäisi GARCH(1 , 1)-mallin. Osakkeen volatiliteetin estimoinnissa 

GARCH(1 , 1) on selkeästi heikompi, kuin vipuvaikutusefektin ja asymmetrian 

huomioivat sisaruksensa. 

Myös mm. Köksal (2009) vertailee yli tuhatta ARCH-mallia keskenään ISE-100 

(Istanbul Stock Exchange) indeksin tuottojen volatiliteetin mallinnuksessa. Parasta 

mallia haetaan istuvuuden (hyvyyden) ja ennustuskyvyn vertailun avulla. Istuvuutta 

verrataan Akaiken informaatiokriteerin ja Bayesilaisen informaatiokriteerin avulla ja 

ennustettavuutta tappiofunktioiden (loss function) avulla. Kokonaisuudeltaan 
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parhaaksi malliksi hän valitsee EGARCH(2 , 2)-mallin, jossa käytetään Studentin t-

jakaumaa. Köksal tutkii myös asymmetriaefektin voimakkuutta ja toteaa, että 

negatiivinen yhden keskihajonnan suuruinen shokki indeksin pisteluvussa, nostaa 

volatiliteettia 24 % enemmän, kuin vastaavansuuruinen positiivinen shokki. Hän 

myös huomaa, että poikkeaman kasvaessa myös asymmetria kasvaa. 

6.1 ARCH-pohjaisten mallien sovelluksia 

Varianssin ennuste on tärkeä ja välttämätön osa esimerkiksi riskianalyysiä, portfolion 

optimointia ja johdannaisten hinnoittelua. Riskianalyysissä yksi tunnetuin ja 

helpoiten ymmärretty tunnusluku on VaR (Value at risk). VaR-tunnusluku määrätään 

tietylle ajanjaksolle, joka tyypillisesti on yhden tai kymmenen päivän mittainen. VaR 

määrätään myös tietyllä varmuudella, usein 99 tai 95 prosentin tasolla. VaR on 

rahasumma tai prosenttiosuus, jota enempää portfolion arvo ei tipu määrätyn 

ajanjakson aikana asetetulla varmuudella. VaR-luvun laskeminen edellyttää 

oletuksen portfolion tuottojen jakaumasta. (Engle, 2004.) 

Engle (2004) laskee yhden ja kymmenen päivän 99 prosentin VaR-tunnusluvut 

S&P500-indeksiä matkivalle portfoliolle. Hän toteaa oletuksen tuottojen normaalista 

jakautumisesta kyseenalaiseksi ja päätyy käyttämään tuottoja paremmin kuvastavaa 

jakaumaa, joka haetaan asymmetrian huomioivan TARCH-mallin (threshold 

autoregressive conditional heteroskedasticity) avulla. TARCH-virheet kertovat, että 

portfolion arvo tippuu enintään 2 % seuraavan päivän aikana, kun 

normaalijakautuneilla virheillä vastaava luku oli 1,77 %. TARCH-prosessin ajassa 

vaihteleva volatiliteetti tuo kymmenen päivän VaR-luvun laskemiseen omat 

haasteensa ja luvun laskeminen toteutetaan simulaatiolla. Näin saatu VaR-luku on 

kymmenelle päivälle 6,5 %, kun vastaava normaalioletuksen kanssa laskettu luku on 

5,6 %. Tämänkaltaisen ARCH-sovelluksen avulla saadaan portfolion todellista riskiä 

paremmin kuvastava luku. 

On syytä kuitenkin mainita, etteivät (G)ARCH-prosessin ohjaamat tuotot usein riitä 

antamaan riittävän kriittistä kuvaa riskistä. Horváth ja Šopov (2016) tutkivat 

GARCH-pohjaisia VaR-lukuja ja toteavat, että ehdollisesti normaalijakautunut 

GARCH-prosessi, ehdollistamattomasta paksuhäntäisestä jakaumastaan huolimatta, 
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aliarvioi tuottojen vasemman hännän paksuuden. He arvioivat näin lasketut VaR-

luvut keskimäärin 12 % liian pieniksi. He suosittelevatkin käyttämään ehdollisesti t-

jakautunutta prosessia, jolloin tuottojen jakauman muoto saadaan riskianalyysissa 

paremmin huomioitua. He toteavat myös, että pankkisektorilla Basel III:n myötä 

tulevat tiukennetut säännökset johtuvat osittain pankkien heikoista riskianalyyseistä, 

joissa negatiivisten tuottojen todennäköisyys ja suuruus on aliarvioitu (liian pienet 

VaR-luvut). 

Portfolion optimointiin ja riskien hallintaan liittyvät sovellukset ARCH-mallista 

käsittävät usein ARCH:n ja CAPM:n yhteen sovittamista. Kuten tutkielman toisessa 

luvussa kerrotaan, CAPM-mallin antama beeta-estimaatti saadaan kaavalla 

�̂� =  𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖 , 𝑟𝑀) 𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑀)⁄ . Kun 𝑟𝑖:n ja 𝑟𝑀:n kovarianssin ja varianssien annetaan 

ehdollisesti vaihdella ajassa, myös beeta-kertoimesta tulee aikariippuvainen. Tässä 

viitekehyksessä ARCH-prosessin ohjaamien virhetermien käyttö johtaa ehdollisen 

CAPM-mallin eli CCAPM-mallin erikoistapaukseen. Engle, Bollerslev ja 

Wooldridge (1988) sovittavat moniulotteisen GARCH-M-mallin 

valtionvelkakirjojen, joukkovelkakirjalainojen ja osakkeiden tuottojen selittämiseen. 

Heillä on oletuksena, että tuotto riippuu suhteellisesti arvopaperin ja markkinan 

ehdollisesta kovarianssista. Heidän tuloksensa mukaan ehdolliset kovarianssit ovat 

tilastollisesti merkitseviä tuotto-odotuksen selittäjiä. Myös Bodurthan ja Markin 

(1991) tutkimustulos tukee ehdollista CAPM-mallia, jossa kovarianssi ja varianssi 

ovat GARCH-prosesseja. CCAPM-mallin ja GARCH-prosessien yhdistämisen 

toimivuudesta ei kuitenkaan ole kokonaisvaltiasta näyttöä. Esimerkiksi Ng (1991) 

hylkää CAPM-mallin ja toteaa ehdollisen CAPM-mallin pitävyyden riippuvan 

tutkittavien portfolioiden muodostusperusteista. Morelli (2003) tutkii ehdollisen ja 

ehdollistamattoman CAPM:n suoriutumista ARCH, GARCH ja GARCH-M 

menetelmillä Yhdistyneen kuningaskunnan arvopaperimarkkinoilla. Tutkimuksessa 

hylätään sekä normaali CAPM- että CCAPM-malli. Hän löytää kuitenkin viitteitä 

siitä, että ehdollisen CAPM-GARCH-mallin käyttö voi olla hyödyllistä korkean 

volatiliteetin ajanjaksoilla. 
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6.2 ARCH ja kilpailevat menetelmät 

Volatiliteetin ennusteita haetaan karkeasti kahdella erilaisella lähestymistavalla. 

ARCH-perheen mallit ovat kaikki historialliseen tietoon nojaavia volatiliteetin 

estimointimalleja. Historialliseen tietoon nojaavat myös mm. yksinkertaiset 

menetelmät (otoshajontaluvut), stokastiset mallit ja toteutuneen volatiliteetin 

(realized volatility) mallit. Kokonaan toisenlainen lähestymistapa on implisiittisen eli 

markkinoilta havaitun volatiliteetin menetelmä (implied volatility). (Kambouroudis, 

McMillan, & Tsakou, 2016.) Markkinalla vallitsevat volatiliteetin odotukset ovat 

havaittavissa epäsuorasti optiomarkkinoilta. Optioiden hinnoilla on teorioiden (esim. 

Black-Scholes) mukaan taipumusta kohota, kun kohde-etuuden volatiliteetti nousee, 

sillä optio erääntyy korkean volatiliteetin myötä todennäköisemmin arvokkaana. 

Optioiden hinnat siis implisiittisesti kertovat, minkälaista volatiliteettia markkinoilla 

odotetaan ja optioita analysoimalla voidaan hakea volatiliteetin odote. Tärkein 

implisiittisestä volatiliteetista kertova indeksi on VIX, joka lasketaan S&P500-

yhtiöiden optioista. Monilla muillakin tärkeillä indekseillä on oma implisiittiseen 

volatiliteettiin pohjautuva volatiliteetti-indeksinsä. 

Kambouroudis, McMillian ja Tsakou (2016) vertailevat erilaisia 

volatiliteettiennusteen antavia menetelmiä ja niiden yhdistelmiä 

osakemarkkinatuottojen volatiliteetin mallintamisessa. He toteavat, että keskustelua 

ja tutkimuksia aiheesta on paljon, mutta lopputulokseen parhaimmasta mallista ei 

olla päästy. Kambouroudis ym. vertaavat GARCH-mallien, implisiittisen 

volatiliteetin ja toteutuneen volatiliteetin menetelmien pätevyyttä yhdysvaltalaisten ja 

eurooppalaisten osakeindeksien tuottojen volatiliteetin ennustamisessa. Heidän 

tuloksensa viittaavat siihen, että implisiittisen volatiliteetin ja toteutuneen 

volatiliteetin menetelmät sisältävät ennusteen kannalta enemmän hyödyllistä tietoa, 

kun verrataan puhtaasti GARCH-pohjaisiin ennusteisiin. He kuitenkin toteavat, että 

kaikkien kolmen menetelmän yhdistelmä tuo yleisesti parhaan ennusteen 

volatiliteetille. 

Autoregressiivisiä stokastisen volatiliteetin malleja verrataan GARCH-malleihin 

Carneron, Peñan ja Ruizin (2004) tutkimuksessa. He osoittavat GARCH-mallien ja 

stokastisten mallien eroavan huipukkuudessa ja shokkien aiheuttamien reaktioiden 
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säilyvyydessä. Muutamia muitakin eroja mallien välillä mainitaan. He myös toteavat 

stokastisen volatiliteetin mallit näiden ominaisuuksien perusteella yleisesti sekä 

asymmetriaefektin huomioimiseen laajennettuna GARCH-malleja paremmiksi. 

Vertailu toteutetaan USD-CAD ja USD-JPY valuuttakursseilla sekä S&P500 ja 

Bombayn pörssin osakemarkkinaindeksillä. Men, McLeish, Kolkiewicz ja Wirjanto 

(2017) toteavat stokastisen volatiliteetin mallit myös houkutteleviksi, sillä niitä 

voidaan luontevasti määrittää jatkuvalle aika-akselille Black-Scholes 

hinnoittelumallin sovelluksia varten. 

On syytä mainita, että Kambouroudis ym. (2016), Hansen ja Lunde (2005) sekä 

Köksal (2009) käyttävät Anderssenin ym. (2001) esittämää toteutuneen volatiliteetin 

tunnuslukua piileväksi luonnehditun todellisen volatiliteetin kuvastajana. He siis 

tarkastelevat vertailevissa tutkimuksissaan, mitkä mallit antavat ennusteensa 

lähimmäs toteutuneen volatiliteetin laskettua arvoa. Tiettyjen oletusten ollessa 

voimassa (Andersen ym., 2001), tämä toteutuneen volatiliteetin tunnusluku on 

harhaton ja hyvinkin tehokas tuottojen todellisen volatiliteetin estimaattori 

(Andersen, Bollerslev, Diebold, & Labys, 2003). 
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7 YHTEENVETO 

Tutkielmassa tutustutaan syvemmin ARCH-malleihin tuoton volatiliteetin 

mallintamisen apuvälineenä. Toisessa luvussa esitellään ARCH-mallien historia ja 

taustat ja kolmannessa luvussa kuvataan mallin matemaattinen määritelmä, sekä 

määritelmän mukanaan tuomat rajoitteet. Tutkielmassa kuvataan myös tuottojen 

empiirisiä säännönmukaisuuksia, jotka osaltaan toimivat ARCH-mallien käytön 

perusteluna. Viides luku esittää ARCH-mallien keskeisimmät laajennukset, jotka on 

esitetty ratkaisuina ARCH-mallin joko matemaattisiin tai empiirisiin rajoitteisiin. 

Tutkielma käsittelee lyhyesti myös ARCH-metodien empiirisiä sovelluksia ja niiden 

tuloksia sekä pintapuolisesti vertaa ARCH-malleja kilpaileviin volatiliteetin 

estimointimalleihin. 

ARCH-malli kehitettiin menetelmäksi vaihtelevan volatiliteetin ennustamiseen ja 

ratkaisuksi heteroskedastisuuden huomioimiseen tuottojen mallintamisessa. Malli on 

hyvin suosittu etenkin tuottojen aikasarjojen volatiliteetin kuvaamisessa ja 

ennustamisessa. Tämä johtuu osittain siitä, että ARCH-malli huomioi osan ilmiöistä, 

jotka ovat tuottojen aikasarjoissa empiirisesti tyypillisiä. 

Malli määritetään matemaattisesti seuraavalla tavalla. ARCH-prosessin 

ehdollistamaton varianssi on vakio, mutta sen sijaan prosessin ehdollinen varianssi 

vaihtelee ajassa ja sen ehdollinen odotusarvo on nolla. Erilaiset mallilaajennukset 

määräävät tälle vaihtelevalle varianssille erilaisia funktiomuotoja, jonka mukaisesti 

mallin antama ennuste lasketaan. Yksinkertaisin malli on ns. lineaarinen 

ensimmäisen asteen ARCH. Ehdollisen varianssin funktio on tässä mallissa 

tuntemattomien parametrien vektorin ja edellisen periodin tuoton virhetermin neliön 

lineaarinen kombinaatio. Mallin tuntemattomat parametrit estimoidaan SU-

menetelmällä. Taloudelliseen dataan sovellettuna, ARCH-prosessilla voidaan kuvata 

tuoton virhetermin käytöstä. Tämä on aiheellista ja järkevää silloin, kun PNS-

regression virhetermissä tavataan ARCH-tyyppistä heteroskedastisuutta. 

ARCH-malli kohtaa kahdenlaisia ongelmia. Ensiksi, mallin matemaattinen 

määritelmä tuo mukanaan haasteita. ARCH-mallissa prosessin 

kovarianssistationaarisuuden takaamiseksi tehdään parametrejä rajoittavia oletuksia. 
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Nämä oletukset rajoittavat varianssin vaihtelun määrää. Lineaarisessa mallissa 

ongelmia syntyy myös yksinkertaisuuden vuoksi. Lineaarisissa ARCH-sovituksissa 

tutkijat joutuvat yleensä turvautumaan pitkään viiverakenteeseen, jonka vuoksi 

estimoitavien parametrien määrä kasvaa. Toiseksi, haasteita syntyy mallin 

rajoittuneesta kyvykkyydestä huomioida tuottojen tyypillistä käyttäytymistä. 

Tuottojen empiirisistä säännönmukaisuuksista lineaarinen ARCH-malli onnistuu 

kuvaamaan volatiliteetille tyypillistä klusteroitumista ja se onnistuu myös jokseenkin 

kuvaamaan tuottojen paksuhäntäistä jakaumaa. Tuoton muutoksen suunnan 

aiheuttama asymmetrinen reaktio volatiliteetissa, sekä muutama muu havaittu 

säännönmukaisuus jäävät kuitenkin ARCH-mallilta huomiotta.  

ARCH-mallin rajoitteiden tuomiin ongelmiin on kehitetty lukuisia laajennuksia. 

GARCH-laajennus ratkaisee edeltäjänsä pitkän viiverakenteen ongelman, muttei 

kuitenkaan riittävästi helpota parametreille asetettujen oletusten tuomia rajoitteita. 

GARCH-malli sopii dataan yleisesti ottaen paremmin kuin edeltäjänsä ja antaa myös 

parempia ennusteita. GARCH-malli kuitenkin epäonnistuu huomioimaan samoja 

tuottojen jakaumasta havaittuja säännönmukaisuuksia, kuin edeltäjänsä. EGARCH-

laajennus poistaa parametrien ei-negatiivisuusoletuksen hyödyntämällä logaritmista 

varianssifunktiota. EGARCH-malli myös huomioi asymmetriaefektit volatiliteetissa, 

jonka ansiosta se pääsääntöisesti suoriutuu empiirisesti paremmin tuottojen 

kuvaamisessa kuin GARCH. ARCH-perheen mallit eivät pääsääntöisesti ota kantaa 

siihen, mitkä tekijät selittävät itse tuoton muodostumista. On kuitenkin 

perusteltavissa, että tuoton volatiliteetti, joka usein kuvastaa arvopaperin riskisyyttä, 

on yksi tuottoa merkitsevästi selittävä tekijä. Tämänkaltaisessa mallinnuksessa 

voidaan soveltaa ARCH-M-mallia, jossa myös varianssille tai sen jollekin funktiolle 

haetaan parametrikerroin tuoton selittäjänä. 

Empiirisissä sovelluksissa ARCH-perheen mallit suoriutuvat pääsääntöisesti hyvin. 

Ne sopivat dataan ja antavat hyviä ennusteita tulevasta varianssista. GARCH(1, 1)-

laajennus on usein erinomainen työkalu mallinnuksen alkuvaiheessa. Kuitenkin 

osaketuottoja mallintaessa asymmetriaefektin huomioiminen on hyvin tärkeässä 

roolissa, jolloin yleensä esim. EGARCH-malli on parempi. Nämä mallit kohtaavat 

kilpailua muilta volatiliteetin estimointimalleilta. Kovimpiin kilpailijoihin kuuluvat 

stokastisen volatiliteetin mallit ja implisiittisen volatiliteetin mallit. Alustavasti 
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vaikuttaa siltä, että kumpikin kilpaileva mallinnusmenetelmä suoriutuisi yksittäin 

ARCH-perhettä paremmin volatiliteetin estimoinnissa. Luonnollisesti molemmat 

kilpailevat mallit kohtaavat myös omia ongelmia. Mikään malli ei siis ole 

täydellinen. Ylipäätään reaalimaailman mallintamisessa on hyvä pitää mielessä 

George Boxin (1976) esittämä ja useasti lainattu aforismi – ”All models are wrong, 

but some are useful”.  

Mahdollinen näkökulma tulevalle tutkimukselle voisi olla erilaisten volatiliteetin 

ennustusmenetelmien vertailu eri sovellusalueilla. Selvityksestä olisi hyötyä sekä 

akateemikoille, että mahdollisesti myös riskien hallinnassa työskenteleville 

toimihenkilöille. Portfolion riskinhallintaa voidaan tehostaa, mikäli esim. eri 

maantieteellisille markkina-alueille ja eri omaisuuseräluokille (osakkeet, valuutat, 

ym.) kyetään määrittämään optimaaliset volatiliteettia estimoivat mallit. Tarkemmilla 

ja omaisuuseräluokkaan sopivilla ennusteilla saadaan parempi kuva yhtiön 

altistumisesta ja siihen voidaan reagoida muuttamalla suojautumisstrategioita.  



35 

 

LÄHTEET 

Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X. & Labys, P. (2001). The distribution 

of realized exchange rate volatility. Journal of the American Statistical 

Association, 96(453), 42–55. doi: 10.2139/ssrn.267791 

Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X. & Labys, P. (2003). Modeling and 

forecasting realized volatility. Econometrica, 71(2), 579–625. doi: 

10.3386/w8160 

Black, F. (1976). Studies of stock market volatility changes. Proceedings of the 

American Statistical Association, Business and Economic Statistics Section, 

177–181. 

Bodurtha Jr., J. N. & Mark, N. S. (1991). Testing the CAPM with time-varying risks 

and returns. Journal of Finance, 46(4), 1485–1505. doi: 10.2307/2328868 

Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. 

Journal of Econometrics, 31(3), 307–27. doi: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 

Bollerslev, T. (1987). A conditionally heteroskedastic time series model for 

speculative prices and rates of return. Review of Economics and Statistics, 69(3), 

542–547. doi: 10.2307/1925546 

Bollerslev, T., Chou, R. Y. & Kroner, K. F. (1992). ARCH modeling in finance: A 

review of the theory and empirical evidence. Journal of Econometrics, 52(1–2), 

5–59. 

Bollerslev, T., Engle, R. F. & Nelson, D. B. (1994). Chapter 49 arch models 

Elsevier. doi: 10.1016/S1573-4412(05)80018-2 

Bollerslev, T., Engle, R. F. & Wooldridge, J. M. (1988). A capital asset pricing 

model with time-varying covariances. Journal of Political Economy, 96(1), 116. 

doi: 10.1086/261527 

Box, G. E. P. (1976). Science and statistics. Journal of the American Statistical 

Association, 71(356), 791. doi: 10.2307/2286841 

Braun, P. A., Nelson, D. B. & Sunier, A. M. (1995). Good news, bad news, volatility, 

and betas. Journal of Finance, 50(5), 1575–1603. doi: 10.1016/b978-

012598275-7.50005-3 

Carnero, M. A., Pena, D. & Ruiz, E. (2004). Persistence and kurtosis in GARCH and 

stochastic volatility models. Journal of Financial Econometrics, 2(2), 319–342. 

doi: 10.1093/jjfinec/nbh012 

Chapman, T. (2004). Robert F engle: Understanding volatility as a process. 

Quantitative Finance, 4(2), C20. doi: 10.1080/14697680400000028 



36 

 

Engle, R. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the 

variance of united kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. doi: 

10.2307/1912773 

Engle, R. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied 

econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. doi: 

10.1257/jep.15.4.157 

Engle, R. (2004). Risk and volatility: Econometric models and financial practice. 

American Economic Review, 94(3), 405–420. doi: 10.1257/0002828041464597 

Engle, R. F., Lilien, D. M. & Robins, R. P. (1987). Estimating time varying risk 

premia in the term structure: The arch-M model. Econometrica, 55(2), 391–407. 

doi: 10.2307/1913242 

Engle, R. & Bollerslev, T. (1986). Modelling the persistence of conditional 

variances. Econometric Reviews, 5(1), 1–50. doi: 10.1080/07474938608800095 

Fama, E. F. (1965). The behavior of stock-market prices. Journal of Business, 38(1), 

34–105. doi: 10.1086/294743 

Fama, E. F. & French, K. R. (2004). The capital asset pricing model: Theory and 

evidence. Journal of Economic Perspectives, 18(3), 25–46. doi: 

10.1257/0895330042162430 

Hall, S. G., Miles, D. K. & Taylor, M. P. (1989). Modelling asset prices with time-

varying betas. Manchester School of Economic and Social Studies, 57(4), 340–

356. doi: 10.1111/j.1467-9957.1989.tb00821.x 

Hansen, P. R. & Lunde, A. (2005). A forecast comparison of volatility models: Does 

anything beat a GARCH(1,1)? Journal of Applied Econometrics, 20(7), 873–

889. doi: 10.1002/jae.800 

Horváth, R. & Šopov, B. (2016). GARCH models, tail indexes and error 

distributions: An empirical investigation. North American Journal of Economics 

& Finance, 37, 1–15. doi: 10.1016/j.najef.2016.03.006 

Kambouroudis, D. S., McMillan, D. G. & Tsakou, K. (2016). Forecasting stock 

return volatility: A comparison of GARCH, implied volatility, and realized 

volatility models. Journal of Futures Markets, 36(12), 1127–1163. doi: 

10.1002/fut.21783 

Köksal, B. (2009). A comparison of conditional volatility estimators for the ISE 

national 100 index returns. Journal of Economic & Social Research, 11(2), 1–

28. 

Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments 

in stock portfolios and capital budgets. Review of Economics & Statistics, 47(1), 

13. doi: 10.2307/1924119 



37 

 

Mandelbrot, B. (1963). The variation of certain speculative prices. Journal of 

Business, 36, 394–419. doi: 10.1086/294632 

Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. Journal of Finance, 7(1), 77–91. doi: 

10.2307/2975974 

McNees, S. K. (1979). The forecasting record for the 1970s. New England Economic 

Review, 33–53. 

Men, Z., McLeish, D., Kolkiewicz, A. W. & Wirjanto, T. S. (2017). Comparison of 

asymmetric stochastic volatility models under different correlation structures. 

Journal of Applied Statistics, 44(8), 1350–1368. doi: 

10.1080/02664763.2016.1204596 

Morelli, D. (2003). Capital asset pricing model on UK securities using ARCH. 

Applied Financial Economics, 13(3), 211. doi: 10.1080/09603100110115174 

Mossin, J. (1966). Equilibrium in a capital asset market. Econometrica, 34, 768–783. 

doi: 10.2307/1910098 

Nasdaq OMX Nordic. (2018). Omxhpi, omx helsinki_pi, (fi0008900006). Haettu 

osoitteesta: 

http://www.nasdaqomxnordic.com/indeksit/historialliset_kurssitiedot?Instrumen

t=FI0008900006 

Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new 

approach. Econometrica, 59(2), 347. doi: 10.2307/2938260 

Ng, L. (1991). Tests of the CAPM with time-varying covariances: A multivariate 

GARCH approach. Journal of Finance, 46(4), 1507–1521. doi: 10.1111/j.1540-

6261.1991.tb04628.x 

Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under 

conditions of risk. Journal of Finance, 19(3), 425–442. doi: 10.1111/j.1540-

6261.1964.tb02865.x 

Treynor, J. (1961). Market value, time and risk. 

Treynor, J. (1962). Toward A theory of market value of risky assets. 

Tuominen, P. (2010). Todennäköisyyslaskenta I (10th ed.). Helsinki: Limes ry. 

Westfall, P. H. (2014). Kurtosis as peakedness, 1905–2014. R.I.P. American 

Statistician, 68(3), 191–195. doi: 10.1080/00031305.2014.917055 

Wooldridge, J. M. (2012). Introductory econometrics : A modern approach (5th 

edition ed.). Australia: South-Western/Cengage Learning. 

http://www.nasdaqomxnordic.com/indeksit/historialliset_kurssitiedot?Instrument=FI0008900006
http://www.nasdaqomxnordic.com/indeksit/historialliset_kurssitiedot?Instrument=FI0008900006


38 

 

LIITTEET 

Liite 1 – Gaussin ja Markovin lause 

Gauss-Markovin lauseeksi kutsutaan regressioanalyysissä viiden ehdon joukkoa, 

jotka voimassa ollessaan takaavat PNS-menetelmän antamien beeta-estimaattien 

olevan parhaita lineaarisista ja harhattomista estimaattoreista. Tämä liite seuraa 

Wooldridgen (2012) aikasarjoihin laajennettua Gauss-Markovin lauseen esitystä. 

i) Lineaaristen parametrien oletus. Stokastiset prosessit 

{(𝑥𝑡1, 𝑥𝑡2, … , 𝑥𝑡𝑘, 𝑦𝑡): 𝑡 = 1, 2, … , 𝑛} noudattavat seuraavaa lineaarista 

mallia: 

𝑦𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑥𝑡1 + ⋯ +  𝛽𝑘𝑥𝑡𝑘 +  𝑢𝑡 , 

 

jossa {𝑢𝑡: 𝑡 = 1, 2, … , 𝑛} on virhe- tai häiriötermien sarja ja 𝑛 on 

aikaperiodien määrä. 

ii) Mallimatriisin lineaarinen riippumattomuus. Otoksessa (eli mallin 

sisältämistä aikasarjoissa) selittävien muuttujien joukossa ei ole vakioisia 

prosesseja ja selittävät muuttujat ovat lineaarisesti riippumattomia. 

iii) Virheen ehdollinen odotusarvo on nolla. Jokaisella aikaperiodilla 𝑡 

virhetermien 𝑢𝑡 ehdollinen odotusarvo on nolla, ts. 

 

𝐸(𝑢𝑡|𝑿) = 0, 𝑡 = 1, 2, … , 𝑛. 

 

iv) Homoskedastisuus ts. virhetermin ehdollinen varianssi on vakio. 

Jokaisella aikaperiodilla 𝑡 virhetermien 𝑢𝑡 varianssi ehdolla 𝑿 on vakio, 

ts. 

𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑡|𝑿) = 𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑡) =  𝜎2, 𝑡 = 1, 2, … , 𝑛. 

 

v) Virhetermit eivät ole sarjakorreloituneita. Jokaisilla ajanhetkillä 𝑡 ja 𝑠 

virhetermit 𝑢𝑡 ja 𝑢𝑠 ovat korreloimattomia, ts. 

 

𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑢𝑡, 𝑢𝑠|𝑿) = 0 ∀ 𝑡 ≠ 𝑠 
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Liite 2 – Sanasto 

Tässä liitteessä avataan tutkielmassa esiintyvää ekonometriassa, tilastotieteessä ja 

todennäköisyysteoriassa käytettyä yleistä sanastoa. Sanaston sisällön esitykset 

seuraavat Wooldridgen (2012) esityksiä, ellei toisin mainita. 

Diskreetti on kuvaava sana, jolla tarkoitetaan erillään ja hyppäyksittäin vaihtuvaa tai 

arvoja saavaa. Sanalla voidaan kuvata montaa eri asiaa, mm. satunnaismuuttujan 

arvojoukkoa tai stokastista prosessia tai esim. aika-akselia. Esimerkkinä diskreetistä 

satunnaismuuttujasta toimii esim. yhden nopan heitto, jonka tuleman mahdollisena 

arvojoukkona ovat silmäluvut 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Jatkuva muuttuja voi puolestaan 

saada arvoja esimerkiksi koko reaaliakselilta. (Tuominen, 2010.) 

Ehdollinen odotusarvo on satunnaismuuttujan tai stokastisen prosessin tunnusluku, 

joka kuvaa toteuman tai realisaation uskottavinta arvausta, sillä ehdolla, että 

tiedetään jotain, mikä vaikuttaa kyseisen satunnaismuuttujan tai stokastisen prosessin 

toteumaan, jo tapahtuneen. Yksinkertaisena esimerkkinä olkoon satunnaismuuttujat 

𝑋 ja 𝑌 eri nopanheiton silmälukuja. Tällöin voidaan määrittää satunnaismuuttuja 

𝑍 = 𝑋 + 𝑌, eli kahden nopanheiton silmälukujen summa. 𝑍:n mahdolliset toteumat 

ovat luvut 2, 3, …, 12. Nyt jos jo tiedetään, että 𝑌 = 6, niin 𝑍:n toteumista 

mahdottomia arvoja ovat 2,3,4,5 ja 6, jolloin sen jakauma ehdolla 𝑌 = 6 on eri, kuin 

mitä se olisi ilman tätä ehtoa. Ehdollista odotusarvoa merkitään 𝐸(∙ |𝑌), jossa 𝑌 on 

ehtotapahtuma.  

Ehdollinen varianssi on satunnaismuuttujan tai stokastisen prosessin tunnusluku, 

joka kuvastaa toteuman tai realisaation tavanomaista vaihtelua odotusarvon 

ympärillä, sillä ehdolla, että tiedetään jotain, mikä vaikuttaa tämän varianssin 

muodostumiseen.  

Harhattomuus on tilastotieteessä käytetty nimitys estimaattorin tietylle 

ominaisuudelle. Yleensä harhattomuus määritellään siten, että estimaattorin 

odotusarvo vastaa todellisen parametrin arvoa. Matemaattisesti 𝐸(�̂�𝑖) =  𝛽𝑖, 𝑖 =

0, 1, … , 𝑘. 
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Jakauma eli todennäköisyysjakauma on satunnaismuuttujan tai stokastisen 

prosessin käyttäytymistä kuvaava funktio. Jakaumia on karkeasti kahdenlaisia, 

diskreettejä ja jatkuvia. Jakauma määritetään yleensä todennäköisyystiheys- ja 

todennäköisyyskertymäfunktion kautta. Jatkuvista jakaumista tunnetuin on 

normaalijakauma. Jakaumia visualisoidaan usein graafisesti piirtämällä 

todennäköisyystiheysfunktioiden ja todennäköisyyskertymäfunktioiden kuvaajat.  

Kovarianssistationaarisuus eli heikko stationaarisuus on stokastisen prosessin 

ominaisuus, joka usein edellytetään tai oletetaan, jotta prosessin kuvaamaa ilmiötä on 

mielekästä lähteä tulkitsemaan tai analysoimaan. Prosessin 𝑋𝑡, jolla on äärellinen 

toinen momentti, sanotaan olevan kovarianssistationaarinen, jos (i) 𝐸(𝑋𝑡) on vakio, 

(ii) 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑡) on vakio ja (iii) ∀ 𝑡, 𝑛 ≥ 1 pätee 𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑡, 𝑋𝑡+𝑛) on riippuvainen 

ainoastaan 𝑛:stä.  

Lineaarinen kombinaatio tai lineaarinen yhdiste on usein käytetty nimitys tulojen 

summalle. Tulon ensimmäisenä tekijänä on usein estimoitava parametri ja toisena 

jokin muuttuja tai sen potenssi. 

Optimointi eli maksimointi ja minimointi on analyysin toimenpide, jolla haetaan 

funktion ääriarvo. Yleisesti ääriarvo haetaan osittaisderivaattojen muodostaman 

vektorin eli ns. gradientin nollakohdasta ja ääriarvon laatua (maksimi/minimi) 

voidaan tarkastella toisen kertaluvun osittaisderivaattojen matriisin eli ns. Hessen 

matriisin ominaisuuksien avulla. 

Momentti on tässä tutkielmassa satunnaismuuttujalle tai stokastiselle prosessille 

laskettavissa oleva tunnusluku. Tunnusluvut antavat tietoa satunnaismuuttujan 

jakaumasta. Ensimmäinen momentti (ensimmäinen origomomentti) on 

satunnaismuuttujan odotusarvo, toinen keskusmomentti on sen varianssi, kolmas 

standardoitu keskusmomentti on jakauman vinous (skewness) ja neljäs standardoitu 

keskusmomentti on jakauman huipukkuus (kurtosis).  

Odotusarvo eli ehdollistamaton odotusarvo on satunnaismuuttujan tai stokastisen 

prosessin tunnusluku, joka kuvaa toteuman tai realisaation uskottavinta arvausta 
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(Tuominen, 2010). Odotusarvoa merkitään usein 𝐸(∙). Tilastotieteessä odotusarvon 

harhaton ja tarkentuva estimaattori on otoksesta laskettu aritmeettinen keskiarvo. 

PNS-menetelmä (OLS, ordinary least squares, least squares) on regressioanalyysissä 

kaikkein tyypillisimmin käytetty estimointimenetelmä. Menetelmän parametrit 

saadaan minimoimalla regression tuomien virhetermien neliöiden summa. 

(Wooldridge, 2012) PNS-beetan estimaattivektori matriisiesityksenä: (𝑿𝑻𝑿)−𝟏𝑿𝑻𝑌, 

jossa yläindeksi T viittaa transpoosiin, yläindeksi -1 viittaa käänteismatriisiin ja 

lihavointi viittaa matriisiin. Lihavoimaton merkki 𝑌 on vastevektori. 

Regressio tai regressioanalyysi on tässä tutkielmassa tilastollinen menetelmä, jossa 

sovitetaan parametrivektori kuvastamaan mallin olettamaa (yleensä) lineaarista 

riippuvuussuhdetta vastemuuttujan ja selittävien muuttujien välillä. Tämän 

tutkielman regressioita ajatellaan toteutettavan aikasarja -muotoiselle datalle. 

Riippumaton ja identtisesti jakautunut, iid. tai (diskreetti) valkoinen kohina 

tarkoittaa, että muuttujajonolla on sama (ei välttämättä tunnettu) 

todennäköisyysjakauma ja etteivät jonon muuttujien toteumat vaikuta toisiinsa. 

Toisin sanoen, kun jono on satunnaisotos tietyn todennäköisyystiheysfunktion 

omaavasta populaatiosta, ovat muuttujat riippumattomia ja identtisesti jakautuneita. 

𝑹𝟐-tunnusluku on regressiomallin istuvuutta tai hyvyyttä (goodness of fit) 

kuvastava tunnusluku. Tunnusluku saa arvoja väliltä [0,1] ja se voidaan tulkita 

osuutena vastemuuttujan variaatiosta, joka ollaan onnistuttu mallin avulla 

selittämään. 

Satunnaismuuttuja on todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä käytetty 

nimitys muuttujalle, jonka realisaatioon tai toteumaan liittyy sattuma. Tämänlaisen 

muuttujan tulevaa realisaatiota ei voida etukäteen varmuudella sanoa, mutta sille 

voidaan usein määrittää todennäköisyysjakauma, jota se noudattaa. (Tuominen, 

2010) 
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Selittävä muuttuja (explanatory variable, independent vairable, regressor) on 

regressiossa muuttuja, josta vasteen oletetaan riippuvan. Näille selittäville muuttujille 

PNS-menetelmä hakee beeta-kertomien estimaatit. 

Spesifiointi on regressioanalyysissä käytetty termi, joka tarkoittaa mallin 

määrittämistä. Oikealla spesifioinnilla tarkoitetaan sitä, että ilmiötä kuvaava 

riippuvuussuhde on saatu riittävän hyvin matemaattisesti kuvattua, jolloin malli 

onnistuu selittämään tutkittua ilmiötä hyvin. Huonosti spesifioitu malli voi kärsiä 

esim. vääränlaisesta rakenteesta (esim. virheellinen kvadraattisten riippuvuuksien 

huomiotta jättäminen) tai puuttuvien selittäjien harhasta. 

Stationaarisuus eli vahva stationaarisuus on stokastisen prosessin ominaisuus, 

joka usein edellytetään tai oletetaan, jotta prosessin kuvaamaa ilmiötä on mielekästä 

lähteä tulkitsemaan tai analysoimaan. Ehdot ovat huomattavasti tiukemmat, kuin 

kovarianssistationaarisuudessa. 

Stokastinen prosessi, prosessi tai aikasarja on tässä tutkielmassa diskreettinä 

esiintyvä sarja satunnaismuuttujia. Tässä tutkielmassa sarjan alaindeksinä toimii 

yleensä t, joka viittaa ajanhetkeen. 

Suurimman uskottavuuden menetelmä tai SU-menetelmä on PNS-menetelmän 

tapaan parametrien estimoinnissa käytetty menetelmä. Olkoon 𝑓(𝑦|𝒙, 𝜷) 

ehdollistettu todennäköisyystiheysfunktio populaatiosta otetulle satunnaisotokselle 

𝑦𝑖. Suurimman uskottavuuden estimaattori maksimoi logaritmisen 

uskottavuusfunktion, max�̂� ∑ log 𝑓(𝑦𝑖|𝒙𝒊, �̂�)𝑛
𝑖=1 . Menetelmä siis hakee estimaatin, 

joka maksimoi otoksen todennäköisyystiheysfunktion. 

Tehokkuus on tilastotieteessä toinen estimaattorin ominaisuuksia kuvaava käsite. 

Tehokkuutta estimaattoreiden välillä verrataan niiden keskivirheiden suurudella. 

Yleensä kahdesta harhattomasta estimaattorista halutaan valita tehokkaampi eli 

pienemmällä virheellä varustettu. Usein tehokkuutta kutsutaan myös 

paremmuudeksi. 
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Tuotto on arvopaperin antama kannustin sen omistamiseen. Arvopaperin 𝑖 tuotto 

ajanhetkellä 𝑡 määritellään suhdelukuna, joka lasketaan kaavalla 𝑅𝑖,𝑡 =  
𝑃𝑖,𝑡+𝐷𝑖,𝑡

𝑃𝑖,𝑡−1
 tai 

𝑟𝑖,𝑡 =  
𝑃𝑖,𝑡+𝐷𝑖,𝑡−𝑃𝑖,𝑡−1

𝑃𝑖,𝑡−1
, jossa 𝑃𝑖,𝑡 on arvopaperin markkina-arvo ja 𝐷𝑖,𝑡 on arvopaperin 

aikavälillä [𝑡 − 1, 𝑡] maksama osinko tai korko. Usein käytetään myös logaritmisia 

tuottoja ln(𝑅𝑖,𝑡). 

Tuotto-odotus on yksinkertaisesti tuoton odotusarvo, eli uskottavin arvaus tulevasta 

tuotosta. Kuten edellä on mainittu, tilastotieteessä odotusarvon harhaton ja 

tarkentuva estimaattori on aritmeettinen otoksesta laskettu keskiarvo. 

Varianssi eli ehdollistamaton varianssi on satunnaismuuttujan tai stokastisen 

prosessin tunnusluku, joka kuvastaa toteuman tai realisaation tavanomaista vaihtelua 

odotusarvon ympärillä. Satunnaismuuttujan varianssi lasketaan yleensä kaavalla 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸(𝑋2) − [𝐸(𝑋)]2. (Tuominen, 2010) Otosvarianssi lasketaan puolestaan 

1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1 , jossa �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 . 

Vastemuuttuja (response variable, dependent variable, regressand) on kiinnostuksen 

kohteena oleva muuttuja, tässä tutkielmassa usein arvopaperin tai portfolion tuotto. 

Vastemuuttujan oletetaan riippuvan lineaarisesti selittävistä muuttujista ja tälle 

riippuvuudelle etsitään parametrejä, jotka parhaiten kuvaavat vasteen ja selittävien 

muuttujien suhdetta. 
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Liite 3 – Riskin ja tuotto-odotuksen välisen suhteen teoria 

Tämä esitys mukailee Englen ym. (1987) teoreettista viitekehystä ARCH-M-mallin 

perusteeksi. On luonnollista ajatella, että sijoittajat vaativat korvausta riskin 

sietämisestä. Ajatellaan yksinkertaista maailmaa, jossa on vain yksi riskinen 

sijoitusinstrumentti ja yksi riskitön instrumentti. Kun riskisen instrumentin tuotto 

oletetaan normaalisti jakautuneeksi, riskiä voidaan mitata tuottojen varianssilla ja 

riskin sietämisestä saatua korvausta tuotto-odotuksen nousulla. Tuoton ja tuoton 

varianssin välinen suhde, joka varmistaa, että tasapainotilanteessa kaikki instrumentit 

ovat jonkun omistuksessa, riippuu yksilön hyötyfunktiosta sekä molempien 

instrumenttien tarjonnasta. 

Jotta tätä suhdetta voidaan tarkemmin tutkia, oletetaan, että riskisen instrumentin 

tuoton varianssi ja täten myös sijoittajien instrumentista tarjoama hinta vaihtelevat 

ajan myötä. Instrumentin tasapainohinta määrää tuotto-odotuksen ja varianssin 

välisen suhteen. Olkoon nyt riskittömän instrumentin lukumäärä 𝑥 ja sen hinta 1 sekä 

olkoon sen tarjonta täydellisen joustavaa ja sen tarjoama tuotto 𝑟 (vakio), johon ei 

liity satunnaisuutta. Olkoon riskisen instrumentin lukumäärä 𝑠, hinta 𝑝 ja sen tuotto 

𝑞, jolla on odotusarvo 𝜃 ja varianssi 𝜑. Merkitään nyt varallisuutta 𝑊:llä, jolloin 

tämän hetken varallisuus voidaan ilmaista seuraavassa muodossa: 

𝑊 = 𝑠𝑝 + 𝑥.    (16) 

Riskittömän korkokannan ylittävä tuotto 𝑦 saadaan kaavalla: 

 𝑦 = (
𝑞

𝑝
) − 𝑟,    (17) 

jolloin 𝑦:n odotusarvo ja varianssi saadaan kaavoista: 

 𝐸(𝑦) =  𝜇 = (
𝜃

𝑝
) − 𝑟, 𝑉𝑎𝑟(𝑦) =  𝜎2 =  𝜑/𝑝2. (18) 
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Jokainen sijoittaja maksimoi hyötynsä maksimoimalla periodin lopussa omaavansa 

varallisuuden odotusarvon. Kun sijoittajien riskin välttämistä kuvaava parametri 𝑏 

oletetaan vakioksi, voidaan odotettu hyöty kirjoittaa seuraavasti: 

𝐸𝑈 = 2 ∗ 𝐸(𝑞𝑠 + 𝑟𝑥) − 𝑏 ∗ 𝑉𝑎𝑟(𝑞𝑠 + 𝑟𝑥). (19) 

Kaava (19) saa maksiminsa, kun valitaan: 

𝑠𝑝 =  𝜇/(𝑏𝜎2).   (20) 

Nyt jos oletetaan, että riskisen instrumentin tuoton varianssi 𝜑 vaihtelee ajassa, niin 

myös tasapainossa saavutettavat arvot 𝑝, 𝜇, 𝜎2 ja 𝑠 vaihtelevat ajan myötä. Nyt jos 

oletetaan riskisten instrumenttien lukumäärä 𝑠 ja riskitön tuotto 𝑟 vakioiksi, voidaan 

tasapainossa kirjoittaa: 

𝜇𝑡
2 + 𝜇𝑡𝑟𝑡 = 𝑏𝑠𝜎𝑡

2𝜃,   (21) 

josta voidaan ratkaista 𝜇 ja piilottaa alaindeksit, jolloin: 

𝜇 = [−𝑟 + √𝑟2 + 4𝑏𝑠𝜎2𝜃] 2⁄ .  (22) 

Tällöin ylituoton odotusarvo 𝜇 on nolla, kun varianssi on nolla. Tämä tarkoittaa, ettei 

riskitöntä tuottoa ylittäviä tuottoja voi ansaita sietämättä riskiä. Yhtälön (22) 

kulmakerroin on myös aina positiivinen eli varianssin kasvaessa myös tuoton 

odotusarvo kasvaa. Suurilla varianssin arvoilla odotusarvo 𝜇 on verrannollinen 

varianssin neliöjuureen eli keskihajontaan. Jos nyt 𝜑 vaihtelee ajassa, mutta 𝑟, 𝑠 ja 𝜃 

eivät, on oletettavissa, että havaittujen tuottojen ja varianssien liikahdukset ovat 

saman suuntaisia (merkkisiä), mutta eivät verrannollisesti. 

Yleistetty hyötyfunktio saadaan korvaamalla 𝑠 halutunlaisella tarjonnan joustoa 

kuvaavalla funktiolla ja 𝑏 riskin sietoa kuvaavalla  𝜎2:n funktiolla. Erilaisia 

funktiorakenteita soveltamalla on mahdollista kuvata erilaista tuottojen ja varianssin 

suhteita. Kaiken edellisen nojalla voidaan olettaa, että ylituoton odotusarvo kasvaa 
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vähemmän kuin verrannollisesti suhteessa varianssiin ja että tämän suhteen tarkasti 

määrittää instrumenttien tarjonnan jousto ja sijoittajien riskimieltymykset. 
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