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Tiivistelmä 
 

Tässä työssä tarkastellaan VIX–indeksillä tapahtuvaa suojausta osakkeille, joukko-
velkakirjoille ja kiinteistöille sekä näistä muodostetuille neljän eri allokaation port-
folioille. Omaisuusluokkien ja portfolioiden ehdolliset volatiliteetit sekä ehdolliset 
korrelaatiot muodostetaan DCC-GARCH(1,1) –mallin avulla. Tämän jälkeen dy-
naamisia suojausasteita verrataan lineaarisella regressiolla muodostettuihin staat-
tisiin suojausasteisiin. 

VIX–indeksiin pohjautuvilla instrumenteilla tapahtuvaa suojausta on tarkas-
teltu aiemmin lähinnä osakeportfoliolle riskinhallinnan tai hajautuksen näkökul-
masta. Tämä työ laajentaa aiheen aiempaa kirjallisuutta sisällyttämällä kiinteistöt 
osaksi suojattavaa portfoliota. VIX–indeksi ja siihen perustuvat instrumentit ovat 
sijoitusportfoliolle potentiaalinen riskinhallinnan väline, sillä VIX–indeksin tuot-
tojen on havaittu korreloivan negatiivisesti S&P 500 –indeksin tuottojen kanssa. 
Tämä tuottojen korrelaatio on negatiivisimmillaan markkinaromahdusten aikana. 

Työn tulokset ovat yhdenmukaisia aikaisemman kirjallisuuden kanssa niin 
korrelaatioiden kuin suojausasteidenkin näkökulmasta. Tulosten perusteella staat-
tiset ja dynaamiset suojausasteet poikkeavat toisistaan varsin paljon jokaisen 
omaisuusluokan ja portfolion kohdalla. Osakkeiden ja kiinteistöjen suojausasteet 
käyttäytyvät hyvin samankaltaisesti, mutta kiinteistösijoituksen suojausaste ja sen 
vaihteluväli on keskimäärin suurempi. Kiinteistöjen lisäämisellä portfolioon ha-
vaittiin olevan suojausastetta nostava vaikutus. 
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1 JOHDANTO 

Chicagon johdannaispörssin (CBOE) volatiliteetti-indeksi (VIX-indeksi) mittaa 
markkinoiden odotusta S&P 500 –osakeindeksin lähitulevaisuuden tuottojen 
keskihajonnasta. VIX–indeksi sekä indeksiin pohjautuvat johdannaiset ovat erit-
täin mielenkiintoinen vaihtoehto portfolion riskinhallinnan välineeksi, sillä VIX-
indeksin ja S&P 500 –indeksin tuottojen korrelaation on havaittu olevan negatii-
vinen markkinatilanteesta riippumatta. Lisäksi tämän tuottojen välisen korrelaa-
tion on todettu olevan negatiivisimmillaan markkinaromahdusten aikana, eli täs-
mälleen silloin kun portfolion riskienhallinta joutuu kovimpaan testiin (muun 
muassa Guobuzaite ja Martellini 2012 sekä Briere ym. 2010). Vuonna 2008 kärjis-
tynyt finanssikriisi osoitti, että perinteiset sijoitusportfolion hajautustyökalut, 
kuten joukkovelkakirjat ja raaka-aineet, eivät omaisuusluokkien välisten korre-
laatioiden kasvun myötä suojanneet markkinaromahdukselta (Szado 2009). Ei 
ole siis yllättävää, että erilaisten VIX-instrumenttien käyttö niin akateemisessa 
tutkimuksessa kuin käytännön sovelluksissakin on kasvanut viime vuosina voi-
makkaasti.  

Tutkin tässä työssä VIX–indeksillä tapahtuvaa staattista ja dynaamista suo-
jausta osakkeille, joukkovelkakirjoille ja kiinteistöille sekä näistä omaisuus-
luokista muodostetuille neljälle portfoliolle eri allokaatioita käyttäen. Dynaami-
sessa suojauksessa tarvittavat ehdolliset volatiliteetit ja korrelaatiot muodostan 
DCC-GARCH(1,1) –mallin avulla. Tämän jälkeen dynaamisia suojausasteita ver-
rataan lineaarisella regressiolla muodostettuihin staattisiin suojausasteisiin. 

Aiheen aiempi tutkimus on tyypillisesti toteutettu S&P 500 –indeksiä käyt-
täen ja portfolion suojauksessa on käytetty joko VIX–indeksiä tai eri maturiteet-
tisia VIX-futuureja. Tämä työ laajentaa VIX–suojauksen tutkimuskenttää sisällyt-
tämällä kiinteistöt osaksi suojattavaa portfoliota. Kiinteistöjen ja VIX–indeksin 
optimaalisen suojausasteen tarkastelu tuo siten täysin uutta tietoa VIX–indeksin 
suojauspotentiaalista kiinteistöjä sisältävälle portfoliolle. 

Portfolion suojaus markkinalaskuilta sekä uusien riskinhallintavälineiden 
etsiminen on aina ajankohtainen tutkimuskysymys. VIX–indeksiin sijoittaminen 
on ollut mahdollista vuodesta 2004 lähtien, joten VIX–indeksillä tapahtuva port-



10 
 
folion suojaus on tutkimusaiheena verrattain uusi. Aikaisempi tutkimus on pää-
asiassa tarkastellut VIX–instrumenttien suojaustehokkuutta osakeportfoliolle. 
Tämän kaltaista kirjallisuutta onkin saatavilla varsin paljon. Kuitenkin esimer-
kiksi institutionaalisten sijoittajien kohdalla portfolio koostuu harvoin pelkäs-
tään osakkeista. Lisäksi kiinteistösijoitusten sekä erityisesti REIT-sijoitusten suo-
sio on kasvanut viime vuosina voimakkaasti (Mi ym. 2018).  Näin ollen VIX–suo-
jauksen tarkastelu on luontevaa laajentaa myös kiinteistöihin.  

Tämän työn rakenne on seuraava. Luvussa kaksi määrittelen käsitteen op-
timaalinen suojausaste. Luvussa kolme esittelen työssä käytetyn suojausinstru-
mentin, VIX–indeksin. Neljännessä luvussa luon katsauksen tutkimusaiheen 
aiempaan kirjallisuuteen kahta eri näkökulmaa käyttäen. Luvussa viisi esittelen 
ehdollisen volatiliteetin ja korrelaation estimointiin käytettävän DCC-GARCH –
mallin. Luvussa kuusi, josta alkaa tämän työn empiirinen osuus, kuvailen tämän 
työn havaintoaineiston, suoritan yksikköjuuritestit tutkittaville muuttujille ja to-
teutan DCC-GARCH(1,1) -estimoinnin. Ehdollisten volatiliteettien sekä korre-
laatioiden muodostamisen jälkeen empiirinen osio jatkuu suojausasteiden esti-
moinnilla luvussa seitsemän. Optimaalista suojausastetta tarkastellaan sekä 
staattisen että dynaamisen suojausasteen näkökulmasta. Johtopäätökset on esi-
tetty luvussa kahdeksan. 
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2 OPTIMAALINEN SUOJAUSASTE 

Tässä luvussa määritellään käsite optimaalinen suojausaste sekä tarkastellaan 
eroja staattisen ja dynaamisen suojausasteen välillä. Staattinen ja dynaaminen 
suojausaste estimoidaan työn empiirisessä osiossa jokaiselle omaisuusluokalle ja 
portfoliolle erikseen. Keskeisin ero staattisen ja dynaamisen suojausasteen välillä 
on, että staattinen suojausaste kiinnitetään tietylle tasolle koko suojausperiodin 
ajaksi. Vastaavasti dynaamisessa suojauksessa suojausastetta muutetaan suo-
jausperiodin aikana. 

Sijoitustoiminnassa riskiä mitataan tyypillisesti tuottojen keskihajonnalla 
eli volatiliteetilla (Brooks ym. 2002). Sijoitusportfolion riskinhallinnan tavoit-
teena on yhdistää erilaisia sijoituskohteita, esimerkiksi osakkeita ja johdannaisia 
siten, että muodostetun portfolion arvon vaihtelu pienenee mahdollisimman pal-
jon tai poistuu kokonaan (Chen ym. 2003). Suojausasteella tarkoitetaan sitä posi-
tioiden suhdetta, joka vallitsee suojattavan arvopaperin ja suojausinstrumentin 
välillä. Sellainen positioiden suhde, joka minimoi suojattavan portfolion tuotto-
jen keskihajonnan, on optimaalinen suojausaste. Optimaalinen suojausaste ℎ∗ 
voidaan esittää muodossa (Hull 2012) 

 

ℎ∗ = −𝜌
𝜎𝑆

𝜎𝐹
 ,                                                     (1) 

missä  

𝜎𝑆 = Suojattavan arvopaperin tuottojen keskihajonta, 

𝜎𝐹 = Suojausinstrumentin tuottojen keskihajonta, 

𝜌 = Korrelaatiokerroin suojauskohteen ja suojausinstrumentin tuottojen välillä. 

Yhtälön 1 mukaan optimaalisen suojausasteen komponentit ovat siis suojauskoh-
teen ja suojattavan instrumentin tuottojen välinen korrelaatiokerroin sekä kum-
mankin instrumentin tuottojen keskihajontojen suhde. Yhtälössä 1 esiintyvät pa-
rametrit estimoidaan työn empiirisessä osiossa DCC-GARCH –mallia käyttäen. 
Portfolion suojaus toteutetaan niin sanotulla ristiin suojausmenetelmällä (cross 
hedging). Ristiin suojauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa suojattava kohde ja 
suojausinstrumentti kuuluvat eri omaisuusluokkiin.  
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                              KUVIO 1 Suojausasteen ja position varianssin suhde 
                             (Lähde: Hull 2012) 

 
Kuvio 1 havainnollistaa position varianssin riippuvuuden suojausasteesta. Kuvi-
ossa 1 optimaalinen suojausaste on ℎ∗, sillä tämä suojausaste minimoi portfolion 
varianssin. 

2.1 Staattinen suojausaste 

Voidaan osoittaa, että optimaalinen suojausaste ℎ∗ on kulmakerroin lineaarisesta 
regressiosta, jossa suojauskohteen tuottoja selitetään suojausinstrumentin tuo-
toilla (Hull 2012). Kuvio 2 havainnollistaa näin estimoitua optimaalista suojaus-
astetta. 

Kuvion 2 lineaarinen regressio esittää niin sanottua staattista suojausastetta, 
jossa suojausaste kiinnitetään samalle tasolle koko sijoitusperiodin ajaksi. Staat-
tisen suojausteen heikkoutena on, että markkinoille tuleva uusi informaatio jäte-
tään huomiotta, mikä todennäköisesti muuttaa optimaalista suojausastetta (Chen 
ym. 2003.) 

Suojauksen tehokkuus voidaan määritellä siksi osuudeksi portfolion vari-
anssista, joka saadaan eliminoitua suojauksen avulla. Staattisessa suojauksessa 
tämä eliminoitu osuus varianssista on lineaarisen regression selitysaste 𝑅2 (Hull 
2012.) 
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                               KUVIO 2 Optimaalinen suojausaste lineaarisella regressiolla 
                               Kuviossa ∆𝑆 = suojattavan instrumentin tuotot ja ∆𝐹 = suojausinstru- 

                                  mentin tuotot 

2.2 Dynaaminen suojausaste 

Muun muassa Szado (2009), Briere ym. (2010) sekä Lee (2012) ovat osoittaneet, 
että S&P 500 –indeksin ja VIX–indeksin tuottojen korrelaatio ei säily vakiona yli 
ajan. Tämän työn tutkittavissa portfolioissa käytetään S&P 500 –indeksiä kuvaa-
maan portfolion osaketuottoja ja VIX–indeksiä suojausinstrumenttina, jolloin op-
timaalisen suojausteen kaavasta (kaava 1) voitaneen todeta, että suojausaste ei 
käyttäydy staattisesti suojausperiodin aikana.  Dynaamisen suojausteen esti-
mointi vaatii kaavassa 1 esiintyvien tuottojen välisen korrelaation 𝜌, suojattavan 
instrumentin volatiliteetin 𝜎𝑆  -ja suojausinstrumentin volatiliteetin 𝜎𝐹 mallinta-
mista. Näiden mallintamiseen käytetty DCC-GARCH –malli esitetään tarkem-
min luvussa viisi. 

Työn empiirisessä osiossa estimoitavat staattiset ja dynaamiset suojausas-
teet antavat hyvän vertailupohjan toisiinsa nähden. Muun muassa Szado (2009) 
ja Warren (2012) ovat todenneet, että VIX–suojauksen tehokas toteuttaminen on 
teknisesti vaativa prosessi. Staattisen ja dynaamisen suojausasteen vertailu osoit-
taa, poikkeavatko nämä suojausasteet toisistaan merkittävästi. Jos staattinen suo-
jausaste on hyvin lähellä dynaamista suojausastetta, staattisen suojausasteen 
käyttö saattaa käytännön sovelluksissa tulla houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi 
sen yksinkertaisuuden vuoksi. Erityisesti kiinteistösijoitusten kohdalla staattisen 
ja dynaamisen suojausasteen vertailu on mielenkiintoista, sillä VIX–instrumen-
teilla toteutettua suojausastetarkastelua kiinteistöportfoliolle ei ole aiemmin 
tehty. Lisäksi useassa aiemmassa tutkimuksessa on tarkasteltu joko dynaamista 
tai staattista suojausastetta, eikä vertailtu niitä keskenään. 
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3 VOLATILITEETTI-INDEKSI ELI VIX–INDEKSI 

Luvussa kolme esitellään työn suojausinstrumenttina käytetty Chicagon johdan-
naispörssin (CBOE) volatiliteetti-indeksi eli VIX-indeksi. VIX–indeksi on ylivoi-
maisesti seuratuin osakemarkkinavolatiliteettia kuvaava indeksi, jolle on las-
kettu arvo vuodesta 1993 lähtien. Tässä luvussa määritellään, mitä VIX–indek-
sillä täsmällisesti tarkoitetaan. Lisäksi luvussa esitellään indeksin laskutapa ja 
muita indeksin keskeisimpiä ominaisuuksia. Näiden lisäksi tarkastellaan, miten 
VIX–indeksiin pohjautuvien johdannaisten suosio on kasvanut voimakkaasti 
viime vuosien aikana. (Chang ym. 2013). 

3.1 VIX–indeksin perustiedot 

CBOE:n esiteltyä VIX-indeksin vuonna 1993, indeksistä tuli hyvin nopeasti kiin-
topiste osakemarkkinoiden odotetulle volatiliteetille. VIX–indeksi mittaa kulla-
kin hetkellä markkinoiden odotusta S&P 500 –indeksin 30 päivän volatiliteetista. 
Vuodesta 1993 vuoteen 2003 VIX–indeksin arvo johdettiin käyttämällä kahdek-
saa eri S&P 100 –osakeindeksioption implisiittistä volatiliteettia. Näiden kahdek-
san eri optiosarjan avulla laskettiin hypoteettinen at-the-money optio S&P 100 -
indeksille siten, että VIX-indeksi millä tahansa ajan hetkellä osoitti tämän hypo-
teettisen at-the-money option implisiittisen volatiliteetin 30 päivän maturiteetilla 
(CBOE 2014.)  

Kymmenen vuotta VIX-indeksin perustamisen jälkeen, vuonna 2003, CBOE 
muutti indeksin laskutapaa yhteistyössä Goldman Sachsin kanssa. VIX–indeksin 
merkitys ei tässä yhteydessä muuttunut, vaan uusi laskutapa mittaa siis yhä 
markkinoiden odotusta S&P 500 -indeksin 30 päivän volatiliteetista. Erona aiem-
paan indeksiin on, että nykyisin VIX-indeksin laskennan pohjana on S&P 500 –
osakeindeksi. Lisäksi nykyinen VIX-indeksi sisältää informaatiota volatiliteetti-
vinoudesta, koska indeksi käyttää laajaa otantaa optioiden toteutushinnoista pel-
kän at-the-money –optiosarjan sijasta. VIX–indeksi perustuu tänä päivänä sellai-
siin reaaliaikaisiin optiohintoihin, jotka heijastavat sijoittajien yhteistä näkemystä 
tulevaisuuden osakemarkkinavolatiliteetista. Markkinoilla vallitsevan epävar-
muuden aikoihin yhdistyvät tyypillisesti suuret markkinalaskut. Tällaisina ai-
koina optiohinnat sekä VIX–indeksi tyypillisesti nousevat. Tästä syystä VIX-in-
deksistä käytetään usein nimitystä sijoittajien pelkokerroin (CBOE 2014.) 

Vanhasta VIX-indeksistä käytetään nykyisin nimitystä VXO (Zhang & Zhu 
2006). Whaleyn (2009) mukaan syitä vuonna 2003 tapahtuneelle indeksin lasku-
tavan muutokselle olivat muun muassa S&P 500 –indeksin parempi tunnetta-
vuus ja S&P 500 –optioiden suurempi vaihtomäärä. Lisäksi S&P 500 -optiot ovat 
luonteeltaan eurooppalaisia, jolloin näiden arvostus on helpompaa amerikkalai-
siin optioihin verrattuna. Kuvio 3 esittää VIX–indeksin kehityksen aikavälillä 
3.12.1990 – 17.12.2014. Vaikka VIX–indeksille alettiin laskea ensimmäisen kerran 
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noteeraus vuonna 1993, indeksin arvoa on mahdollista laskea ”taaksepäin”, ku-
ten alla olevassa kuviossa 3 on tehty vuosien 1990 ja 1993 välillä. 

 
            KUVIO 3 VIX–indeksin kuvaaja 1990 – 2014 

 
Määritelmänsä mukaisesti VIX–indeksi mittaa siis S&P 500 –indeksin odotettua 
30 päivän volatiliteettia, ei toteutunutta volatiliteettia. Kuviosta 3 on selkeästi ha-
vaittavissa yhteys odotetun volatiliteetin ja markkinakriisien välillä. Esimerkiksi 
Venäjän kriisi 1998, finanssikriisi 2008 - 2009 ja vuonna 2011 alkanut Euroopan 
valtioiden velkakriisi näkyvät VIX–indeksissä selkeästi havaittavina piikkeinä. 
Sitä vastoin on mielenkiintoista, että niin sanotun teknokuplan puhkeaminen 
vuonna 2000 ei ilmene VIX–indeksin kuvaajasta kovinkaan selkeästi. Merkille 
pantavaa on myös finanssikriisin aiheuttaman reaktion voimakkuus VIX-indek-
sissä. Toisaalta juuri finanssikriisin aiheuttama valtava reaktio kuviossa 3 saa in-
deksin muut suuret reaktiot vaikuttamaan pieniltä. 

Whaley (2009) esittää kattavasti VIX–indeksin määritelmän, indeksin lasku-
tavan ja indeksin muita ominaisuuksia. Erityisesti Whaley korostaa, että määri-
telmänsä mukaisesti VIX–indeksi mittaa markkinoiden odotusta lähitulevaisuu-
den volatiliteetista. Toisin sanoen indeksi on eteenpäin katsova, eikä mittaa jo 
ilmennyttä volatiliteettia. Oleellista on Whaleyn mukaan myös huomioida, että 
VIX–indeksi ei aiheuta osakemarkkinoiden volatiliteettia. 

3.2 VIX–indeksin laskutapa 

Kuten edellä todettiin, VIX–indeksin arvo johdetaan S&P 500 –indeksin optioi-
den avulla. Indeksin laskentakaavassa jokaisen option tarkoitus on heijastaa 
markkinoiden odotusta tulevaisuuden volatiliteetista. Käytetyt optiot VIX–in-
deksin laskentakaavassa ovat S&P 500 -indeksin myynti- ja osto-optioita, joiden 
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maturiteetti on 23 - 37 päivää. Yleisessä muodossa VIX–indeksin mukaisen vola-
tiliteetin laskukaava on muotoa (CBOE 2014.) 

𝜎2 =
2

𝑇
∑

∆𝐾𝑖

𝐾𝑖
2𝑖 𝑒𝑅𝑇𝑄(𝐾𝑖) −

1

𝑇
[

𝐹

𝐾0
− 1]

2
,             (2) 

missä 

𝜎 = VIX/100 jolloin VIX = 𝜎 ∗ 100, 

T = Option jäljellä oleva maturiteetti, 

F = Tulevaisuuden indeksitaso, pohjautuen indeksin optiohintoihin, 

𝐾0= Ensimmäinen option toteutushinta alle tulevaisuuden indeksitason F, 

𝐾𝑖= i:nen out-of-the-money option toteutushinta; osto-option, jos 𝐾𝑖>𝐾0: myynti-
option, jos 𝐾𝑖<𝐾0: sekä myynti-, että osto-option, jos 𝐾𝑖=𝐾0, 

∆𝐾𝑖 = Toteutushintojen muutos – Toteutushintojen erotus jaettuna kahdella kum-
mallakin puolella 𝐾𝑖: 

∆𝐾𝑖 =
𝐾𝑖+1−𝐾𝑖−1

2
 ,                (3) 

R = Riskitön korko, 

𝑄(𝐾𝑖) = Osto- ja myyntihintojen erotuksen keskipiste jokaiselle optiolle toteutus-
hinnalla 𝐾𝑖.  

3.3 VIX–indeksiin sijoittaminen 

VIX-indeksi on laskennallinen indeksi, joten sillä ei ole mahdollista käydä kaup-
paa pörssivaihdetun arvopaperin tavoin. Verrattaessa VIX-indeksiä esimerkiksi 
osakkeisiin, sijoittajan on mahdollista saada osakkeista tuottoa joko osakkeen 
hinnan nousun tai osinkovirran myötä. Sen sijaan VIX-indeksi itsessään ei tuota 
kassavirtaa, koska sillä ei ole operatiivista käyttöä. Pitkällä aikavälillä VIX-indek-
sin odotettu tuotto on nolla. Esimerkiksi vuosien 1995 ja 2004 välillä VIX-indeksin 
keskimääräinen vuosituotto oli 0,07% (Dash & Moran 2005.) 

Jotta sijoittaminen VIX-indeksiin olisi mahdollista, CBOE laski liikkeeseen 
ensin VIX-futuurit vuonna 2004 ja kaksi vuotta myöhemmin VIX-optiot. Näiden 
futuurien ja optioiden tarkoitus on tarjota suora altistus odotetulle volatiliteetille 
mahdollisimman yksinkertaisesti. Kymmenessä vuodessa liikkeeseenlaskun jäl-
keen VIX-futuurien ja optioiden yhteenlaskettu päiväkohtainen vaihto on nous-
sut yli 800 000 sopimukseen (CBOE 2014.)  
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          KUVIO 4 VIX-futuurin päivittäisen vaihdon kehitys 2006 – 2013 
          (Lähde: CBOE 2014) 

 
Kuvio 4 esittää VIX-futuurien keskimääräisen päivittäisen vaihdon kehityksen 
vuosina 2006 - 2013. Kuten kuviosta 4 havaitaan, liikkeeseen laskun jälkeen 
vuonna 2006 VIX-futuurien päivittäinen keskimääräinen vaihto pysyi käytän-
nössä vakiona neljän vuoden ajan. Vasta vuonna 2010 päivittäinen vaihto kasvoi 
merkittävästi. Vuodesta 2010 eteenpäin VIX-futuurien suosion kasvu on ollut 
suorastaan räjähdysmäistä. Kun vuonna 2010 päivittäinen keskimääräinen 
vaihto oli noin 20 000 sopimusta päivässä, oli vastaava luku vuonna 2013 jo noin 
160 000. 

Jo Daigler ja Rossi (2006) osoittivat VIX-indeksin potentiaalin portfolion ris-
kinhallintavälineenä. Tämä huomioiden onkin mielenkiintoista, että VIX–futuu-
rien päivittäinen keskimääräinen vaihto pysyi lähes samana vuosina 2006 -2009. 
Vuodesta 2010 alkanutta räjähdysmäistä kasvua saattaa selittää VIX–indeksin 
käyttäytyminen vuoden 2008 finanssikriisissä, jolloin VIX–indeksin suojausomi-
naisuudet nousivat parhaiten esille. Muun muassa Szado (2009) osoitti VIX–in-
deksin erinomaisen suojaustehokkuuden juuri finanssikriisin aikana verrattuna 
esimerkiksi raaka-aineisiin. VIX-instrumenttien suojausominaisuuksia sekä te-
hokkuutta tarkastellaan lähemmin seuraavassa luvussa. 
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4 AIKAISEMPI TUTKIMUS 

Tässä luvussa luon katsauksen VIX-instrumenteilla toteutettua suojausta koske-
vaan aikaisempaan kirjallisuuteen neljässä eri osassa. Ensimmäisessä osassa tar-
kastelen tekijöitä, jotka tekevät VIX-instrumenteista potentiaalisia riskinhallinta-
välineitä. Toiseksi tarkastelen tutkimuksia, jotka antavat tukea VIX–instrument-
tien käytölle joko riskinhallinnan tai portfolion hajautuksen näkökulmasta. Kol-
manneksi tuon esille kritiikin, jota aikaisempi tutkimus on esittänyt VIX–instru-
mentteja kohtaan. Neljänneksi tarkastelen, miten aiempi tutkimus on viime vuo-
sina lähestynyt VIX-indeksin sekä kiinteistösijoittamisen yhteyttä. Lopuksi esitän 
yhteenvedon kirjallisuuskatsauksesta. 

VIX-indeksi ja siihen pohjautuvat instrumentit osana sijoitusportfoliota on 
verrattain paljon tutkittu aihe. Tyypillisesti aikaisemmat tutkimukset on toteu-
tettu S&P 500 –osakeindeksin avulla. Näissä tutkimuksissa tarkastellaan miten 
VIX-instrumentin lisäys vaikuttaa portfolion menestykseen joko riskinhallinnan 
tai hajautuksen näkökulmasta. Sekä tutkimustavat, että tulokset aiheuttavat jon-
kin verran hajontaa aikaisemman tutkimuksen sisälle. Aikaisempien tutkimuk-
sien tarkastelunäkökulma on jakautunut melko tasaisesti hajautuksen ja riskin-
hallintanäkökulman välillä. 

Aiheen aiemmasta tutkimuksesta on tiivistetysti havaittavissa seuraavat 
pääkohdat. Ensinnäkin kaikki tutkimukset toteavat VIX-indeksin potentiaalin 
riskinhallinnan työkaluna tai hajautusvälineenä perustuvan osaketuottojen ja 
VIX–indeksin tuottojen negatiiviseen korrelaatioon. Toiseksi VIX-instrumenttien 
riskinhallintakykyä tai hajautushyötyä on tutkimuksesta riippuen tarkasteltu eri-
laisin menetelmin. Valtaosa tutkimuksista on toteutettu S&P 500 portfoliota ja 
VIX-indeksiä käyttäen. Kolmanneksi, riippuen tutkimuksesta, tulokset ovat joko 
antaneet tukea tai kritisoineet VIX-instrumenttien käyttöä osana portfoliota. 

4.1 Volatiliteetti-instrumenttien potentiaali riskinhallinta-
välineenä 

Vuoden 2008 finanssikriisi osoitti, että perinteiset portfolion hajautukseen käyte-
tyt omaisuusluokat eivät tarjonneet suojaa riskinhallinnan näkökulmasta kriisin 
kärjistyessä. Esimerkiksi vuodesta 2005 vuoteen 2007 otoskorrelaatio S&P 500 –
indeksin päivätuottojen ja S&P Goldman Sachs Raaka-aine –indeksin (S&P GSCI) 
päivätuottojen välillä oli 0,02. Kun vastaavaa korrelaatiota tarkastellaan finanssi-
kriisivuosina 2008 - 2011, korrelaatio oli 0,43. Raaka-aine –indeksien lisäksi myös 
osake- ja joukkovelkakirjojen välinen korrelaatio on noussut viime vuosina (Ale-
xander & Korovilas 2011 sekä Szado 2009). Szado osoittaa lisäksi useiden hedge-
rahastostrategioiden kokeneen merkittäviä tappioita finanssikriisin kärjistyessä. 
Käytännössä omaisuusluokkien välisten tuottojen kasvanut korrelaatio tarkoit-
taa, että laskumarkkinassa jokainen omaisuusluokka tuottaa tappiota. Tällöin 
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omaisuusluokka ei tarjoa portfoliolle hajautushyötyä tai tehokasta riskinsuo-
jausta. 

Alexanderin ja Korovilaksen (2011) mukaan omaisuusluokkien välisten 
tuottojen kasvava korrelaatio on saanut sijoittajat etsimään vaihtoehtoisia väli-
neitä portfolion hajautukseen ja riskinhallintaan. Erittäin potentiaaliseksi vaihto-
ehdoksi ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana tulleet erilaiset osakemarkki-
navolatiliteettiin pohjautuvat instrumentit. Tyypillisesti mielenkiinnon kohteena 
ovat olleet VIX–indeksiin pohjautuvat instrumentit, sillä VIX–indeksi on ylivoi-
maisesti seuratuin osakemarkkinoiden volatiliteettia kuvaava indeksi. 

VIX–indeksin potentiaali osakeportfolion riskinsuojaukseen ja hajautuk-
seen perustuu S&P 500 –indeksin ja VIX–indeksin tuottojen väliseen negatiivi-
seen korrelaatioon. Useat tutkimukset ovatkin vahvistaneet tämän negatiivisen 
korrelaation. Taulukko 1 esittää eri tutkimuksissa havaittuja korrelaation arvoja 
osaketuottojen ja volatiliteetti-indeksien tuottojen välillä. 

 
 TAULUKKO 1 Osake- ja volatilisuusindeksien tuottojen välisiä korrelaatioita 

 
        

Tutkimus Korrelaatio Instrumentit Tutkimusaikaväli 
        

    
Alexander & Korovilas (2011) (-0,85)- (-0,71) S&P 500 ja 2004 - 2011 

  VIX-indeksi  
    

Deng ym. (2012) -0,69 S&P 500 ja 1990 - 2012 
    VIX-indeksi   

    
Guobuzaite & Martellini (2012) -0,74 EURO STOXX 50 ja 1999 - 2011 

  VSTOXX-indeksi  
    

Warren (2012) (-0,85)-(-0,68) S&P 500 ja 1990 - 2010 
    VIX -futuurit   
        

 

Kuten taulukosta 1 havaitaan, korrelaatio indeksien tuottojen välillä on ollut sel-
keästi negatiivinen. Korrelaation arvo on uusimpien tutkimusten mukaan keski-
määrin jopa alle -0,5. Taulukossa 1 esitettyjen tutkimusten aikavälit ovat 7-20 
vuotta, mutta suuria eroja ei korrelaation arvoissa tutkimusten välillä esiinny. 
Lisähuomiona voidaan mainita, että Guobuzaiten ja Martellinin (2012) euroop-
palaisella aineistolla laskettu korrelaatio ei näytä merkittävästi poikkeavan Yh-
dysvaltalaisesta aineistosta lasketusta korrelaatiosta.  

Guobuzaite ja Martellini (2012) toteavat, että volatilisuusindeksin ja osake-
indeksin tuottojen välinen korrelaatio pysyy negatiivisena markkinatilanteesta 
riippumatta. Tuottojen negatiivinen korrelaatio ei kuitenkaan heidän mukaansa 
säily ajassa vakiona, vaan markkinaromahdusten aikaan se jopa kasvaa. Negatii-
visemman korrelaation markkinaromahduksissa ovat Guobuzaiten ja Martelli-
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nin lisäksi havainneet myös Szado (2009), Briere ym. (2010) sekä Lee (2012). Näi-
den havaintojen perusteella VIX-indeksillä on siis loistavat edellytykset käytettä-
väksi portfolion riskinhallintaan. Erityisesti se, että korrelaatio on negatiivisempi 
markkinaromahdusten aikaan kasvattaa mielenkiintoa VIX-indeksiä kohtaan en-
tisestään. 

Toisaalta volatilisuus- ja osakemarkkinaindeksien tuottojen välisen korre-
laation dynaaminen luonne lienee myös haaste riskinhallinnan näkökulmasta. 
Korrelaation dynaaminen luonne aiheuttaa sen, että optimaalinen suojausaste 
(kaava 1) saattaa varsinkin suurissa markkinaromahduksissa heilahdella lyhy-
essä ajassa erittäin paljon. Näin ollen esimerkiksi yksinkertaisesti toteutettu staat-
tinen suojaus ei välttämättä ole yhtä tehokas menetelmä dynaamiseen suojauk-
seen verrattuna. 

Warrenin (2012) mukaan VIX-instrumenttien riskinhallintapotentiaalin toi-
nen komponentti seuraa VIX-instrumenttien käyttäytymisestä eri markkinatilan-
teissa. Koska osaketuotot ja VIX–indeksin tuotot korreloivat negatiivisesti keske-
nään, tulee VIX–indeksissä ottaa pitkä (long) positio. Pitkästä positiosta VIX–in-
deksissä seuraa kuitenkin, että VIX–indeksin arvon ollessa matalalla tasolla po-
sitio tuottaa rullauskustannusten vuoksi tappiota. Kuitenkin VIX–indeksin nous-
tessa markkinaromahdusten aikaan, näin syntyvät positiiviset tuotot ovat suu-
rempia negatiivisiin rullauskustannuksiin verrattaessa (Hafner & Wallmeier 
(2007), Carr & Wu (2007) sekä Whaley (2009).)  

Taulukon 1 perusteella osakeindeksien ja volatiliteetti-indeksien tuottojen 
korrelaatio on selkeästi negatiivinen. Whaleyn (2009) mukaan tämä ei kuitenkaan 
tarkoita, että suuri odotettu volatiliteetti ei voisi ilmetä myös markkinanousujen 
aikana. Tällaisia ajanjaksoja on esiintynyt esimerkiksi tammikuussa 1999, vuoden 
1995 alussa, kesä-heinäkuussa 1997 sekä joulukuussa 1999. Sijoittajien mieliala 
voi siis olla hermostunut osakeindeksien noususta huolimatta.  Korrelaatio osa-
keindeksin ja VIX-indeksin tuottojen välillä voi siis Whaleyn mukaan olla ajoit-
tain positiivinen. 

Aikaisemman tutkimuksen esittämät havainnot S&P 500 –indeksin tuotto-
jen ja VIX–indeksin tuottojen välisestä korrelaatiosta antavat hyvän vertailupoh-
jan tämän työn empiiriseen osioon. Mielenkiintoiseksi kysymykseksi nousee, mi-
ten DCC GARCH(1,1) –mallin avulla estimoitu ehdollinen dynaaminen korrelaa-
tio tulee vertautumaan taulukossa 1 esitettyihin korrelaatioihin. Suojaustehok-
kuuden näkökulmasta kiinnostavaa on korrelaation käyttäytyminen erityisesti 
finanssikriisin aikaan, jolloin muun muassa raaka-aine –indeksien korrelaatio 
kasvoi S&P 500 –indeksin välillä. Huomion arvoiseksi nousee myös, onko S&P 
500 –indeksin tuottojen ja VIX–indeksin tuottojen välisessä korrelaatiossa esiin-
tynyt positiivisia ajanjaksoja, kuten Whaley (2009) esittää. 

Kiinteistötuottojen ja VIX–indeksin tuottojen välisen korrelaation mallinta-
minen tulee olemaan erityisen kiintoisaa työn empiirisessä osiossa. Aikaisempi 
tutkimus on keskittynyt tarkastelemaan pääasiassa S&P 500 –indeksin tuottojen 
ja VIX–indeksin tuottojen välistä korrelaatiota, mutta kiinteistöjen kohdalla vas-
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taava korrelaation mallinnus on varsin vähän tutkittu aihe. Myöskin joukkovel-
kakirjatuottojen ja VIX–indeksin tuottojen korrelaatiotarkastelu on aiheen aiem-
massa tutkimuksessa jäänyt selkeästi pienempään rooliin.  

4.2 Volatiliteetti-instrumenttien hyödyt 

Daigler ja Rossi (2006) tutkivat optimaalista suojausastetta S&P 500 –portfoliolle 
VIX–indeksillä suojattaessa. Daigler ja Rossi suorittavat optimaalisen suojaus-
teen tarkastelun kalenterivuoden jaksoissa aikavälillä 1992 - 2002. He käsittelevät 
tutkimuksessaan VIX–indeksiä pörssivaihdetun arvopaperin tavoin, jolloin VIX–
indeksille lasketaan sekä tuotto että riski.  VIX–indeksin riskillä Daigler ja Rossi 
tarkoittavat indeksin omaa volatiliteettia.  

                               TAULUKKO 2 Vuosikohtainen suojausaste S&P 500 –portfoliolle  
                               (Lähde: Daigler ja Rossi 2006) 

 
    

Vuosi Optimaalinen suojausaste 

    

2002 0,204 

2001 0,181 

2000 0,178 

1999 0,149 

1998 0,163 

1997 0,163 

1996 0,100 

1995 0,057 

1994 0,073 

1993 0,057 

1992 0,084 

    

 

Daiglerin ja Rossin tulokset vuosittaiselle optimaaliselle suojausasteelle on esi-
tetty taulukossa 2. Kuten taulukosta 2 on havaittavissa, optimaalinen suojausaste 
on vuodesta riippuen vaihdellut 0,057:n ja 0,204:n välillä. Kymmenen vuoden 
ajanjaksolla havaitaan nouseva trendi, mutta vuoden aikaväleissä tarkasteltaessa 
VIX-indeksin paino S&P 500 -portfoliossa ei näyttäisi muuttuvan merkittävästi. 
Optimaalisen suojausasteen nousevaa trendiä selittänee ainakin viimeisten tut-
kimusvuosien osalta teknokuplan puhkeaminen 2000-luvun alussa, jolloin osa-
keindeksit ympäri maailman romahtivat. Toisaalta taulukon 2 perusteella tekno-
kuplan puhkeamisella on S&P 500 –indeksin varsin raju reaktio huomioiden yl-
lättävän pieni vaikutus suojausasteeseen. Luultavasti tämä selittyy sillä, että 
Daigler ja Rossi tarkastelevat optimaalista suojausastetta vuoden periodeissa. 
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Vaikka S&P 500 –indeksi laski 2000-luvun alussa erittäin rajusti, ei tämä välttä-
mättä heijastu suojausasteeseen yhtä voimakkaasti. 

Koska optimaalinen suojausaste ei Daiglerin ja Rossin tulosten mukaan 
muutu merkittävästi vuoden periodeissa tarkasteltuna, testasivat he portfolion 
tuottoa ja volatiliteettia tekemällä portfolion allokaatio edellisen vuoden opti-
maalisen suojausasteen mukaisesti. Näin tehty tarkastelu osoittaa, onko VIX-in-
deksin suojauspotentiaali sovellettavissa käytäntöön yksinkertaisella menetel-
mällä. Edellä kuvatulla tavalla muodostetun portfolion tuotto ja volatiliteetti ver-
rattuna pelkkään S&P 500 -portfolioon on esitetty taulukossa 3. 

 
TAULUKKO 3 VIX–suojatun portfolion tuotto ja riski (Lähde: Daigler ja Rossi 2006) 

 

    S&P 500   S&P 500   Tuotto   Volatiliteetti 

    –indeksin   -indeksin   edellisvuoden   edellisvuoden 

Vuosi   tuotto   
volatili-
teetti 

  
suojausas-

teella 
  suojausasteella 

                  
2002  -2,27 %  7,68 %  -1,51 %  3,79 % 

2001   -1,03 %   6,23 %   -1,19 %   2,92 % 

2000  -0,78 %  6,64 %  -0,54 %  3,89 % 

1999   1,49 %   5,37 %   1,17 %   2,94 % 

1998  1,96 %  6,58 %  1,70 %  3,29 % 

1997   2,28 %   5,91 %   2,16 %   4,01 % 

1996  1,46 %  3,90 %  1,63 %  2,83 % 

1995   2,44 %   2,45 %   2,19 %   2,10 % 

1994  -0,08 %  3,10 %  -0,05 %  2,15 % 

1993   0,58 %   2,56 %   0,44 %   2,20 % 

1992  0,34 %  2,91 %  NA  NA 

                  

 
 
Taulukon 3 perusteella tuottoero S&P 500 -portfolion ja edellisen vuoden opti-
maalisen suojausasteen perusteella muodostetun portfolion välillä on maksimis-
saan 0,3 prosenttiyksikköä S&P 500 –indeksin hyväksi. Portfolion volatiliteetti 
näyttää sen sijaan tarkasteluvuodesta riippuen pienentyneen 1,9 – 3,9 prosent-
tiyksikköä. Volatiliteetin pienentyminen näyttää myös lisääntyvän myöhempinä 
vuosina. Tämän perusteella Daigler ja Rossi toteavatkin volatiliteetin pienenty-
misen etujen olevan suuremmat verrattaessa menetettyyn tuottoon. Näin ollen 
Daiglerin ja Rossin tutkimustulokset tukevat VIX-indeksiin pohjautuvien tuot-
teiden käyttöä portfolion riskinhallinnassa. 

Daiglerin ja Rossin tutkimus on lähtökohdiltaan hyvin samanlainen tämän 
työn kanssa. Poikkeuksena kuitenkin on, että tässä työssä optimaalista suojaus-
astetta tullaan tarkastelemaan päiväkohtaisella tarkkuudella vuosittaisen sijasta. 
Daiglerin ja Rossin tulos suojausasteen pienistä muutoksista vuosien välillä selit-
tynee VIX–indeksin maltillisemmalla käyttäytymisellä tämän työn tutkimusaika-
väliin verrattaessa. Erityisesti finanssikriisin kärjistyminen sekä sitä seurannut 
suuri volatiliteetti ja kasvanut korrelaatio tulee mahdollisesti näkymään melko 
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suurina suojausasteen heilahteluina. Varsinkin finanssikriisivuosien lähiympä-
ristössä S&P 500 –indeksin –ja VIX–indeksin tuottojen välinen korrelaatio sekä 
optimaalinen suojausaste saattaa vaihdella erittäin voimakkaasti päiväkohtai-
sella tasolla tarkasteltuna. 

Guobuzaiten ja Martellinin (2012) tutkimus on lähtökohdiltaan melko sa-
manlainen Daiglerin ja Rossin tutkimuksen kanssa. Guobuzaite ja Martellini tar-
kastelevat osakeportfolion menestystä Sharpen luvulla mitattuna lisättäessä vo-
latilisuusinstrumentin painoa osakeportfoliossa viiden prosentin välein aikavä-
lillä 1999 - 2011. Poiketen aikaisemman tutkimuksen valtavirrasta, Guobuzaite ja 
Martellini käyttävät osakeportfoliona EURO STOXX 50 –indeksiä ja volatilisuus-
indeksinä VSTOXX–indeksiä. VSTOXX-indeksi on eurooppalainen vastine VIX–
indeksille. Guobuzaiten ja Martellinin yksi tavoitteista onkin tarkastella, ovatko 
eurooppalaisella aineistolla saadut tulokset linjassa yhdysvaltalaisen aineiston 
kanssa. Sharpen luvun lisäksi Guobuzaite ja Martellini estimoivat myös staatti-
sen suojausasteen EURO STOXX 50 –portfoliolle. 

Guobuzaite ja Martellini havaitsevat VSTOXX–indeksin optimaalisen pai-
non EURO STOXX 50 –portfoliossa olevan 30% Sharpen luvulla mitattuna. Opti-
maalisen suojausasteen näkökulmasta tarkasteltuna EURO STOXX 50 –portfo-
lion keskihajonnan havaittiin olevan pienimmillään VSTOXX –indeksin painon 
ollessa keskimäärin 0,2. Tämä asettuu hyvin linjaan Daiglerin ja Rossin tulosten 
kanssa, jolloin eurooppalaisella aineistolla toteutettu tarkastelu ei Guobuzaiten 
ja Martellinin mukaan poikkea merkittävästi yhdysvaltalaisella aineistolla toteu-
tetusta tutkimuksesta. Daiglerin ja Rossin tuloksiin peilaten VSTOXX–indeksin 
20 prosentin paino vaikuttaa loogiselta, sillä Guobuzaiten ja Martellinin tutki-
musaikaväli sisältää finanssikriisivuodet, mikä kasvattanee keskimääräistä 
(staattista) suojausastetta.  Finanssikriisivuosien sisältyminen tutkimusaikavä-
lille selittänee myös VSTOXX–indeksin keskimääräisen kohtuullisen ison painon 
Sharpen luvulla mitattuna. 

Daiglerin ja Rossin (2006), sekä Guobuzaiten ja Martellinin (2012) tavoin 
myös Lee (2012) tarkastelee VIX-instrumenttien riskinsuojausominaisuuksia. 
VIX–indeksin sijasta Lee keskittyy tarkastelemaan VIX-futuurien suojaustehok-
kuutta erityisesti suurissa markkinaromahduksissa tutkimusaikavälillä 2004 - 
2012. Lee käyttää S&P 500 – portfolion suojaamiseen maturiteetiltaan yhden kuu-
kauden VIX-futuuria, joka rullataan viisi päivää ennen futuurin erääntymistä. 
Leen mukaan rullaus viisi päivää ennen erääntymistä pienentää likviditeettiris-
kiä, joka futuureille syntyy erääntymispäivän lähestyessä. VIX–futuurien opti-
maalista rullausstrategiaa on myös omana aiheenaan tutkittu varsin paljon.  Esi-
merkiksi Alexander ja Korovilas (2011) käyttävät Leen kanssa samaa rullausstra-
tegiaa. 

Lee (2012) toteaa yhden kuukauden VIX-futuurien yhdistettynä sopivaan 
suojausasteen estimointiin tarjoavan tehokkaan suojan osakemarkkinaromah-
duksilta. Tämä ei kuitenkaan Leen mukaan merkitse luopumista osakeportfolion 
tuottopotentiaalista. Leen tuloksissa mielenkiintoisena yksityiskohtana on, että 
VIX-futuurien havaitaan olevan tehokkaampia suojausvälineitä kuin S&P 500 –
indeksin out-of-the money myyntioptioiden. Tulosten keskiöön nousee lisäksi 
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Leen mukaan sopivan suojausstrategian valinta. Tavoitteena on minimoida fu-
tuurien rullauskustannukset, mutta markkinaromahduksilta on silti ehdittävä 
suojautumaan ajoissa.   

Daiglerin ja Rossin tavoin myös Chen ym. (2011) tutkivat VIX-instrument-
tien hajautushyötyä odotusarvo-varianssi –viitekehyksessä. Erona näiden tutki-
musten välillä on, että optimaalisen suojausasteen sijaan Chen ym. tutkivat, pa-
rantaako VIX-instrumenttien lisäys portfolioon sijoitusmahdollisuuksien jouk-
koa S&P 500 portfolioon verrattaessa. Heidän tavoitteenaan oli siis toisin sanoen 
selvittää, siirtääkö VIX-instrumentin lisäys portfolioon tehokkaiden salkkujen 
rintamaa pelkkään S&P 500 –portfolioon nähden.  

Chen ym. (2011) toteavat VIX-instrumenttien tuovan hajautushyötyä pel-
kästään S&P 500 -indeksiä sisältävään portfolioon verrattaessa, sillä VIX-instru-
mentin lisääminen parantaa sijoittajan sijoitusmahdollisuuksien joukkoa. VIX-in-
deksin lisäksi he testasivat VIX-futuurien ja VIX-neliöidyn portfolion hajautus-
hyöytyä. Toisin kuin VIX-indeksi itsessään, nämä tuotteet ovat pörssinoteerat-
tuja, mikä tekee Chenin ym. tutkimuksesta käytännön sovellusten kannalta rea-
listisemman esimerkiksi Daiglerin ja Rossin (2006) tutkimukseen nähden. Myös 
VIX-futuurin ja VIX-varianssiswapin lisäyksen osakeportfolioon todetaan paran-
tavan sijoitusmahdollisuuksien joukkoa.  

Deng ym. (2012) tarkastelevat VIX-futuurien tehokkuutta sellaisen portfo-
lion suojaamisessa, joka sisältää osakkeita ja joukkovelkakirjoja eri painotuksilla. 
He laskevat rullaavaa regressiota käyttäen optimaalisen suojausasteen ensin osa-
keportfoliolle ja myöhemmin osakkeiden ja joukkovelkakirjojen yhdistelmäport-
foliolle. Lähtökohta on siis hyvin yhtenevä Daiglerin ja Rossin (2006) kanssa. 
Erona kuitenkin on, että Deng ym. käyttävät VIX-ETP (Exchange Traded Product) 
–tuotteita VIX-indeksin sijasta. Lisäksi he tuovat tarkasteluun mukaan joukko-
velkakirjat osana portfoliota, mikä tuo uuden näkökulman aiheen aikaisempiin 
tutkimuksiin. 

Tulosten perusteella Deng ym. (2012) toteavat keskipitkän maturiteetin 
VIX-futuurien olevan tehokkaampi suoja osakeportfoliolle kuin lyhyen maturi-
teetin VIX-futuurit. Keskipitkän maturiteetin VIX-futuurit pienensivät osakesal-
kun tuottojen keskihajontaa 44 prosenttia ja myös Sharpen luku kasvoi. Lisättä-
essä joukkovelkakirjan osuutta portfoliossa Deng ym. havaitsevat tuotto-odotuk-
sen vähenevän sekä lyhyen että keskipitkän maturiteetin VIX-futuureilla suojat-
taessa. Kuitenkin keskipitkän maturiteetin VIX-futuurit tuottavat myös osakkei-
den ja korkojen yhdistelmäportfoliolle hajautushyötyä, sillä tässäkin tapauksessa 
keskihajonta pienenee ja tuotto-odotus kasvaa yhdessä Sharpen luvun kanssa. 
Deng ym. testaavat lisäksi staattista suojausastetta VIX-indeksillä ja lyhyen ma-
turiteetin VIX-futuurilla. Staattinen suojausaste ei kuitenkaan tuota merkittäviä 
tuloksia. Deng ym. toteavatkin dynaamisen suojauksen nousevan vääjäämättä 
esille VIX-futuureja käytettäessä. 

Koska useat tutkimukset ovat todenneet S&P 500 –indeksin ja VIX–indeksin 
tuottojen välisen korrelaation olevan negatiivisimmillaan markkinaromahduk-
sissa, testasi Szado (2009) VIX–futuurien ja VIX osto-optioiden hajautushyötyä 
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vuoden 2008 finanssikriisin aikana. Leen (2012) tavoin myös Szado vertaa saami-
aan tuloksia S&P 500 –indeksin myyntioptioihin. Szado sisällyttää suojattavaan 
portfolioon osakkeiden lisäksi myös joukkovelkakirjoja, jolloin Szadon tulokset 
ovat hyvin verrattavissa myös tämän työn empiirisen osion kanssa. Szadon tu-
lokset on esitetty taulukossa 4. 

 
          TAULUKKO 4 VIX–futuurisuojauksen vaikutus (Lähde: Szado 2009) 

 
          

VIX futuurin paino portfoliossa   
Portfolion 

tuotto 
  Portfolion keskihajonta 

          

0,00 %  -20 %  25 % 

2,50 %   -16 %   23 % 

10,00 %  -4 %  16 % 

          

 
Taulukossa 4 kuvatut Szadon (2009) tulokset osoittavat VIX–futuurien hyödyt 
osakkeita ja joukkovelkakirjoja sisältävälle portfoliolle elokuusta joulukuuhun 
vuonna 2008. Portfolio, joka koostui ainoastaan osakkeista ja joukkovelkakir-
joista, tuotti tuona viiden kuukauden aikana noin 20 prosentin tappion. Kuiten-
kin jo pieni VIX–futuurin painon lisäys aiheuttaa selkeän parannuksen portfolion 
menestykseen niin tuotolla kuin riskilläkin mitattuna. 2,5 prosentin paino VIX–
futuureissa pienentää portfolion tappiota neljällä ja keskihajontaa kahdella pro-
senttiyksiköllä. Kun portfolion painosta 10 prosenttia on VIX–futuurissa, on port-
folion tappio pienentynyt viidesosaan alkuperäisestä. Samaan aikaan keskiha-
jonta on pienentynyt yhdeksän prosenttiyksikköä. 

Szadon (2009) sekä Leen (2012) tutkimukset osoittavat, että erityisesti mark-
kinaromahduksissa VIX–indeksin suojausominaisuudet nousevat parhaiten 
esille. Luonnollisesti tämä saattaa nostaa esiin kysymyksiä esimerkiksi suojauk-
sen ajoittamisesta, suojaustekniikasta sekä siitä, mitä VIX–instrumenttia tulee 
käyttää. Muun muassa näitä kysymyksiä, sekä muita VIX–suojaukseen liittyviä 
haasteita tarkastellaan kappaleessa 4.3. 

4.3 Volatiliteetti-instrumenttien ongelmia 

Aikaisemman tutkimuksen perusteella VIX-instrumenttien potentiaali portfolion 
riskinhallinnassa vaikuttaa lähes kiistattomalta. Useiden tutkimusten perusteella 
tämä potentiaali on myös hyödynnettävissä niin portfolion riskinhallinnan kuin 
hajautuksenkin näkökulmasta. Tulokset eivät kuitenkaan ole täysin yksimielisiä, 
ja VIX-instrumentteihin liittyviä haasteita onkin tuotu tutkimuksissa paljon esille. 
VIX-instrumentteihin liittyvä kritiikki tiivistyy suojauksen kustannuksiin, dy-
naamiseen korrelaatioon, VIX-instrumenttien riskisyyteen, suojauksen ajoituk-
seen ja suojauksen tekniseen haastavuuteen. 
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Kuten luvussa kolme on tuotu esille, VIX–indeksi itsessään ei ole sijoitet-
tava arvopaperi, vaan laskennallinen indeksi. Näin ollen VIX–indeksiin sijoitta-
minen vaatii erilaisten johdannaisten käyttöä. Esimerkiksi Daiglerin ja Rossin 
(2006) tutkimus tarkastelee portfolion optimaalista suojausastetta VIX–indeksin 
spot-aikasarjaa käyttäen, mikä rajaa esimerkiksi transaktiokustannukset ja joh-
dannaisiin liittyvät rullauskustannukset tarkastelun ulkopuolelle. Daigler ja 
Rossi nostavat tämän itsekin esille, ja toteavat että kustannusten huomiointi saat-
taa muuttaa merkittävästi portfolion tuottoa tai suojausasteen käyttäytymistä. 
Goltzin ja Stoyanovin (2012) mukaan kustannusten ohella on huomioitava, että 
VIX-johdannaiset eivät välttämättä täydellisesti jäljittele VIX–indeksiä. Näin ol-
len vaikka VIX–indeksi itsessään tarjoaa erinomaiset edellytykset portfolion suo-
jaukseen, tätä potentiaalia ei välttämättä saada täysimääräisesti hyödynnettyä 
johdannaisten avulla.   

Tuoreimmat aiheeseen liittyvät tutkimukset ovat kiinnittäneet huomiota 
VIX-johdannaisten kustannuksiin kasvavissa määrin. Muun muassa Alexander 
ja Korovilas (2011) tutkivat VIX-instrumenttien kustannusten merkitystä portfo-
lion menestykseen vuosina 2004 - 2011. Heidän mukaan VIX–suojauksen hyödyt 
ovat osakeportfoliolle kiistattomat markkinaromahduksissa kuten Szado (2009) 
ja Lee (2012) osoittavat, mutta nämä edut menetetään normaaleissa markkinati-
lanteissa transaktio- ja rullauskustannusten myötä. Alexander ja Korovilas jatka-
vat, että VIX–johdannaisten transaktio- ja rullauskustannukset ovat lisäksi poik-
keuksellisen suuria muihin johdannaisiin verrattaessa. Tällöin esimerkiksi S&P 
500 –indeksin omat futuurit tarjoavat kokonaisuudessaan tehokkaamman suojan 
S&P 500 –portfoliolle. Suurten kustannusten vuoksi viimeisimmissä tutkimuk-
sissa tarkasteluun on noussut myös VIX–johdannaisten optimaalinen rullausstra-
tegia. Alexanderin ja Korovilaksen (2011) tavoin optimaalista rullausstrategiaa 
ovat tutkineet myös Deng ym. (2012). 

Koska VIX–johdannaisten suuret kustannukset aiheuttavat normaalissa 
markkinatilanteessa tappiota, Alexander ja Korovilas (2011) sekä Lee (2012) to-
teavat ajoituksella olevan suuri merkitys VIX-instrumenteilla suojattaessa. Ale-
xanderin ja Korovilaksen mukaan tällöin haasteeksi nousee markkinaromahdus-
ten vaikea ennustaminen sekä niiden lyhytkestoisuus. Ajoituksen merkityksen 
voi todeta myös tarkastelemalla VIX–indeksin kuvaajaa (kuvio 3). VIX–indek-
sissä ilmenevät piikit ovat kestoltaan lyhytaikaisia ja voimakkaita, jolloin her-
mostuneisuuden jo lisäännyttyä markkinoilla VIX–suojauksen toteutus on myö-
häistä.  

Ajoituksen merkitys on otettava Szadon (2009) mukaan huomioon myös 
VIX–indeksin sekä S&P 500 –indeksin tuottojen dynaamisen korrelaation vuoksi. 
Szadon mukaan tästä voidaan tehdä johtopäätös, että yksinkertaisten menetel-
mien käyttö VIX-instrumenteilla suojattaessa ei tule kyseeseen. Suojausasteen es-
timointi vaatiikin Szadon mukaan hienostuneempia tekniikoita. Szadon kanssa 
yhtä mieltä VIX–suojauksen monimutkaisuudesta on myös Warren (2012), joka 
toteaa VIX-instrumenteilla toteutetun suojauksen olevan teknisesti erittäin haas-
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tavaa. Warrenin mukaan suojauksen tekninen haastavuus johtaa siihen, että ai-
noastaan kehittyneimpien sijoittajien tulisi harkita VIX-instrumenttien käyttöä 
osana portfoliota.  

Alexanderin ja Korovilaksen (2012) mukaan myös VIX-instrumenttien ris-
kisyys on otettava suojauksessa huomioon. VIX–indeksille on ominaista erittäin 
suuret piikit markkinaromahdusten aikaan (kuvio 3), mikä heijastuu myös VIX-
instrumenttien tuottoihin. Esimerkiksi vuonna 2011 VIX–futuurien volatiliteetti 
nousi noin 200 prosenttia, mikä merkitsi kahdenkertaisesti vivutetulle VIX–
ETN:lle (Exchange Traded Note) 400 prosentin tuottoa. Alexanderin ja Korovi-
laksen mukaan VIX-instrumentit ovatkin yksi riskisimmistä pörssivaihdetuista 
arvopapereista, jolloin esimerkiksi institutionaalisten sijoittajien tulisi välttää nii-
den käyttöä. 

Kritiikki osoittaa, että suojattaessa sijoitusportfoliota VIX-instrumenteilla 
huomioon on otettava useita asioita. Dynaaminen korrelaatio, VIX–indeksin 
suuri volatiliteetti, johdannaisten pakollinen käyttö sekä kustannusten mini-
mointi aiheuttavat sen, että Szadon (2009) ja Warrenin (2012) tapaan VIX-instru-
menteilla toteutettavaan suojaukseen liittyy paljon riskejä ja teknisiä haasteita. 
Kritiikistä huolimatta aiempi tutkimus ei kuitenkaan tyrmää VIX- instrumenttien 
käyttöä riskinsuojauksessa. Staattisen suojauksen käyttö VIX-instrumenttien 
kohdalla ei aikaisempiin tutkimuksiin viitaten tule välttämättä kyseeseen, vaan 
VIX–suojaus vaatii todennäköisesti kehittyneempiä menetelmiä toimiakseen op-
timaalisesti. 

4.4 VIX-indeksi ja kiinteistösijoittaminen 

VIX-indeksin sekä kiinteistösijoittamisen yhteyttä on akateemisessa tutkimuk-
sessa tarkasteltu varsin vähän. Viime vuosina aihetta on hieman lähestytty, jos-
kaan ei tämän työn tutkimusasetelmaa vastaavalla tavalla.  

Huang ym. (2015) tarkastelivat kiinteistösijoitusten (FTSE REIT –indeksi) 
hajautushyötyä osakeportfoliolle (S&P 500) vuosina 2000 – 2014. Huang ym. tut-
kivat kiinteistösijoitusten hajautushyötyä osakeportfoliolle äärimmäisissä ajan-
jaksoissa, kuten finanssikriisissä. Tulosten perusteella Huang ym. toteavat osake- 
ja kiinteistömarkkinoiden olevan vahvasti linkittyneet, jolloin kiinteistösijoituk-
set toivat vain vähän hajautushyötyä osakeportfoliolle finanssikriisissä. Tämän 
työn kannalta mielenkiintoisena tuloksena Huang ym. havaitsivat, että VIX-in-
deksi on yksi muuttujista, joka selittää osake- ja kiinteistömarkkinoiden linkitty-
neisyyttä.  

Osake- ja kiinteistömarkkinoiden yhteyttä ovat tarkastelleet myös Akin-
somi ym. (2018). He tutkivat staattisilla sekä dynaamisilla menetelmillä sijoitta-
jien laumakäyttäytymistä Yhdistyneisiin kuningaskuntiin listatuilla REIT-rahas-
toilla vuosina 2004 – 2016. Laumakäyttäytymistä tarkasteltiin matalan, korkean 
sekä äärimmäisen markkinaepävarmuuden aikana. Markkinaepävarmuuden 
mittaamisessa käytettiin FTSE 100 VIX –indeksiä, joka mittaa FTSE 100 –osakein-
deksin odotettua volatiliteettia. Akinsomi ym. havaitsivat, että REIT-rahastoissa 
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esiintyi laumakäyttäytymistä ainoastaan matalan epävarmuuden aikana. Osake-
markkinaan peilaten tulos on poikkeava, sillä osakemarkkinalla laumakäyttäy-
tymisen on laajasti havaittu kasvavan äärimmäisissä markkinaolosuhteissa.  

Anoruon ja Murthyn (2016) tutkimus on yksi harvoista, mikä on tarkastellut 
kiinteistösijoitusten sekä VIX-indeksin välistä yhteyttä. Tämä työn kannalta mie-
lenkiintoisena tuloksena he havaitsivat, että VIX-indeksin ja REIT-tuottojen väli-
nen Pearsonin korrelaatiokerroin oli -0,34 aikavälillä 1994 – 2014. Osaketuottojen 
tapaan myös kiinteistötuotot ovat siis korreloineet negatiivisesti VIX-indeksin 
kanssa, mikä tekee VIX-indeksistä potentiaalisen suojausinstrumentin myös kiin-
teistösijoituksille. Tässä työssä korrelaatiotarkastelu on tarkoitus viedä askeleen 
pidemmälle estimoimalla korrelaatio päiväkohtaisella aineistolla dynaamisin 
menetelmin. Dynaaminen korrelaatiotarkastelu osoittaa, onko kiinteistötuotto-
jen sekä VIX-indeksin välinen korrelaatio säilynyt ajassa vakiona, vai onko – ku-
ten osakemarkkinan tapauksessa – korrelaatio vaihdellut suuresti markkinatilan-
teesta riippuen. 

Myös Mi ym. (2018) ovat tarkastelleet kiinteistösijoitusten sekä VIX-indek-
sin yhteyttä estimoimalla kiinteistösijoitusten tuottojen volatiliteetin sekä VIX-
indeksin välisen korrelaatiokertoimen. Tämä korrelaatio oli 0,80, jolloin siis VIX-
indeksin noustessa myös kiinteistösijoitusten tuottojen volatiliteetti on tutkimus-
aikavälillä kasvanut. Koska osakkeiden lisäksi monille muille omaisuusluokille 
on olemassa omat volatiliteetti-indeksinsä, kehittävät Mi ym. REVIX-indeksin, 
mikä on kiinteistömarkkinan (REIT) vastine VIX-indeksille. Min ym. mukaan 
kiinteistömarkkinan volatiliteetti-indeksille on selkeä tarve, sillä REIT-sijoitusten 
suosio on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. REVIX-indeksin havaittiin en-
nustavan hyvin kiinteistösijoitusten toteutunutta volatiteettia, jolloin REVIX-in-
deksi toimisi VIX-indeksin tavoin hyvin kiinteistömarkkinan pelkokertoimena. 
REVIX-indeksi olisi luonnollisesti mielenkiintoinen suojausinstrumentti kiinteis-
töportfoliolle, minkä myös Mi ym. tutkimuksessaan toteavat.  

4.5 Yhteenveto aikaisemmista tutkimuksista 

Taulukko 5 esittää pääkohdat tutkimuksista, jotka puoltavat VIX-instrumenttien 
käyttöä sijoitusportfolion riskinhallinnassa tai hajautusvälineenä. Taulukosta 5 
on havaittavissa, miten VIX–instrumenttien tutkimus osana portfoliota on kehit-
tynyt yli ajan. Tutkimusaineistot ovat hyvin samankaltaisia Guobuzaitea ja Mar-
tellinia (2012) lukuun ottamatta, sillä jokainen tutkimus sisällyttää S&P 500 –in-
deksin osaksi portfoliota. Vähitellen portfolioon on lisätty osakkeiden lisäksi 
myös muita omaisuusluokkia, kuten joukkovelkakirjoja. Tutkimusaikavälit ovat 
tyypillisesti olleet 8-10 vuoden välillä, mutta myös neljän vuoden tutkimusaika-
väliä on käytetty. VIX-instrumenttien osalta tutkimukset ovat aluksi käyttäneet 
VIX-indeksin spot-aikasarjaa ja myöhemmin realistisempia tuotteita, kuten eri 
maturiteettisia futuureita. Aikaisempi tutkimus on keskittynyt VIX:n osalta spot 
-aikasarjaan luultavasti siitä syystä, että VIX–futuurit laskettiin liikkeelle vasta 
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vuonna 2006. Näin ollen VIX-futuureista ei ole saatavilla vielä kovinkaan paljon 
havaintoaineistoa.  
 

 
TAULUKKO 5 VIX-instmenttien käyttöä puoltava tutkimus 

 

Tutkimus    Aineisto   
Tutkimusai-

kaväli 
Tulokset 

       
Daigler & Rossi 

2006  
S&P 500 ja VIX:n 

 
1992 - 2002 Optimaalinen suojausaste 

  spot-aikasarja    0,05-0,20 

       

Lee 2012   
S&P 500 ja yh-

den 
  2004 - 2012 

VIX futuuri tarjoaa tehok-
kaan 

    
kuukauden VIX 

futuuri 
      

suojan markkinaromahduk-
sissa 

              

Chen ym. 2010 
 

S&P 500 ja eri-
laiset  

1996 - 2008 VIX tuotteet tarjoavat  

  

VIX -instrumen-
tit    

hajautushyötyä 

       
Guobuzaite & 

Martellini 
  

EUROSTOXX 50 
ja  

  1999 - 2011 
VSTOXX futuurin optimaali-

nen 
2012   VSTOXX futuuri       paino portfoliossa 0,2 

              

Deng ym. 2012 
 

S&P 500 ja eri 
maturi-  

2005 - 2012 
Keskipitkän maturiteetin 

futuu- 

  

teettiset VIX fu-
tuurit    

rit tehokkain suojausväline 

       

Szado 2009   
S&P 500, jouk-

kovelka- 
  2004 - 2008 VIX futuuri tarjoaa hyvän  

    
kirjat ja VIX fu-

tuurit 
      

suojan vuoden 2008 ro-
mahdeukelta 

              
Dash & Moran 

2005  

Hedgerahastoin-
deksi  

1996 - 2004 
VIX tuotteilla potentiaalia 

hedge- 

  

ja VIX:n spot-ai-
kasarja    

rahastojen riskinhallintaan 

              

 
 
VIX-instrumentteja puoltavien tutkimusten tuloksista on havaittavissa jonkin 
verran hajontaa tutkimusten lähestymistavoissa. Tämän työn kannalta erityisen 
mielenkiintoista on empiirisen osion tulosten vertailu Daiglerin ja Rossin (2006) 
sekä Guobuzaiten ja Martellinin (2012) estimointeihin optimaalisesta suojausas-
teesta. Toisaalta myös Szadon (2009) ja Leen (2012) havainnot VIX-instrument-
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tien eduista markkinaromahdusten aikana antavat vertailumahdollisuuden lu-
vusta kuusi alkavaa empiiristä osuutta ajatellen. Kiinteistöjen mukanaolo tämän 
tutkimuksen portfoliossa tuo täysin uutta tietoa siitä, miten optimaalinen suo-
jausaste käyttäytyy käytettäessä VIX-suojausta kiinteistösijoituksille. 
 
  TAULUKKO 6 VIX-instrumenttien haasteita 

 

Tutkimus    Aineisto   
Tutkimusaika-

väli 
  Tulokset 

        
Alexander & Ko-

rovilas  

S&P 500-etf 
sekä  

2004-2010 
 

VIX futuureissa suuret 
transaktio-, 

2011  VIX futuuri     sekä rullauskustannukset 
        

Alexander & Ko-
rovilas 

  
S&P 500 ETF ja 

VIX 
  2004-2011   VIX-tuotteet riskisimpiä 

2012   
futuuri, sekä -

ETN 
        

pörssivaihdettuja arvopa-
pereita 

                

Goltz & Stoyanov 
 

VIX-indeksi, 
VIX-ETN  

1993-2011 
 

VIX-ETN:t jäjittelevät VIX-
futuurei- 

2012  ja VIX ETF     ta VIX-indeksin sijaan 
                

 
Taulukossa 6 on esitetty erilaisten VIX-instrumenttien käyttöön liittyviä ongel-
mia. Vaikka teoriassa VIX-instrumentit tarjoavat tuottojen negatiivisen korrelaa-
tion myötä erittäin potentiaalisen vaihtoehdon portfolion hajautukseen ja riskin-
hallintaan, näitä ominaisuuksia ei ole mahdollista soveltaa käytäntöön täysin 
mutkattomasti. Erityisesti Alexanderin ja Korovilaksen (2011) esittämä havainto 
VIX–futuurien rullauskustannusten vaikutuksista jätetään tarkastelun ulkopuo-
lelle useissa tutkimuksissa. Alexanderin ja Korovilaksen (2012) mukaan VIX-inst-
rumenttien käyttö on perusteltua ainoastaan markkinaromahduksissa, sillä ku-
ten Szado (2009), myös Alexander ja Korovilas (2012) toteavat VIX–johdannais-
ten aiheuttavan tappiota vähäisen odotetun volatiliteetin aikana. 

Kuten Alexander ja Korovilas (2012) toteavat, VIX-instrumentteihin sijoit-
taminen ainoastaan ennen markkinaromahdusta on haastavaa romahdusten 
äkillisyyden ja lyhyen keston vuoksi. Tämä vaikeus on kenties helpoin ymmärtää 
tarkastelemalla VIX–indeksin kuvaajaa (kuvio 3). VIX–indeksille on tyypillistä 
erittäin suuret heilahtelut laskumarkkinassa, mikä luonnollisesti heijastuu myös 
VIX-instrumenttien tuottoihin.  

VIX–suojauksen ongelmakohtia esille tuovat tutkimukset korostavat aktii-
visen näkemyksen ottoa suojausta toteutettaessa. Rullauskustannukset, VIX–in-
deksin suuri volatiliteetti sekä dynaaminen korrelaatio aiheuttavat todennäköi-
sesti sen, että tämän työn empiirisessä osiossa tarkasteltava dynaaminen suojaus-
aste tulee poikkeamaan staattisen suojausasteen arvoista varsin paljon. Tässä 
työssä dynaamisessa suojauksessa käytettäviä työkaluja tarkastellaan seuraa-
vassa luvussa. 
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5 EHDOLLISEN VOLATILITEETIN MALLINNUS 

Volatiliteetin mahdollisimman tarkka mallinnus ja ennustaminen on tärkeä kom-
ponentti portfolion riskinhallinnassa. Jo tästä syystä volatiliteetin mallinnukseen 
on kiinnitetty paljon huomiota niin ehdollisen, stokastisen kuin toteutuneenkin 
volatiliteetin näkökulmasta. Tämän työn empiirisessä osiossa volatiliteetin ja 
korrelaation mallinnukseen käytetään DCC-GARCH –mallia, joka esitetään tässä 
luvussa. Yleisesti ottaen erilaiset GARCH–mallit soveltuvat hyvin ajassa muut-
tuvan suojausasteen työkaluksi, sillä GARCH–mallien avulla suojausasteessa on 
mahdollista huomioida ajassa muuttuva (ehdollinen) informaatio niin varians-
sissa kuin kovariansseissa (Chang ym. 2013.) 

Yleisenä konsensuksena pidetään, että erilaisiin monimuuttuja GARCH–
malleihin nojaavat suojausasteen estimoinnit tuottavat erinomaisia tuloksia vo-
latiliteetilla mitattuna (Brooks ym.  2002). Näin ollen olen valinnut tämän työn 
suojausasteen estimointivälineeksi DCC-GARCH –mallin. 

5.1 GARCH–mallit 

GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) –mallin 
kehittivät toisistaan riippumattomasti Bollerslev (1986) ja Taylor (1986). GARCH 
–malli on luultavasti eniten käytetty epälineaarinen malli volatiliteetin mallinta-
miseen ja ennustamiseen. Verrattaessa ARCH (Autoregressive Conditional He-
teroskedasticty ) –malliin, GARCH –mallissa ehdollinen varianssi riippuu virhe-
termin lisäksi varianssin omista viivästetyistä arvoistaan, jolloin GARCH –malli 
on yksinkertaisimmassa muodossaan 

 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1

2 + 𝛽𝜎𝑡−1
2       (4) 

 

Kaava 4 kuvaa yhden muuttujan GARCH(1,1) –mallia. Kaavassa 4 𝜎𝑡
2 on ehdol-

linen varianssi, sillä 𝜎𝑡
2  on ennuste yhden ajanjakson eteenpäin ajanjaksolle t 

käyttäen saatavilla olevaa informaatiota hetkellä t-1. GARCH–mallin avulla on 
toisin sanoen mahdollista ilmaista hetken t varianssi painotettuna funktiona pit-
kän aikavälin keskimääräisestä arvosta 𝛼0, virhetermin aikaisemmasta arvosta 
𝛼1𝑢𝑡−1

2 , sekä mallin avulla estimoidusta varianssista 𝛽𝜎𝑡−1
2  hetkellä t. 

GARCH(1,1) –malli voidaan laajentaa GARCH(p,q) muotoon, jolloin ehdol-
linen varianssi on funktio q viivästetystä neliöön korotetusta virhetermistä, sekä 
p viivästetystä ehdollisesta varianssista. Tällöin GARCH(p,q) –malli on muotoa 
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𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1

2 + 𝛼2𝑢𝑡−2
2 + ⋯ + 𝛼𝑞𝑢𝑡−𝑞

2 + 𝛽1𝜎𝑡−1
2 + 𝛽2𝜎𝑡−2

2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝜎𝑡−𝑝
2  

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖𝑢𝑡−𝑖

2𝑞
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑖𝜎𝑡−𝑖

2𝑝
𝑖=1              (5) 

Yleisesti ottaen GARCH(1,1) –mallia pidetään kuitenkin tehokkaana kuvaa-
maan havaintoaineiston volatiliteettiklusteroitumista, jolloin GARCH(1,1) –malli 
on ylivoimaisesti eniten käytetty malli volatiliteetin mallintamisessa. Hyvin har-
voin rahoituksen akateemisessa tutkimuksessa käytetään useamman kuin yhden 
viiveen mallia (Brooks 2008.) Tästä syystä myös tässä työssä käytetään 
GARCH(1,1) –mallia.  

GARCH–mallin kehittämisen jälkeen vuonna 1986 malli on kehittynyt lu-
kuisten laajennusten myötä (katso esimerkiksi Bollerslev ym. 1992). Laajennus-
ten tarkoitus on ollut ratkaista ongelmia ja rajoitteita, joita liittyy standardiin 
GARCH(p,q) –malliin. Näistä rajoitteista voidaan mainita ensinnäkin ei-negatii-
visuus –ehto, joka saattaa rikkoutua mallin estimoinnissa. Tämän ehdon rikkou-
tuessa malliin on esimerkiksi asetettava rajoitteita, jotka pakottavat estimoitavien 
parametrien olevan ei-negatiivisia. Toiseksi, GARCH–malli ei ota huomioon vi-
puvaikutusta. Viimeiseksi GARCH–malli ei salli suoraa yhteyttä ehdollisen vari-
anssin ja ehdollisen odotusarvon välillä (Brooks, 2008.) 

5.2 Epäsymmetriset GARCH–mallit 

Muun muassa Nelsonin (1991) sekä Cappiellon ym. (2006) mukaan on olemassa 
paljon näyttöä siitä, että osakeindeksit sisältävät paljon epäsymmetriaa ehdolli-
sessa volatiliteetissa. Epäsymmetrisella volatiliteetilla tarkoitetaan ilmiötä, jossa 
volatilitetti kasvaa negatiivisen shokin jälkeen enemmän verrattaessa samansuu-
ruiseen positiiviseen shokkiin.  

Epäsymmetrian aiheuttama ongelma käy ilmi tarkastelemalla kaavaa 4, 
jossa ehdollinen varianssi 𝜎𝑡

2on funktio shokkitermin 𝑢𝑡−1
2  ja viivetermin 𝜎𝑡−1

2 ne-
liöön korotetuista arvoista. Näin ollen ainoastaan shokki- ja viivetermien suu-
ruudella on merkitystä, ei etumerkillä. Kuten edellä on mainittu, on kuitenkin 
olemassa tieteellistä tutkimusta siitä, että negatiivinen shokki rahoitusmarkkina-
tuottojen aikasarjassa aiheuttaa suuremman volatiliteetin nousun verrattaessa 
saman suuruiseen positiiviseen shokkiin. Esimerkiksi osaketuottojen kohdalla 
tälle ilmiölle on tarjottu kaksi selitystä: vipuvaikutus ja volatiliteetti-palaute (vo-
latility-feedback) –hypoteesi (katso esimerkiksi Brooks 2008, 404-405). Nelsonin 
(1991) mukaan oletus symmetrisistä efekteistä on yksi standardin GARCH(1,1) –
mallin suurimmista heikkouksista. 

Todennäköisesti käytetyimmät mallit epäsymmetrisen efektin mallintami-
seen ovat Glostenin ym. (1993) GJR–malli, sekä Nelsonin (1991) eksponentiaali-
nen GARCH (EGARCH) –malli. Tässä työssä epäsymmetrisen efektin mallinta-
miseen käytetään edellä mainittua GJR–mallia, joka voidaan esittää muodossa 
(Brooks 2008.) 
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𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1

2 + 𝛽𝜎𝑡−1
2 + 𝛾𝑢𝑡−1𝐼𝑡−1 ,           (6) 

 

missä  

𝐼𝑡−1=1, jos 𝑢𝑡−1 <0,  

𝐼𝑡−1=0, jos 𝑢𝑡−1 ≥0. 

GJR-malli eroaa siten standardista GARCH –mallista (yhtälö 4) lisäämällä 
GARCH(1,1) -yhtälöön termi 𝛾𝑢𝑡−1𝐼𝑡−1. Mikäli shokkitermi 𝑢𝑡−1 on negatiivinen 
ja 𝛾>0, aiheuttaa negatiivinen shokki suuremman reaktion volatiliteettiin verrat-
taessa positiiviseen shokkiin. 

Jotta epäsymmetrisen efektin huomiointi tässä työssä on mielekästä, vaatii 
se luonnollisesti parametrin 𝛾 tilastollista merkitsevyyttä. Jos tämä parametri ei 
ole merkitsevä, ehdollisen volatiliteetin mallinnusta jatketaan olettamalla sym-
metriset reaktiot positiivisiin ja negatiivisiin shokkeihin.  

5.3 DCC-GARCH –malli 

DCC-GARCH:in (Dynamic Conditional Correlation-GARCH) tarkoituksena on 
mahdollistaa ehdollisen volatiliteetin ja korrelaation estimointi kahdessa vai-
heessa. Ensimmäisessä vaiheessa yhden muuttujan GARCH –malli estimoidaan 
kullekin muuttujalle, jonka jälkeen toisessa vaiheessa estimoidaan muuttujien 
väliset ehdollisen korrelaation parametrit (Engle & Sheppard, 2001.) 

Muun muassa Szado (2009), Briere ym. (2010) sekä Lee (2012) ovat toden-
neet, että korrelaatio S&P 500 –indeksin ja VIX–indeksin välillä ei säily ajassa va-
kiona. Suojausasteen kaavan (kaava 1) mukaisesti korrelaatiot ovat kriittinen osa 
suojausasteita muodostettaessa. Mikäli korrelaatiot ja volatiliteetit muuttuvat 
ajassa, suojausastetta tulisi säätää vastaamaan viimeisintä informaatiota. Tästä 
seuraa Dengin ym. (2012) mukaan, että suojattaessa portfoliota VIX–instrumen-
tilla, staattisen suojausasteen sijaan tarkasteluun nousee dynaaminen suojausaste. 

Ajassa muuttuvien korrelaatioiden mallintamiseen käytetään tyypillisesti 
erilaisia monimuuttuja GARCH–malleja. Tähän työhän olen valinnut monimuut-
tuja GARCH–malleista Englen (2002) esittämän DCC–GARCH –mallin, joka voi-
daan esittää muodossa 
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𝐻𝑡 = 𝐷𝑡𝑅𝑡𝐷𝑡 ,             (7) 

missä  

𝐻𝑡= kovarianssimatriisi,  

𝐷𝑡 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(ℎ11,𝑡

1

2 … ℎ𝑁𝑁𝑡

1

2 ),  

ℎ𝑁𝑁𝑡

1

2 = Yhden muuttujan GARCH-malli, 

𝑅𝑡 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑞11,𝑡

−
1

2 … 𝑞𝑁𝑁,𝑡

−
1

2 )𝑄𝑡𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑞11,𝑡

−
1

2 … 𝑞𝑁𝑁,𝑡

−
1

2 ),    

𝑄𝑡 =Positiivisesti definiitti NxN matriisi, missä 𝑄𝑡 = (𝑞𝑖𝑗,𝑡): 

𝑄𝑡 = (1 − 𝛼 − 𝛽)�̅� + 𝛼𝑢𝑡−1𝑢𝑡−1
′ + 𝛽𝑄𝑡−1,            (8) 

missä 𝑢𝑖𝑡 = 𝜀𝑖𝑡/√ℎ𝑖𝑡 , �̅� = 𝑁𝑥𝑁 𝑢𝑡 :n varianssimatriisi ja 𝛼 sekä 𝛽 ovat ei-negatii-

visia skalaariparametreja ehdolla 𝛼 + 𝛽< 1. 

Kaavassa 7 𝐷𝑡 on siis kxk diagonaalimatriisi ajassa muuttuvista tuottojen vari-
ansseista, missä ℎ𝑖𝑖𝑡voi olla mikä tahansa yhden muuttujan GARCH–malli ja 𝑅𝑡 
on korrelaatiomatriisi. Bauwensin ym. (2006) mukaan DCC-GARCH –mallin 
etuna on, että kaavassa 7 esitetty ehdollinen kovarianssimatriisi  𝐻𝑡voidaan esti-
moida kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa jokaisen omaisuusluokan 
tuottojen keskihajonnat mallinnetaan erikseen. Ensimmäisen vaiheen tulosten 

pohjalta saadaan muodostettua standardoidut residuaalit  𝜀𝑖𝑡 = 𝑟𝑖𝑡/√ℎ𝑖𝑡, joiden 

avulla estimoidaan dynaaminen korrelaatio (Cappiello ym. 2006.) Englen (2002) 
alkuperäisessä DCC-GARCH –mallissa korrelaatio on muodossa 

𝑄𝑡 = (1 − 𝑎 − 𝑏)�̅� + 𝑎𝜀𝑡−1𝜀𝑡−1
′ + 𝑏𝑄𝑡−1 ,              (9) 

𝑅𝑡 = 𝑄𝑡
∗−1𝑄𝑡𝑄𝑡

∗−1 ,               (10) 

 

missä  �̅� = 𝐸[𝜀𝑡𝜀𝑡
′], ja a sekä b ovat skalaareja. Koska Englen (2002) esittämä malli 

ei ota huomioon epäsymmetrisiä efektejä, käytän tässä työssä Sheppardin (2002) 
kaavasta 9 muokkaamaa muotoa 

 

𝑄𝑡 = (�̅� − 𝐴′�̅�𝐴 − 𝐵′�̅�𝐵 − 𝐺′�̅�𝐺) + 𝐴′𝜀𝑡−1𝜀𝑡−1
′ 𝐴 + 𝐵′𝑄𝑡−1𝐵 + 𝐺′𝑛𝑡−1𝑛𝑡−1

′ 𝐺,  (11) 

 

missä 𝐴, 𝐵 ja 𝐺 ovat diagonaalimatriiseja, 𝑛𝑡 = 𝐼[𝜀𝑡 < 0]°𝜀𝑡, �̅� = 𝐸[𝑛𝑡𝑛𝑡
′ ]. 

5.4 GARCH–mallien estimointi 

Koska GARCH on epälineaarinen malli, pienimmän neliösumman (PNS) mene-
telmä ei sovellu mallin estimointiin. Yksinkertaisin selitys tälle on, että PNS-me-
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netelmä minimoi jäännösten neliösummat. Jäännösten neliösumma riippuu ai-
noastaan parametreista ehdollisen odotusarvon yhtälössä, ei ehdollisesta vari-
anssista. Tällöin jäännösten neliösummien minimointi ei ole soveltuva tekniikka 
GARCH–mallien estimointiin (Brooks  2008.)  

PNS–menetelmän sijasta GARCH–mallien estimointiin käytetään suurim-
man uskottavuuden menetelmää (maximum likelihood). Suurimman uskotta-
vuuden menetelmä toimii etsimällä todennäköisimmät arvot parametreille poh-
jautuen käytettävissä olevaan havaintoaineistoon. Täsmällisemmin ilmaistuna 
suurimman uskottavuuden menetelmässä muodostetaan log-uskottavuusfunk-
tio, ja tämän jälkeen etsitään parametrien arvot, jotka maksimoivat tämän funk-
tion (Brooks 2008.) 

Tässä työssä käytetty DCC-GARCH -malli soveltuu empiirisen osion tavoit-
teisiin erinomaisesti. Aikaisempaan kirjallisuuteen viitaten S&P 500 –ja VIX–in-
deksin tuottojen korrelaatio ei säily ajassa vakiona mikä saadaan huomioitua 
DCC-GARCH –mallin avulla. Toiseksi tässä työssä käytettäviä muuttujia on ver-
rattaen paljon, jolloin DCC-GARCH –malli helpottaa estimointia, koska esti-
mointi variansseille ja muuttujien välisten tuottojen korrelaatioille suoritetaan 
kahdessa vaiheessa. DCC-GARCH estimointi toteutetaan luvussa 6, mistä alkaa 
työn empiirinen osio. 
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6 VOLATILITEETTIEN JA KORRELAATIOIDEN ES-
TIMOINTI 

Empiirinen osuus käynnistyy havaintoaineiston kuvailulla sisältäen muuttujien 
ja tutkittavien portfolioiden kuvaajat sekä tunnuslukuja muuttujiin ja portfolioi-
hin liittyen. Tämän jälkeen empiirinen osuus etenee yksikköjuuritesteihin, josta 
tarkastelua jatketaan DCC-GARCH(1,1) –mallin estimoinnilla. DCC-GARCH(1,1) 
–mallien estimoinnin avulla on mahdollista muodostaa yksittäisten omaisuusla-
jien tuottojen ja portfolioiden tuottojen ehdolliset volatiliteetit ja ehdolliset kor-
relaatiot. Volatiliteettien ja korrelaatioiden muodostamisen jälkeen empiirinen 
osuus etenee varsinaisen tutkimuskysymyksen, optimaalisen suojausasteen tar-
kasteluun. 

Ehdollista volatiliteettia ja korrelaatiota sekä VIX–indeksillä tapahtuvaa 
suojausta tarkastellaan erikseen jokaiselle omaisuusluokalle sekä neljälle erilai-
selle portfoliolle. Nämä neljä portfoliota koostuvat osakkeista, joukkovelkakir-
joista sekä kiinteistösijoitusindeksistä eri painotuksia käyttäen. Näistä neljästä 
tarkasteltavasta portfoliosta kaksi sisältää ainoastaan osakkeita ja joukkovelka-
kirjoja tulosten robustisuuden tarkistamiseksi.  

Volatiliteetin, korrelaation ja optimaalisen suojausasteen tarkastelu jokai-
selle omaisuusluokalle erikseen näyttää, miten nämä kolme tunnuslukua ovat 
käyttäytyneet omaisuusluokkakohtaisesti tutkimusaikavälillä. Vaikka tarkaste-
lun pääpaino tuleekin olemaan portfolioissa, myös omaisuusluokkakohtainen 
analyysi antaa arvokasta tietoa siitä, miten VIX–indeksi soveltuu kenties tyypil-
lisimpiä sijoituskohteita sisältävän portfolion suojaamiseen omaisuusluokittain. 
Erityisen kiintoisa tämä tarkastelu tulee olemaan kiinteistömuuttujan kohdalla, 
sillä VIX–indeksin suojausominaisuuksia kiinteistöille ei ole aikaisemmin tarkas-
teltu tämän työn tutkimusasetelman mukaisesti.  

6.1 Havaintoaineiston kuvailu 

Työn havaintoaineisto koostuu S&P 500 –osakeindeksin (S&P 500), Yhdysvaltain 
valtion 30 vuoden joukkovelkakirjan tuottoindeksin (TLONG), VIX-indeksin 
(VIX), sekä Vanguard REIT –kiinteistö ETF:n (VREIT) päiväkohtaisista havain-
noista aikavälillä 29.9.2004 – 17.12.2014. Havaintoaineisto on ladattu Datastream-
tietokantaa käyttäen ja kaikki empiirisen osion laskennat on toteutettu Win-
RatsPro–ohjelman avulla. Havaintoaineistoltaan lähimpänä tätä työtä ovat aikai-
semmasta kirjallisuudesta Szado (2009) ja Deng ym. (2012), joiden suojattavat 
portfoliot sisältävät tämän työn tavoin S&P 500 –indeksin lisäksi myös joukko-
velkakirjoja. Tässä työssä havaintoaineiston pituudelle asettaa rajoitteen VREIT–
muuttuja, josta on saatavilla päiväkohtaisia havaintoja 29.9.2004 alkaen. Suh-
teutettuna aikaisempaan kirjallisuuteen havaintoaineiston pituus on kuitenkin 
riittävä, sillä aikaisemman tutkimuksen aineiston pituus on ollut tyypillisesti 4 - 
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12 vuotta. Aikaisemman tutkimuksen valtavirran tavoin myös tämän työn ha-
vaintoaineisto koostuu Yhdysvaltalaisista indekseistä. Tämä on työlle mielekäs 
valinta, sillä käytännössä kaikki tässä työssä käytetyt muuttujat (S&P 500, 
TLONG, VREIT ja VIX) ovat omissa kategorioissaan maailman seuratuimpia. 
Toisaalta Yhdysvaltalaisen aineiston käyttö helpottaa myös tulosten vertaamista 
aikaisempaan kirjallisuuteen.    

Aiemmasta kirjallisuudesta poiketen (vertaa esim. Daigler & Rossi (2006)) 
olen valinnut tähän työhön suojausasteen tarkasteluaikaväliksi päiväkohtaiset 
havainnot. Päiväkohtaisten havaintojen tarkastelu on tässä työssä perusteltua, 
sillä VIX–indeksille (kuvio 3) on tyypillistä erittäin suuret heilahtelut pienen ajan 
sisällä. Varsinkin ylöspäin suuntautuvat piikit ovat kestoltaan yleensä hyvin ly-
hytaikaisia, jolloin pidempää havaintoaikaväliä käytettäessä saatetaan menettää 
tietoa korrelaatioiden ja suojausasteiden käyttäytymisestä. Vaikka päiväkohtai-
nen tarkastelu ei VIX–suojauksen käytännön toteuttamisen kannalta ole välttä-
mättä paras valinta, antaa päiväkohtainen tarkastelu tästä huolimatta käytännön 
soveltamisen kannalta hyödyllistä tietoa. 

S&P 500 –osakeindeksin kuvaajasta (Liite A, kuvio A.1.a) on selkeästi ha-
vaittavissa osakemarkkinoiden voimakkaat heilahtelut tutkimusaikavälillä. Eri-
tyisen voimakkaasti S&P 500 –indeksi reagoi finanssikriisin kärjistymiseen vuo-
sina 2008 ja 2009. S&P 500 –indeksiä tarkasteltaessa huomion arvoista on myös 
finanssikriisin jälkeinen, yli viisi vuotta jatkunut voimakas nouseva trendi, jonka 
myötä indeksi on noussut uusiin ennätyslukemin. Sitä vastoin Euroopan velka-
kriisi vuonna 2011 ei ole aiheuttanut kovinkaan dramaattista reaktiota Yhdysval-
tain osakemarkkinoilla. 

Liitteen A kuviossa A.1.b on esitetty myös kiinteistösijoituksia kuvaavan 
instrumentin, Vanguard REIT ETF –indeksin hinta- ja tuottokehitys. Vanguard 
REIT ETF on pörssilistattu rahasto (Exchange Traded Fund), joka koostuu 
kiinteistöihin sijoittavista Yhdysvaltalaisista yrityksistä (Real Estate Investment 
Trust). Vanguard REIT ETF on ylivoimaisesti markkinoiden suurin REIT ETF, 
jonka tarkoitus on jäljitellä mahdollisimman tarkasti MSCI US REIT -indeksiä. 
Vanguard REIT ETF:n markkina-arvo on noin 55 miljardia Yhdysvaltain dollaria 
(Vanguard 10.3.2015). Odotetusti vuoden 2008 finanssikriisi on havaittavissa 
erittäin selkeästi juuri kiinteistöjä kuvaavassa indeksissä. Vuoden 2008 aikana 
Vanguard REIT ETF:n arvo putosi noin 66 prosenttia indeksin arvosta 60 arvoon 
20. Juuri tämä ajanjakso on äärimmäisen mielenkiintoinen empiirisen analyysin 
edetessä niin korrelaation, kuin suojausasteenkin näkökulmasta.  Kuten S&P 500 
-indeksi, myös Vanguard REIT ETF on noussut varsin voimakkaasti vuoden 2009 
alkupuolelta lähtien. 

Liitteen A kuviossa A.1.c on esitetty työn korkomuuttuja, Yhdysvaltain val-
tion 30-vuotisen joukkovelkakirjan tuottokuvaaja (Barclays US Treasury BWTS 
30 Years). Kyseinen korkomuuttuja on analogisesti laskettu muuttuja, joka kulla-
kin ajanhetkellä osoittaa sijoittajan saaman kokonaistuoton Yhdysvaltain 30-vuo-
tisesta joukkovelkakirjalainasta, mikäli sijoittaja pitää joukkovelkakirjaa hallus-
saan maturiteettiin asti. Esimerkiksi sijoittamalla vuoden 2014 alussa Yhdysval-
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tain 30-vuotiseen joukkovelkakirjaan, on sijoittajalle ollut tarjolla noin sadan pro-
sentin tuotto, olettaen että Yhdysvaltain valtio kykenee selviytymään lainaan liit-
tyvistä velvoitteistaan.   

Liitteissä on kuvattu tässä työssä portfolion suojaamiseen käytetty 
instrumentti, VIX-indeksi (kuvio A.1.d). Jo silmämääräisesti tarkasteltuna VIX-
indeksi vaikuttaa erittäin potentiaaliselta vaihtoehdolta osakkeita ja kiinteistöjä 
sisältävän portfolion suojaukseen. Erityisesti tämä käy ilmi vertailemalla 
kuvaajien käyttäytymistä vuoden 2008 finanssikriisissä. Siinä missä S&P 500 –
indeksi romahti vuoden aikana lähes 50- ja Vanguard REIT ETF yli 50 prosenttia, 
oli VIX-indeksin reaktio samana vuonna käytännössä kuin peilikuva osake- ja 
kiinteistöindekseille. Kaiken kaikkiaan VIX-indeksissä ilmennyt reaktio vuonna 
2008 on täysin poikkeuksellinen verrattaessa indeksin muihin arvoihin 
tarkasteluajanjaksolla. Vertaamalla VIX–indeksin kuvaajaa S&P 500 –ja VREIT–
indeksien kuvaajiin näyttäisi siltä, että indeksit korreloivat negatiivisesti –
varsinkin markkinakriisien aikana. Aikaisempi tutkimus on esittänyt useita eri 
arvoja S&P 500 –indeksin ja VIX–indeksin tuottojen väliselle korrelaatiolle (tau-
lukko 1), mutta kiinteistöjen ja VIX–indeksin tuottojen välillä vastaavaa korrelaa-
tiotarkastelu on jäänyt huomattavasti pienempään rooliin. Korrelaation mallin-
nus VIX–indeksin ja Vanguard REIT ETF:n välille tuokin tietoa siitä, miten kor-
relaatio näiden omaisuusluokkien tuottojen välillä on ajassa vaihdellut. Tämä 
korrelaation mallinnus mahdollistaa myös vertailun S&P 500 –indeksin ja VIX –
indeksin väliseen korrelaatioon nähden. 

Työssä käytetty tutkimusaikaväli on ollut portfolion riskinhallinnan näkö-
kulmasta varsin haasteellinen. Tutkimusaikavälille mahtuu sekä finanssikriisi 
että Euroopan velkakriisi, joka tulee todennäköisesti näkymään optimaalisten 
suojausasteiden varsin suurina vaihteluina. Omaisuusluokkien graafinen tarkas-
telu antaa tukea muun muassa Dengin ym (2012) näkemykselle siitä, että VIX-
instrumentteja käytettäessä riskinhallintaan dynaaminen suojausaste nousee 
väistämättä esille staattisen suojausasteen sijaan. Finanssikriisin kärjistyminen 
vuosina 2008 - 2009 noussee erityisen haasteelliseksi, mutta toisaalta mielenkiin-
toiseksi empiirisen analyysin edetessä. Finanssikriisin ajanjakso saattaa asettaa 
myös DCC-GARCH –mallin muodostamiselle vaikeuksia, sillä niin osakkeiden, 
kiinteistöjen kuin VIX–indeksinkin kuvaajissa tämä ajanjakso käyttäytyy muu-
hun tutkimusaikaväliin nähden erittäin poikkeuksellisesti. 

6.2 Suojattavat portfoliot 

Tässä työssä tarkastelen optimaalisen suojausasteen käyttäytymistä edellä kuvat-
tujen muuttujien lisäksi myös neljälle portfoliolle, jotka koostuvat osakkeista, 
joukkovelkakirjoista ja kiinteistöistä eri painotuksilla. Näiden neljän tutkittavan 
portfolion allokaatiot on esitetty taulukossa 7. 
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TAULUKKO 7 Suojattavien portfolioiden allokaatiot 

 
        

Omaisuusluokan osuus portfoliosta 
        
    

 S&P 500 TLONG VREIT 

        

Portfolio 1 50 % 40 % 10 % 

Portfolio 2 33 % 33 % 33 % 

Portfolio 3 60 % 40 % 0 % 

Portfolio 4 50 % 50 % 0 % 

        

 
Taulukossa 7 kuvatun Portfolion 1 allokaatio on muodostettu kahden suurim-
man suomalaisen työeläkevakuutusyhtiön Varman ja Ilmarisen portfolioiden al-
lokaatioita (11.2.2015) heijastaen. Varma ja Ilmarinen ovat useiden kymmenien 
miljardien eurojen portfolioillaan Suomen suurimpia institutionaalisia sijoittajia. 
Eläkevakuutusyhtiöiden portfolioiden tarkastelu on yhtä aikaa ajankohtainen ja 
kiintoisa aihe, sillä historiallisen alhainen korkotaso aiheuttaa omat haasteensa 
näiden portfolioiden tuoton tavoittelulle. Yhtäältä myös Alexanderin ja Korovi-
laksen (2012) esittämä huomio siitä, että VIX–instrumentit eivät sovellu institu-
tionaalisille sijoittajille, pääsee tässä työssä täsmällisempään tarkasteluun. Port-
folio 1:n tulokset ovat myös hyvin verrattavissa Warrenin (2012) tulosten kanssa, 
sillä Warren käyttää tutkimuksessaan Yhdysvaltalaisten eläkevakuutusyhtiöi-
den tyypillistä portfolioallokaatiota. 

Taulukossa 7 kuvatun portfolion 2 allokaation tarkoitus on tarjota vertailu-
pohjaa suojausasteen käyttäytymiseen eläkevakuutusyhtiöiden portfolioihin 
nähden. Portfolio 2 on muodostettu niin sanottua naiivia allokaatiota käyttäen, 
jossa jokainen omaisuusluokka saa yhtä suuren painon portfoliossa. Lisäksi port-
foliossa 2 kiinteistöjen osuus on selkeästi isompi kuin portfoliossa 1, jolloin on 
mahdollista tarkastella, miten kiinteistöjen osuuden kasvattaminen portfoliossa 
vaikuttaa portfolion volatiliteettiin sekä suojausasteen käyttäytymiseen. 

Portfolioiden 3 ja 4 allokotaatiot ovat muutoin hyvin lähellä portfolioita 1 ja 
2 sillä eroavaisuudella, että portfolioissa 3 ja 4 kiinteistöjen osuus on nolla pro-
senttia. Näiden portfolioiden tarkoitus on mahdollistaa robustisuustarkastelu 
portfolioiden 1 ja 2 tuloksille. Koska portfoliot 3 ja 4 koostuvat ainoastaan osak-
keista ja joukkovelkakirjoista, antaa tämä myös tietoa siitä, mikä vaikutus kiin-
teistöjen lisäämisellä portfolioon on volatiliteettiin, korrelaatioon sekä suojausas-
teeseen. 
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6.3 Omaisuusluokkien ja portfolioiden kuvailevia tunnuslukuja 

Taulukko 8 esittää työssä käytettyjen omaisuusluokkien ja portfolioiden kuvaile-
via tunnuslukuja tutkimusaikavälillä 2004 - 2014. VIX–indeksiä käsitellään Daig-
lerin ja Rossin (2006) tapaan pörssilistattuna arvopaperina, jolloin VIX-indeksille 
on muiden muuttujien tapaan laskettu tuotto, volatiliteetti, vinous ja huipuk-
kuus. 

                TAULUKKO 8 Omaisuusluokkien ja portfolioiden kuvailevia tunnuslukuja 

 
  Kokonaistuotto Volatiliteetti Vinous Huipukkuus 

Omaisuusluokka    

       S&P 500 80,60 % 54,52 % -0,34 11,71 

       TLONG 25,19 % 0,07 % -0,37 31,42 

       VREIT 63,50 % 95,29 % -0,26 13,50 

       VIX 47,20 % 294,64 % 0,69 4,28 

Portfolio         

       Portfolio 1 56,70 % 35,35 % -0,10 7,71 

       Portfolio 2 55,85 % 47,09 % -0,15 9,46 

       Portfolio 3 58,41 % 32,71 % -0,09 7,65 

       Portfolio 4 52,87 % 27,26 % -0,09 9,29 

          

 
 
Taulukon 8 mukaan osakkeet ovat olleet tuottavin omaisuusluokka kymmenen 
vuoden tutkimusaikavälillä. Vaikka tutkimusaikaväliin sisältyy haastavia ajan-
jaksoja, on jokainen omaisuusluokka sekä portfolio tarjonnut positiivisia tuottoja. 
Pitkälti tämä johtuu finanssikriisin jälkeisestä, yli kuusi vuotta jatkuneesta nou-
susuhdanteesta. Lisäksi Euroopan velkakriisi 2011 ei aiheuttanut Yhdysvaltojen 
osake- ja kiinteistömarkkinoille kovinkaan suurta reaktiota. Tutkittavien portfo-
lioiden tuotot poikkeavat toisistaan melko vähän, sillä portfolioiden tuotot aset-
tuvat 52,87 – 58,41 prosentin välille. Erot portfolioiden tuotoissa selittynevät hy-
vin pitkälle korkomuuttujan (TLONG) osuudella portfoliossa, sillä tämän omai-
suusluokan tuotto on osakkeisiin ja kiinteistöihin verrattuna ollut taulukon 8 pe-
rusteella selkeästi alhaisin. 

Taulukossa 8 esitetyt omaisuusluokkien volatiliteetit ovat tuottoihin verrat-
tuna huomattavasti mielenkiintoisempia.  Erityisesti esiin nousee VIX–indeksin 
muita omaisuusluokkia merkittävästi suurempi volatiliteetti. Tämä selittynee 
hyvin pitkälle ajanjaksolla 2008 - 2009, jolloin VIX–indeksin käyttäytyminen oli 
täysin poikkeuksellista (Kuvio 3). VIX–indeksin volatiliteetin perusteella on 
helppo todeta Alexanderin ja Korovilaksen (2012) tavoin, että VIX-instrumentit 
ovat erittäin riskisiä tuotteita. Esimerkiksi osakkeisiin verrattaessa VIX–indeksin 
volatiliteetti on ollut moninkertainen.  
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Myös kiinteistötuoton volatiliteetti on ollut tutkimusaikavälillä voimakasta 
verrattaessa esimerkiksi osaketuottoon, sillä kiinteistötuoton volatiliteetti on ol-
lut noin 40 prosenttiyksikköä osaketuottoja korkeampi. Myös tämä selittynee fi-
nanssikriisin aikaisena hurjana pudotuksena (Liitteet), jolloin subprime-kriisi 
iski erityisen voimakkaasti juuri Yhdysvaltain asunto- ja kiinteistömarkkinoille. 
Tämäkin yksityiskohta huomioiden on silti hiukan yllättävää, miten paljon kiin-
teistöt ovat tällä tutkimusaikavälillä hävinneet osakkeille niin tuottojen kuin vo-
latiliteetinkin näkökulmasta. 

Portfolioiden tuottojen ja volatiliteettien vertailu osoittaa, että kiinteistöjä 
sisältävät portfoliot 1 ja 2 ovat volatiliteetilla tarkasteltuna selkeästi riskisempiä 
verrattaessa ainoastaan osakkeita ja joukkovelkakirjoja sisältäviin portfolioihin 3 
ja 4. Mielenkiintoisena yksityiskohtana havaitaan myös, että vaikka portfoliot 3 
ja 4 ovat olleet matalariskisempiä, eivät ne kuitenkaan tuotoilla tarkasteltuna ole 
merkittävästi hävinneet portfolioille 1 ja 2. Vertaamalla portfolioiden 1 ja 4 vola-
tiliteetteja paljastuu selkeästi, mikä vaikutus kiinteistöjen lisäämisellä on portfo-
lioiden riskisyyteen. Jo kymmenen prosentin kiinteistöpaino portfoliossa näyt-
täisi kasvattavan portfolion volatiliteettia tutkimusaikavälillä varsin paljon.  

Vinouden tunnusluku osoittaa, että yksittäisten omaisuusluokkien tuotot 
eivät ole normaalisti jakautuneita. Sitä vastoin portfolioiden tuotot ovat melko 
lähellä normaalijakaumaa. Huipukkuuden arvojen perusteella sekä yksittäisten 
omaisuusluokkien että portfolioiden tuottojen jakaumat ovat terävähuippuisia. 

6.4 Yksikköjuuritestit 

Työssä käytetty DCC-GARCH -malli edellyttää toimiakseen muuttujien stati-
onaarisuutta, joten empiirinen tarkastelu aloitetaan suorittamalla yksikköjuuri-
testit jokaiselle tasomuuttujalle. Yksikköjuuritesti suoritetaan ADF (augmented 
Dickey-Fuller)–menetelmää käyttäen. Nollahypoteesina yksikköjuuritestissä on, 
että aikasarja sisältää yksikköjuuren ja on siten epästationaarinen. Viiden prosen-
tin merkitsevyystaso ADF-testin arvolle on -2,86 (Brooks 2008.) ADF–yksikkö-
juuritestin arvot merkitsevyystasoineen kullekin tasomuuttujalle on esitetty tau-
lukossa 9. Kuten taulukosta 9 havaitaan, muuttujien TLONG ja hieman yllättäen 
myös VIX-indeksin aikasarjassa nollahypoteesi hylätään, jolloin nämä sarjat ovat 
stationaarisia. Sitä vastoin S&P 500 -, sekä VREIT–aikasarjat sisältävät yksikkö-
juuren, jolloin nämä muuttujat ovat epästationaarisia prosesseja. Jotta kaikista 
muuttujista saadaan stationaarisia, otetaan kustakin aikasarjasta log-differenssi 
ja kerrotaan muuttuja luvulla 100 kaavan 12 mukaisesti, jolloin muuttujia tarkas-
tellaan hintatason sijasta logaritmisina tuottosarjoina, eli  
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𝑟𝑡 = 100 ∗ log (
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
)                 (12) 

Logaritmimuunnoksen jälkeen tuottomuuttujille suoritetaan yksikköjuuritestit 
uudelleen. ADF-testin arvot myös logaritmisille tuottomuuttujille on esitetty tau-
lukossa 9. 

 
               TAULUKKO 9 Yksikköjuuritestien arvot logaritmisille indekseille  

 
    

Muuttuja  ADF-testin arvo 
    

S&P 500  - 0.16 
RSP  -40,76*** 

TLONG  -4,27*** 
RTLONG  -52,46*** 

VREIT  -1.47 
RVREIT  -62,47*** 

VIX  -2.86** 
RVIX  -41,44*** 

     
  

                       *** tilastollisesti merkitsevä 1%:n riskitasolla, ** tilastollisesti merkitsevä 5%:n riskitasolla, 
                       * tilastollisesti merkitsevä 10%:n riskitasolla 

 
Kuten taulukosta 9 käy ilmi, logaritmimuunnosten jälkeen nollahypoteesi 

hylätään jokaisen log-differoidun aikasarjan kohdalla. Näin ollen kaikki tuotto-
muuttujat ovat stationaarisia prosesseja, jolloin empiiristä analyysia jatketaan 
niin omaisuusluokkien kuin tutkittavien portfolioidenkin osalta päivätuottojen 
tarkastelulla.  

Kuviot 5 - 8 esittävät taulukossa 7 esitettyjen neljän tutkittavan portfolion 
päiväkohtaiset logaritmituotot tutkimusaikavälillä. 
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           KUVIO 5 Portfolion 1 päivätuotot 

 
            KUVIO 6 Portfolion 2 päivätuotot 

 
         KUVIO 7 Portfolion 3 päivätuotot 

 
           KUVIO 8 Portfolion 4 päivätuotot 
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Graafisesti tarkasteltuna portfolioiden päivätuottojen käyttäytymisessä ei ole ha-
vaittavissa suuria eroja vuosien 2004 ja 2014 välillä. Jokaiselle portfoliolle on yh-
teistä tuottojen varsin tasainen vaihtelu vuodesta 2004 vuoteen 2008. Ylivoimai-
sesti suurimmat tuottopiikit jokaisella portfoliolla ajoittuvat finanssikriisivuosiin 
2008 - 2009. Tästä eteenpäin portfolioiden päivätuottojen vaihtelu on ollut muu-
tamia yksittäisiä heilahteluja lukuun ottamatta kohtuullisen tasaista nollan mo-
lemmin puolin. Graafinen tarkastelu vahvistaa myös taulukon 8 havainnot. Tau-
lukon 8 perusteella tuottojen vaihtelu on ollut vähäisintä portfoliossa 4. Vastaa-
vasti portfolion 2 päivätuottojen vaihtelu on ollut voimakkainta. Tämä selittyy 
melko varmasti sillä, kuinka suurella osuudella korkean volatiliteetin kiinteistö-
muuttuja on portfoliossa. Kuten taulukosta 8 havaittiin, kiinteistöjen lisäämisellä 
on varsin suuri vaikutus portfolion volatiliteettiin. Toisaalta vaikutusta on myös 
sillä, kuinka suurella painolla matalavolatiliteettinen korkomuuttuja (RTLONG) 
on edustettuna kussakin portfoliossa. Esimerkiksi portfoliossa 4 kiinteistöjen 
osuus on nolla prosenttia ja joukkovelkakirjojen osuus 50%, mikä heijastuu ver-
rattaen maltillisina päivätuottojen vaihteluina.  

Omaisuusluokkakohtaiset logaritmiset päivätuotot on esitetty liittessä A 
(kuviot A.2.a – A.2.d). Omaisuusluokkien tuottokuvaajista on havaittavissa, että 
S&P 500 –indeksin ja Vanguard REIT ETF:n päivätuotot käyttäytyvät kokonai-
suudessaan melko samalla lailla. Ylivoimaisesti suurimmat tuottoheilahtelut 
ajoittuvat finanssikriisin aikaan. Toisaalta myös vuoden 2011 tienoilla niin osak-
keissa kuin kiinteistöissäkin on havaittavissa muuhun tutkimusaikaväliin verrat-
tuna varsin voimakas reaktio. 

Liitteen A kuvioista on havaittavissa, miten valtavia tuottojen vaihtelut 
ovat VIX–indeksissä päivätasolla mitattuna (kuvio A.2.c). Osakkeisiin, korkoihin 
ja kiinteistöihin verrattuna VIX–indeksin päivätuotoissa ei näyttäisi erottuvan 
yhtä ja ainoaa jaksoa, jolloin päivätuotot ovat poikkeuksellisen isot, vaan yli 20 
prosentin päivätuottoja kumpaankin suuntaan esiintyy melko paljon. VIX–in-
deksin päivätuottojen tarkastelu vahvistaa entisestään Aleksanderin ja Korovi-
laksen (2012) mainintaa, jonka mukaan VIX-instrumentit ovat yksi markkinoiden 
riskisimmistä tuotteista. 

6.5 DCC-GARCH -estimointi 

Empiirisen osuuden seuraava vaihe on estimoida omaisuusluokkakohtaiset tuot-
tojen ehdolliset volatiliteetit DCC-GARCH(1,1) –mallin avulla. Omaisuusluok-
kien hintataso- ja tuottokuvaajien tarkastelu paljasti, että finanssikriisin ajanjakso 
2008 - 2009 käyttäytyy muuhun tutkimusaikaväliin nähden hyvin poikkeukselli-
sesti. Näin ollen toteutan DCC-GARCH(1,1) –mallin estimoinnin kahdella eri ta-
valla. Ensimmäisessä estimoinnissa tarkastelu suoritetaan normaalisti koko tut-
kimusaikavälille. Toisessa estimoinnissa sisällytän DCC-GARCH(1,1) –estimoin-
tiin mukaan dummy-muuttujan, jolloin finanssikriisin poikkeuksellinen ajan-
jakso saadaan  kontrolloitua. Dummy-muuttuja on muodostettu Patelin ja Sarka-
rin (1998) tutkimusta peilaten aikavälille 28.8.2008 – 20.11.2008, jolloin DCC-
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GARCH(1,1) mallin muuttujakohtaisten ehdollisten varianssien estimointi on 
muotoa: 

𝜎𝑖,𝑡
2 = 𝛼𝑖,0 + 𝛼𝑖,1𝑢𝑖,𝑡−1

2 + 𝛽𝑖𝜎𝑖,𝑡−1
2 + 𝛾𝑡𝑢𝑖,𝑡−1𝐼𝑖,𝑡−1 + 𝐷𝑇𝜀𝑖                 (13) 

 

missä 𝐷𝑇 = {
  1, aikavälillä 28.8.2008 –  20.11.2008 

0 muualla
 

  

Robustisuustarkistuksen vuoksi DCC-GARCH(1,1) –malli estimoidaan kummas-
sakin tapauksessa myös ilman kiinteistömuuttujaa.  

Taulukko 10 kuvaa kiinteistömuuttujan sisältävän DCC-GARCH(1,1) –esti-
moinnin tulokset ilman dummy-muuttujaa ja dummy-muuttujalla. Tulokset vai-
kuttavat kummassakin tapauksessa erittäin lupaavilta, sillä osakemarkkinoiden 
tuottoyhtälön shokkitermiä lukuun ottamatta kaikki muuttujat ovat merkitseviä 
yhden prosentin riskitasolla. Jokaisen tuoton kohdalla varianssia näyttää selittä-
vän voimakkaammin viivästetty volatiliteetti verrattaessa shokkitermiin. Tässä 
ei ole tuottojen välillä kovinkaan suurta eroa, sillä jokaisen tuottoyhtälön volati-
liteetin viivetermin kerroin asettuu 0,857:n yläpuolelle. 

Taulukon 10 perusteella myös epäsymmetrisyystermien kertoimet ovat 
merkitseviä yhden prosentin riskitasolla. RSP, RTLONG ja RVREIT –tuottoyhtä-
löiden epäsymmetrisyystermien kertoimet ovat positiivisia, jolloin negatiivinen 
shokki aiheuttaa suuremman reaktion ehdolliseen volatiliteettiin verrattaessa 
positiiviseen shokkiin. Osaketuoton osalta tulos on linjassa aikaisemman kirjalli-
suuden kanssa (muun muassa Nelson (1991), sekä Cappiello ym. (2006)), sillä 
erityisesti osakeindeksien on todettu sisältävän epäsymmetriaa ehdollisessa vo-
latiliteetissa tapahtuviin shokkeihin. Tämän estimoinnin perusteella myös pitkän 
koron tuotot ja kiinteistötuotot reagoivat voimakkaammin negatiivisiin kuin po-
sitiivisiin shokkeihin. Sitä vastoin VIX-tuoton epäsymmetrisyystermin kerroin 
on negatiivinen, jolloin positiivinen shokki ”volatiliteetin volatiliteetissa” aiheut-
taa suuremman reaktion kuin negatiivinen shokki. 
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TAULUKKO 10 DCC-GARCH(1,1) -estimointi kiinteistömuuttujalla 

 

Muuttuja   RSP RTLONG RVREIT RVIX 
      

  Kerroin 

Estimointi ilman dummya     

Vakiotermi         
0,009*** 

       
0,058*** 

       
0,0177*** 

       
2,417*** 

(𝛼𝑖,0)  (0,001) (0,004) (0,002) (0,210) 

Shokkitermi   0,004 
       

0,033*** 
       

0,044*** 
       

0,096*** 

 (𝑢𝑖,𝑡−1
2 )   (0,006) (0,006) (0,006) (0,008) 

Viivetermi         
0,944*** 

       
0,857*** 

       
0,927*** 

       
0,883*** 

(𝜎𝑖,𝑡−1
2 )  (0,003) (0,008) (0,004) (0,008) 

Epäsymmetrisyys-
termi 

  
       
0,087*** 

       
0,202*** 

          
0,049*** 

-0,078*** 

(𝐼𝑖,𝑡−1)    (0,007) (0,011) (0,008) (0,012) 

DCC(1) 
       

0,020***  
   

 (0,001)  
   

DCC(2) 
       

0,979*** 
        

  (0,001)         

            
      

Estimointi dummylla     
Vakiotermi  0,009*** 0,058*** 0,017*** 2,598*** 

(𝛼𝑖,0)  (0,001) (0,004) (0,002) (0,231) 

Shokkitermi   0,005 0,033*** 0,036*** 0,093*** 

 (𝑢𝑖,𝑡−1
2 )    (0,005) (0,006) (0,005) (0,008) 

Viivetermi  0,945*** 0,858*** 0,934*** 0,881*** 

(𝜎𝑖,𝑡−1
2 )  (0,003) (0,008) (0,004) (0,009) 

Epäsymmetrisyys-
termi 

  0,077*** 0,195*** 0,045*** -0,081*** 

(𝐼𝑖,𝑡−1)     (0,007) (0,011) (0,007) (0,012) 

Dummy  0,387*** 0,113*** 0,989*** 5,641*** 

(𝜀𝑖)  (0,102) (0,035) (0,324) (1,697) 

DCC(1) 0,020***         

  (0,001)         

DCC(2) 0,978***     
 (0,001)     

            

 
*** tilastollisesti merkitsevä 1%:n riskitasolla, ** tilastollisesti merkitsevä 5%:n riskitasolla, * tilastollisesti merkit    
sevä 10%:n riskitasolla 
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Taulukon 10 mukaan myös kaikkien dummy-muuttujien parametrit ovat mer-
kitseviä yhden prosentin riskitasolla, jolloin dummy-muuttujat on syytä säilyttää 
estimoinnissa.  Dummy-muuttujien parametreista suurimman arvon saa odote-
tusti VIX-tuoton arvo, joka on huomattavasti suurempi muihin tuottoihin verrat-
tuna. Kenties mielenkiintoisin havainto taulukossa 10 on, että dummy-muuttu-
jan lisääminen ei näytä vaikuttavan DCC-GARCH(1,1) -estimoinnin kertoimien 
arvoihin. Tämän havainnon tulkinta olisi siis, ettei finanssikriisin ajanjakson 
kontrollointi vaikuta merkittävästi ehdollisten varianssien arvoihin. Tämä selit-
tynee sillä, että finanssikriisin ajanjakso on koko tutkimusaikaväliin suhteutet-
tuna varsin lyhyt, jolloin tämä ei vaikuta ehdollisen varianssin kertoimien arvoi-
hin merkittävästi koko tutkimusaikavälillä. Tutkimusaikavälin pilkkominen pie-
nempiin osiin, esimerkiksi finanssikriisin aikaan, sekä ennen ja jälkeen saattaisi 
paljastaa suurempia eroja näiden ajanjaksojen vaikutuksesta ehdollisiin varians-
seihin. 

Taulukossa 11 on kuvattu robustisuustarkastelun vuoksi DCC-GARCH(1,1) 
-estimointi ilman RREIT-muuttujaa. Myös taulukon 11 estimointi on toteutettu 
ensin ilman dummy-muuttujaa ja sen jälkeen dummy-muuttujan kanssa. Taulu-
kon 11 perusteella ilman kiinteistöjä tapahtuvassa estimoinnissa RSP-muuttujan 
shokkitermiä lukuun ottamatta kaikki parametrit ovat merkitseviä yhden pro-
sentin riskitasolla. Kenties hieman yllättäen taulukoita 10 ja 11 verrattaessa para-
metrien arvoissa ei ole suuria eroavaisuuksia, jolloin kiinteistöjen mukana olo ei 
tällä tutkimusaikavälillä vaikuta muuttujien riskisyyteen.  

Ilman kiinteistömuuttujaa toteutettu DCC-GARCH(1,1) –estimointi näyttää 
antavan hyvin samankaltaisia tuloksia kiinteistömuuttujalla toteutettuun esti-
mointiin verrattuna. Myös taulukossa 11 ainoastaan RVIX-muuttujan epäsym-
metrisyystermin parametri saa negatiivisen arvon, ja RVIX–muuttujan kohdalla 
dummy-muuttujan parametri saa korkeimman arvon. Kuten taulukossa 10, 
myös taulukossa 11 dummy-muuttujat ovat jokaisen omaisuusluokan kohdalla 
merkitseviä, jolloin tarkastelua jatketaan sisällyttämällä dummy-muuttujat mu-
kaan estimointiin. 
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                 TAULUKKO 11 DCC-GARCH(1,1) -estimointi ilman kiinteistömuuttujaa 

 

Muuttuja   RSP RTLONG RVIX 

     

  Kerroin 

Estimointi ilman dummya    

Vakiotermi  0,009*** 0,058*** 2,219*** 

(𝛼𝑖,0)  (0,001) (0,004) (0,189) 

Shokkitermi   -0,005 0,032*** 0,101*** 

  (𝑢𝑖,𝑡−1
2 )    (0,006) (0,006) (0,008) 

Viivetermi  0,938*** 0,856*** 0,882*** 

(𝜎𝑖,𝑡−1
2 )  (0,005) (0,008) (0,008) 

Epäsymmetrisyystermi   0,109*** 0,203*** -0,086 

 (𝐼𝑖,𝑡−1)     (0,009) (0,011) (0,012) 

DCC(1) 0,020***  
  

 (0,002)  
  

DCC(2) 0,978***       

  (0,002)       

          

     
Estimointi dummylla    

Vakiotermi  0,009*** 0,058*** 2,420*** 

(𝛼𝑖,0)  (0,001) (0,004) (0,211) 

Shokkitermi   -0,004 0,032*** 0,097*** 

   (𝑢𝑖,𝑡−1
2 )    (0,006) (0,006) (0,008) 

Viivetermi  0,940*** 0,857*** 0,878*** 

(𝜎𝑖,𝑡−1
2 )  (0,005) (0,008) (0,008) 

Epäsymmetrisyystermi   0,100*** 0,195*** 
-

0,087*** 

 (𝐼𝑖,𝑡−1)     (0,008) (0,011) (0,012) 

Dummy  0,416*** 0,115*** 5,819*** 

(𝜀𝑖)  (0,159) (0,035) (1,791) 

DCC(1) 0,020***       

  (0,002)       

DCC(2) 0,978***    
 (0,002)    

          
 

                           *** tilastollisesti merkitsevä 1%:n riskitasolla, ** tilastollisesti merkitsevä 5%:n riskitasolla, 
                           * tilastollisesti merkitsevä 10%:n riskitasolla 
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6.6 Omaisuusluokkien ja portfolioiden ehdolliset volatiliteetit 

Edellisen alaluvun DCC-GARCH(1,1) –estimoinnin avulla on mahdollista tarkas-
tella kunkin omaisuusluokan ja tutkittavien portfolioiden tuottojen ehdollista vo-
latiliteettia. Yksittäisille omaisuusluokille tuottojen ehdolliset volatiliteetit saa-
daan suoraan DCC GARCH(1,1) –estimaatin antamasta kovarianssimatriisista, 
mutta tutkittaville portfolioille volatiliteetit on laskettava manuaalisesti. Tutkit-
tavien portfolioiden ehdollinen varianssi on muotoa: 

 

𝜎𝑖
2 = (𝑎𝑖

2𝜎𝑅𝑆𝑃
2 ) + (𝑏𝑖

2𝜎𝑅𝑇𝐿𝑂𝑁𝐺
2 ) + (𝑐𝑖

2𝜎𝑅𝑅𝐸𝐼𝑇
2 ) + 2 ∗ 𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑆𝑃, 𝑅𝑇𝐿𝑂𝑁𝐺) + 2 

∗ 𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑆𝑃, 𝑅𝑅𝐸𝐼𝑇) + 2 ∗ 𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑇𝐿𝑂𝑁𝐺, 𝑅𝑅𝐸𝐼𝑇), 𝑖 = 1,2,3,4            (14) 

missä  

𝜎𝑖
2= Portfolion i ehdollinen varianssi,  

𝑎𝑖 = Portfolion i osakepaino,  

𝑏𝑖 = Portfolion i korkopaino, 

𝑐𝑖 = Portfolion i kiinteistöpaino,  

𝜎𝑅𝑆𝑃
2  = osaketuoton ehdollinen varianssi, 

𝜎𝑅𝑇𝐿𝑂𝑁𝐺
2  = pitkän koron ehdollinen varianssi,  

𝜎𝑅𝑅𝐸𝐼𝑇
2  = kiinteistötuoton ehdollinen varianssi. 

 

Triviaalisti portfolion i ehdollinen volatiliteeti on portfolion ehdollisen varians-

sin (kaava 14) neliöjuuri √𝜎𝑖
2. Omaisuusluokkien painot 𝑎𝑖, 𝑏𝑖 ja 𝑐𝑖 kunkin port-

folion tapauksessa saadaan taulukosta 7. Portfolioiden 1 ja 2 ehdolliset volatili-
teetit ja korrelaatiot muodostetaan taulukon 10 estimaatin pohjalta. Vastaavasti 
portfolioiden 3 ja 4 ehdolliset volatiliteetit ja korrelaatiot pohjautuvat taulukon 
11 estimointituloksiin. Edellä kuvatulla tavalla muodostetut tutkittavien portfo-
lioiden ehdolliset volatiliteetit on esitetty kuvioissa 9-12.  
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           KUVIO 9 Portfolion 1 ehdollinen volatiliteetti 

 
          KUVIO 10 Portfolion 2 ehdollinen volatiliteetti 

 
          KUVIO 11 Portfolion 3 ehdollinen volatiliteetti 

 
          KUVIO 12 Portfolion 4 ehdollinen volatiliteetti 
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Kuten taulukossa 8, myös kuvioiden 9 - 12 perusteella portfolion 1 volatilitetti on 
hieman maltillisempi verrattaessa portfolioon 2. Finanssikriisin aiheuttamaa 
piikkiä lukuun ottamatta kummankin portfolion volatiliteetti on pysynyt tarkas-
teluajanjaksolla melko tasaisessa vaihteluvälissä. On mielenkiintoista havaita, 
että portfolioiden 3 ja 4 volatiliteetit ovat selkeästi matalammat verrattaessa port-
folioihin 1 ja 2. Erityisesti ero on todettavissa finanssikriisin osalta, sillä portfoli-
oissa 1 ja 2 tämä ajanjakso sisältää selkeästi suurimman reaktion volatiliteetissa. 
Sitä vastoin portfolioissa 3 ja 4, jotka eivät sisällä kiinteistöjä, havaittavissa on 
useita suurempia hyppäyksiä volatiliteetin arvoissa. 

Omaisuusluokkien ehdollisten volatiliteettien tarkastelu (kuviot A.3.a – 
A.3.d liitteessä A paljastavat muutamia kiintoisia yksityiskohtia. Ensinnäkin 
kiinteistöjen ja osakkeiden ehdollinen volatiliteetti näyttäisi käyttäytyvän hyvin 
samankaltaisesti yli ajan. Kiinteistöjen ehdollinen volatiliteetti saa tosin isompia 
arvoja, jolloin kiinteistöt ovat tämän analyysin perusteella huomattavasti riski-
sempi omaisuusluokka osakkeisiin verrattuna. Graafinen tarkastelu vahvistaa si-
ten tältä osin taulukossa 8 esitetyt havainnot. Toiseksi on mielenkiintoista havaita, 
että korkomuuttujan volatiliteetissa on tutkimusaikavälillä havaittavissa muu-
tama varsin suuri volatiliteettireaktio. Nämä reaktiot selittynevät Yhdysvaltain 
keskuspankin ohjauskoron muutoksilla, mikä on vaikuttanut Yhdysvaltain 30-
vuotisen joukkovelkakirjan tuottoon. Tälle näkemykselle antaa tukea myös vola-
tiliteettipiikkien ajankohta, sillä piikit näyttäisivät ajoittuvan hyvin pitkälle 
markkinakriisien ajankohtaan. Tällöin keskuspankit tyypillisesti kevyen rahapo-
litiikan turvin laskevat korkotasoa, mikä vaikuttaa erityisesti pitkän maturiteetin 
joukkovelkakirjojen tuottoihin.  

Ehdollisten volatiliteettien voimakkaat heilahtelut tulevat todennäköisesti 
näkymään optimaalisten suojausasteiden (kaava 1) suurina vaihteluina. Liitteen 
A kuviossa A.3.d kuvattu VIX–indeksin ehdollinen volatiliteetti saa paikoin erit-
täin suuria arvoja, eikä se säily tasaisena koko tutkimusaikavälillä. Erityisesti 
tämä vaikuttanee melko paljon dynaamisten suojausasteiden käyttäytymiseen. 
Kiintoisaksi tulee nousemaan myös kiinteistöjen ja osakkeidenvälisen suojausas-
teen vertailu, sillä ehdollisten volatiliteettien kuvaajia (Liite A) vertaamalla kiin-
teistöjen volatiliteetti on erityisesti finanssikriisin kohdalla ollut osakkeisiin ver-
rattaessa paljon voimakkaampaa. 

Osakkeiden ja kiinteistöjen ehdollisten volatiliteettien kuvaajien (Liite A, 
kuviot A.3.a ja A.3.c) tarkempi vertailu osoittaa, että finanssikriisiä lukuun otta-
matta volatiliteettien arvot ovat olleet hyvin lähellä toisiaan. Tämä saattaa johtua 
finanssikriisin luonteesta, joka kohdistui juuri Yhdysvaltain kiinteistömarkki-
naan erittäin rajusti. Juuri kiinteistöjen verrattain voimakas volatiliteetti selittä-
nee erot portfolioiden volatiliteettien kuvaajissa. Kiinteistöjen lisäämisellä port-
folioon näyttäisi siten olevan volatiliteettia erittäin paljon nostava vaikutus.  

Kiinteistöjen vaikutus portfolion volatiliteettiin on jopa yllättävän iso. Jo 
kymmenen prosentin kiinteistöpaino (kuvio 9) näyttää kasvattavan volatiliteettia 
finanssikriisin aikana erittäin paljon. Mielenkiintoista on kuitenkin huomata, että 
kiinteistöjen painon kasvattaminen kymmenyksestä yhteen kolmasosaan (kuvio 
10) ei kuitenkaan kasvata volatiliteettia käytännössä ollenkaan.  
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6.7 Omaisuusluokkien ehdolliset korrelaatiot 

Empiirisen osion seuraava vaihe on muodostaa muuttujien väliset dynaamiset 
korrelaatiot VIX–indeksin tuottojen kanssa DCC-GARCH(1,1) –estimaateista 
muodostettujen kovarianssimatriisien avulla. Korrelaatiota tarkastellaan aluksi 
kunkin omaisuusluokan ja VIX–indeksin tuottojen välillä, jonka jälkeen korre-
laatiot VIX–indeksin tuottojen kanssa on mahdollista muodostaa myös jokaisen 
tutkittavan portfolion tuotoille. Korrelaatiotarkastelu tulee olemaan erityisen 
mielenkiintoinen kiinteistöjen ja VIX–indeksin tuottojen välillä, varsinkin finans-
sikriisivuosien 2008 - 2009 tienoilla. Myös S&P 500 –indeksin ja VIX–indeksin 
tuottojen korrelaatiota on mielenkiintoista verrata aikaisemman tutkimuksen an-
tamiin korrelaatioihin. Kuten ehdollisen volatiliteetin kohdalla, myös ehdollisen 
korrelaation tapauksessa omaisuusluokkakohtaiset korrelaatiot VIX-indeksin 
tuottojen kanssa saadaan suoraan laskettua DCC-GARCH(1,1) –estimoinnin 
tuottaman kovarianssimatriisin avulla. Ehdollinen korrelaatio 𝑝𝑖,𝑅𝑉𝐼𝑋 omaisuus-
luokan i päivätuottojen ja VIX–indeksin päivätuottojen välillä on muotoa 

𝜌𝑖,𝑅𝑉𝐼𝑋 =
𝑐𝑜𝑣(𝑖,𝑅𝑉𝐼𝑋)

𝜎𝑖∗𝜎𝑅𝑉𝐼𝑋
                      (15) 

missä  

𝑐𝑜𝑣(𝑖, 𝑅𝑉𝐼𝑋) = DCC-GARCH -estimaatin antama omaisuusluokan i päivätuotto-
jen ja VIX–indeksin päivätuottojen kovarianssi,  

𝜎𝑖 = omaisuusluokan i päivätuottojen ehdollinen volatiliteetti, 

𝜎𝑅𝑉𝐼𝑋 = VIX–indeksin päiväkohtaisten tuottojen ehdollinen volatiliteetti. 

Kuten tutkittavien portfolioiden ehdollisten volatiliteettien kohdalla, myös eh-
dollisten korrelaatioiden muodostaminen kullekin portfoliolle on laskettava ma-
nuaalisesti. Tässä työssä tutkittavien portfolioiden tuottoja 𝑅𝑖  voidaan kuvata 
yhtälöllä 

𝑅𝑖 = 𝑎𝑖𝑅𝑆𝑃 + 𝑏𝑖𝑅𝑇𝐿𝑂𝑁𝐺 + 𝑐𝑖𝑅𝑉𝑅𝐸𝐼𝑇         (16) 

 

missä 

𝑅𝑖 = Portfolion i tuotto, i = 1,2,3,4, 

𝑎𝑖 = Portfolion i osakepaino, 

𝑏𝑖 = Portfolion i korkopaino, 

𝑐𝑖 = Portfolion i kiinteistöpaino. 

Tällöin portfolion i tuottojen korrelaatio VIX–indeksin tuottojen välillä on  
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𝜌𝑃𝑖,𝑅𝑉𝐼𝑋 =
𝑐𝑜𝑣 (𝑎𝑖𝑅𝑆𝑃+𝑏𝑖𝑅𝑇𝐿𝑂𝑁𝐺+𝑐𝑖𝑅𝑉𝑅𝐸𝐼𝑇 ,𝑅𝑉𝐼𝑋)

√𝑎𝑖
2𝜎𝑖

2+𝑏𝑖
2𝜎𝑖

2+𝑐𝑖
2𝜎𝑖

2+∑ 2∗𝑥𝑖𝑦𝑖𝑐𝑜𝑣(𝑥𝑖,𝑦𝑖)

                  (17) 

missä 

∑ 2 ∗ 𝑥𝑖𝑦𝑖𝑐𝑜𝑣(𝑥, 𝑦) = Summa jokaisten portfoliossa olevien omaisuusluokkien pa-
rittaisista kovariansseista, 

𝑥𝑖𝑦𝑖 = Omaisuusluokkien x ja y painotuksien tulo.  

Estimoitujen korrelaatioiden tunnuslukuja omaisuusluokkien/portfolioiden 
tuottojen ja VIX–indeksin tuottojen välillä on esitetty taulukossa 12. 
 

                 
             TAULUKKO 12 Omaisuusluokkien ja VIX-indeksin tuoton välisten korrelaatioden 
             tunnuslukuja    

 
        

  
Kes-

kiarvo 
Min Max Keskihajonta 

          

Omaisuusluokka    

     RSP -0,81 -0,93 -0,63 0,05 
     RTLONG -0,02 -0,26 0,19 0,08 
     RREIT -0,57 -0,85 -0,27 0,12 
          
     
Portfolio        

     Portfolio 1 -0,60 -0,88 0,04 0,15 
     Portfolio 2 -0,62 -0,88 0,00 0,14 
     Portfolio 3 -0,60 -0,88 0,05 0,16 
     Portfolio 4 -0,50 -0,88 0,10 0,17 

          

 

Kuten taulukosta 12 on havaittavissa, osaketuoton korrelaatio VIX-tuoton kanssa 
on keskimäärin -0,81. Tämä on hyvin linjassa aikaisemman tutkimuksen esittä-
mien korrelaation arvojen kanssa (taulukko 1), sillä esimerkiksi Alexanderin ja 
Korovilaksen (2011) laskema vastaava korrelaatio 2004 - 2011 on vaihdellut -0,85 
ja -0,71 välillä. Korrelaation vaihteluväli tämän työn estimoinnissa on puolestaan 
asettunut -0,63 ja -0,93 välille. Näin ollen osake- ja VIX-tuouon korrelaatio on ol-
lut negatiivinen koko tutkimusaikavälin ja myös korrelaation keskihajonta on ol-
lut varsin maltillinen. Kuvio 13 esittää ehdollisen korrelaation kuvaajan osake-
tuoton ja VIX-tuoton välillä.  
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            KUVIO 13 S&P 500 ja VIX–indeksin tuottojen ehdollinen korrelaatio 

 
Taulukko 12 yhdessä kuvion 13 kanssa antaa tukea aikaisemman tutkimuksen 
tekemille havainnoille S&P 500 –indeksin ja VIX–indeksin tuottojen korrelaati-
osta. Korrelaatio ei näytä säilyvän ajassa vakiona, ja lisäksi korrelaatio on nega-
tiivisimmillaan juuri markkinaromahdusten aikana (muun muassa Briere ym. 
2010 sekä Guobuzaite ja Martellini 2012). Aikaisemman tutkimuksen tavoin 
myös tämän työn perusteella VIX–indeksi on siten erittäin potentiaalinen vaih-
toehto osakkeita sisältävän portfolion suojaukseen. Merkillepantavaa on korre-
laation käyttäytyminen juuri markkinaromahdusten aikana, sillä tällöin korre-
laatio on ollut lähes täydellisen negatiivinen. Kuvion 13 perusteella S&P 500 –
indeksin ja VIX–indeksin tuottojen väliselle korrelaatiolle näyttäisi olevan tyypil-
listä myös lyhyessä ajassa tapahtuvat isot laskut. Korrelaatiossa ei ole havaitta-
vissa mitään selkeää trendiä, vaan korrelaation arvo on alle -0,5 koko tutkimus-
aikavälin. Markkinaromahdusten aikana korrelaation arvo on ollut lähes -1. 

Whaley (2009) on esittänyt, että S&P 500 –indeksin –ja VIX–indeksin tuot-
tojen välinen korrelaatio voisi olla ajoittain myös positiivinen. Taulukon 12 ja ku-
vion 13 perusteella tämän työn tulokset eivät kuitenkaan anna tukea tälle väit-
teelle, sillä tuottojen välinen korrelaatio on säilynyt selkeästi negatiivisena.  

Taulukosta 12 havaitaan, että kiinteistötuottojen ja VIX–indeksin tuottojen 
välinen korrelaation vaihteluväli on ollut huomattavasti suurempi verrattaessa 
osakkeisiin, mikä näkyy myös korrelaation suurempana keskihajontana. Kiin-
teistöjen korrelaatio on ollut tarkasteluaikavälillä keskimäärin -0,57 ja se on osak-
keiden tapaan säilynyt negatiivisena koko tarkasteluaikavälin. Kuten osaketuot-
tojen tapauksessa, myös kiinteistötuottojen korrelaatio VIX–indeksin tuottojen 
kanssa on negatiivisimmillaan juuri markkinaromahdusten aikana. 
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           KUVIO 14 VIX–indeksin ja kiinteistötuottojen ehdollinen korrelaatio 

 
Kuvio 14 esittää kiinteistöjen- ja VIX–indeksin tuottojen välisen korrelaation tut-
kimusaikavälillä. Graafisesti tarkasteltuna korrelaatio näyttäisi käyttäytyvän 
melko samalla tavalla osakkeiden ja VIX–indeksin välisten tuottojen korrelaati-
oon verrattaessa, sillä myös kiinteistöjen tapauksessa korrelaatio on ollut nega-
tiivisimmillaan markkinaromahdusten aikaan. Lisäksi osakkeiden tapaan korre-
laatio näyttäisi säilyvän negatiivisena koko tutkimusaikavälin ja heilahtelut ovat 
varsin suuria, mutta toisaalta lyhytkestoisia. Toisin kuin osakkeiden tapauksessa, 
kuviossa 14 on havaittavissa vuodesta 2011 alkanut nouseva trendi, joka on näyt-
tänyt jatkuvan vuoden 2014 loppuun saakka. 

Riskinhallinnan näkökulmasta kiinteistötuottojen ja VIX–indeksin tuottojen 
välinen korrelaatio vaikuttaa varsin lupaavalta. Erityisesti markkinaromahdus-
ten aikaan VIX–indeksi vaikuttaa potentiaaliselta vaihtoehdolta kiinteistösalkun 
suojaamiseen. Toisaalta osake- ja VIX–tuottojen väliseen korrelaatioon verratta-
essa kiinteistöjen ja VIX–indeksin tuottojen korrelaatio on liikkunut huomatta-
vasti suuremmissa vaihteluväleissä. 

 
           KUVIO 15 Korkotuottojen ja VIX-indeksin tuottojen ehdollinen korrelaatio 

 
Taulukon 12 perusteella korkotuottojen ja VIX–indeksin tuottojen korrelaatio on 
ollut tutkimusaikavälillä keskimäärin nolla. Myös kuviosta 15 on havaittavissa, 
että korrelaatio on vaihdellut hyvin tasaisesti nollan ympärillä. Kuvion 15 perus-
teella korkotuottojen ja VIX–indeksin tuottojen korrelaatio näyttäisi myös finans-
sikriisin osalta käyttäytyvän päinvastaisesti osakkeisiin ja korkoihin verrattuna, 
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sillä korrelaatiossa on havaittavissa positiivinen jakso kriisin aikana. Tämä joh-
tunee Yhdysvaltain keskuspankin koronlaskusta, jolloin joukkovelkakirjojen ar-
vot ovat nousseet. Tämä vaikuttaa korkotuottoihin positiivisesti, jolloin korrelaa-
tio VIX–indeksin tuottojen kanssa on markkinakriisien aikaan positiivinen. Tä-
män työn korrelaatioestimoinnin perusteella VIX–indeksi soveltuu siis huonosti 
joukkovelkakirjaportfolion riskinhallintaan.  

Kaiken kaikkiaan korkotuottoja lukuun ottamatta VIX–indeksi vaikuttaa 
erittäin lupaavalta instrumentilta osakkeita ja kiinteistöjä sisältävän portfolion 
suojaamiseen. Osakkeiden kohdalla ehdollinen korrelaatioestimointi käytän-
nössä vahvistaa aikaisemman tutkimuksen havainnot. Empiirisen analyysin pe-
rusteella myös kiinteistötuottojen korrelaatio VIX–indeksin tuottojen kanssa on 
ollut negatiivinen koko tutkimusaikavälin ja korrelaatio on negatiivisimmillaan 
juuri markkinaromahduksissa. 

Kiinteistötuottojen negatiivinen korrelaatio VIX–indeksin tuottojen kanssa 
ei ole yhtä intuitiivisesti perusteltavissa S&P 500 -indeksiin verrattaessa. Vaikka 
kuviota 14 tarkastelemalla korrelaatio näyttää käyttäytyvän hyvin samalla ta-
valla osakkeisiin verrattaessa erityisesti markkinaromahdusten aikana, ei tästä 
voi tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Kuvion 14 perusteella korrelaa-
tion negatiivisimmat piikit näyttäisivät ajoittuvan finanssikriisin aikaan sekä pa-
riin sitä seuraavan vuoteen. Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi liittyi voimak-
kaasti juuri Yhdysvaltain asunto- ja kiinteistömarkkinaan, jolloin korrelaation 
negatiivisimmat arvot saattavat olla vain vuoden 2008 finanssikriisin luontee-
seen liittyvä ominaisuus. 

Kuvion 14 lähempi tarkastelu osoittaa, että kiinteistötuottojen ja VIX–in-
deksin tuottojen välinen korrelaatio on saanut negatiivisimmat arvonsa vuosien 
2010 ja 2011 tienoilla. Syy-yhteyttä tälle ei ole ainakaan triviaalisti löydettävissä, 
mutta yksi selitys saattaa olla, että kiinteistömarkkinat reagoivat osakemarkki-
naan verrattaessa viiveellä markkinakriiseihin. Kokonaisuudessaan voidaan kui-
tenkin todeta, että korrelaation perusteella VIX–indeksi näyttäisi soveltuvan 
kiinteistöportfolion riskinhallinnan työkaluksi – erityisesti markkinakriisien ai-
kana. 
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6.8 Portfolioiden ehdolliset korrelaatiot 

Kuviot 16 - 19 esittävät kaavan 17 mukaisesti lasketut korrelaatiot tutkittaville 
portfolioille.  

 
          KUVIO 16 Portfolion 1 ja VIX–indeksin tuottojen ehdollinen korrelaatio 

 
Kuvion 16 sekä taulukon 12 perusteella portfolion 1 tuottojen ehdollinen korre-
laatio VIX–indeksin tuottoihin nähden on ollut vuoden 2012 poikkeusta lukuun 
ottamatta negatiivinen. Korrelaatio on ollut tarkasteluaikavälillä keskimäärin -
0,6 ja suurimmat negatiiviset arvot näyttävät asettuvan vuosien 2008, 2010 ja 2011 
tienoille.  

Kohtuullisen isosta korkopainosta huolimatta eläkevakuutusyhtiöiden tyy-
pillistä sijoitussalkkua peilaavan portfolion 1 tuottojen korrelaatio VIX–indeksin 
kanssa on säilynyt negatiivisena lähes koko tutkimusaikavälin. Korrelaation 
vaihteluväli on ollut varsin suurta ja muutokset korrelaatiossa ovat tapahtuneet 
hyvin lyhyessä ajassa. Osake– ja kiinteistötuottojen tapaan korrelaatio on ollut 
negatiivisimmillaan finanssikriisin aikaan sekä vuosina 2010 ja 2011.  

 
           KUVIO 17 Portfolion 2 ja VIX–indeksin tuottojen ehdollinen korrelaatio 

 
Kuvaaja 17 esittää portfolion 2 ja VIX–indeksin välisten tuottojen korrelaation. 
Myös niin sanottua naiivia allokaatiota noudattavan portfolion 2 korrelaatio on 
säilynyt negatiivisena ja korrelaation negatiivisimmat arvot ajoittuvat samoille 
ajanhetkille portfolion 1 kanssa. Taulukon 12 mukaan korrelaatio on ollut keski-
määrin -0,62 ja liikkunut välillä -0,88 – 0,00. 
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Silmämääräisesti portfolioiden 1 ja 2 korrelaatiot näyttäisivät käyttäytyvän 
melko samalla tavalla. Taulukon 12 perusteella portfolioiden korrelaatioiden 
keskimääräiset arvot ovat kutakuinkin osake- ja kiinteistötuottojen korrelaatioi-
den välillä. Kuitenkin portfolioiden korrelaatioiden keskihajonta on ollut yksit-
täisiin omaisuusluokkiin verrattaessa suurempi, mikä tullee myös näkymään dy-
naamisen suojausasteen varsin suurina heilahteluina. Kokonaisuudessaan port-
folioiden 1 ja 2 korrelaatioissa VIX-indeksin tuottojen välillä ei ole havaittavissa 
selkeää trendiä positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan, vaan korrelaatio vaikut-
taisi vaihtelevan kohtuullisen tasaisesti keskiarvon ympärillä.  

Taulukon 12 perusteella kiinteistöjen lisäämisellä portfolioon ei vaikuttaisi 
olevan kovinkaan suurta vaikutusta korrelaation käyttäytymiseen. Portfolioiden 
1 ja 4 korrelaatioiden keskiarvoja vertaamalla näyttäisi kutenkin siltä, että kiin-
teistöjen lisäämisellä portfolioon on korrelaatiota jonkin verran kasvattava vai-
kutus enemmän negatiiviseen suuntaan. Nämä havainnot käyvät ilmi myös ku-
vioista 18 ja 19. Kiinteistöjen lisäämisellä portfolioon ei siten näyttäisi olevan kor-
relaatioon yhtä dramaattista vaikutusta verrattaessa esimerkiksi volatiliteettiin. 
Portfolioiden 3 ja 4 ehdollisia korrelaatioita vertaamalla paljastuu lisäksi, että 
kiinteistöpainon kasvattaminen ei vaikuta merkittävästi korrelaation käyttäyty-
miseen. Kaiken kaikkiaan korrelaatioiden arvoja sekä korrelaatioiden tunnuslu-
kuja tarkastelemalla voidaan todeta, että VIX–indeksillä on hyvät lähtökohdat 
tutkittavien portfolioiden suojaukseen. Näin on erityisesti markkinakriisien ai-
kana. 

 

 
        KUVIO 18 Portfolion 3 ja VIX-indeksin tuottojen ehdollinen korrelaatio 
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   KUVIO 19 Portfolion 4 ja VIX-indeksin tuottojen ehdollinen korrelaatio 

6.9 Yhteenveto volatiliteettien ja korrelaatioiden estimoinnista 

Ehdollisten korrelaatioiden estimointi osoitti, että korkotuottoja lukuun otta-
matta VIX–indeksillä on hyvät mahdollisuudet niin osakkeita kuin kiinteistöjä 
sisältävän portfolion riskinhallintaan. Korrelaation käyttäytymisen perusteella 
näyttäisi siltä, että VIX–indeksin suojausominaisuudet ovat parhaimmillaan 
markkinaromahduksissa osakkeille, kiinteistöille ja tutkittaville portfolioille 
(vertaa esim. Szado 2009). Vaikka joukkovelkakirjoilla on isohko paino tutkitta-
vissa portfolioissa, ei tällä kuitenkaan ole korrelaation näkökulmasta suurta vai-
kutusta VIX–indeksin suojauspotentiaaliin. 

Ehdollisten volatiliteettien ja korrelaatioiden tarkastelu antaa vahvoja viit-
teitä siitä, että seuraavassa luvussa tarkasteltavat staattiset ja dynaamiset suo-
jausasteet tulevat todennäköisesti poikkeamaan toisistaan varsin paljon. Szado 
(2009) sekä Warren (2012) toteavat, että S&P 500 –indeksin ja VIX–indeksin tuot-
tojen dynaamisen korrelaation vuoksi myös suojauksen ajoitus nousee tärkeäksi 
asiaksi VIX–indeksillä suojattaessa. Szadoon ja Warreniin peilaten sama näkö-
kulma noussee esille myös kiinteistöjä suojattaessa VIX–indeksillä. Volatiliteetti 
sekä tuottojen korrelaatio näiden kahden instrumentin välillä on heilahdellut 
jopa enemmän kuin osakkeiden tapauksessa. Näin ollen myös Warrenin mainit-
sema suojauksen teknisyys pätee todennäköisesti myös kiinteistöportfoliolle. 
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7 OPTIMAALISET SUOJAUSASTEET 

7.1 Omaisuusluokkien ja portfolioiden staattiset suojausasteet 

Empiirisen osion seuraava vaihe on estimoida kullekin muuttujalle ja portfoliolle 
staattiset suojausasteet. Staattiset suojausasteet yhdistettyinä dynaamisten suo-
jausasteiden estimointeihin antavat mahdollisuuden tarkastella, poikkeavatko 
nämä suojausasteet merkittävästi toisistaan. Muun muassa Szado (2009) ja War-
ren (2012) ovat korostaneet VIX–suojauksen olevan teknisesti haastava prosessi, 
joten on mielenkiintoista nähdä miten yksinkertaisesti estimoitu staattinen suo-
jausaste vertautuu DCC GARCH(1,1) –mallin avulla estimoituun dynaamiseen 
suojausasteeseen.  

Staattiset suojausasteet omaisuusluokille ja portfolioille estimoidaan tässä 
työssä lineaarisella regressiolla, missä suojattavan instrumentin tuottoja selite-
tään suojausinstrumentin tuotoilla. Kaavan muodossa staattinen suojausaste on 
muotoa (Hull 2012) 
 

𝑅𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑉𝐼𝑋 + 𝜀𝑖                   (18) 

missä  

𝑅𝑖 = Omaisuusluokan 𝑖 tuotto,  

𝛽𝑖 = Staattinen suojausaste omaisuusluokalle 𝑖,  

𝑅𝑉𝐼𝑋 = Suojausinstrumentin (VIX–indeksin) tuottosarja, 

𝜀𝑖 = virhetermi. 

Kaavan 18 mukaisesti lineaarisena regressiona estimoidut suojausasteet kullekin 
omaisuusluokalle ja portfoliolle on esitetty taulukossa 13. Taulukon 13 perus-
teella omaisuusluokkakohtaiset staattiset suojausasteet asettuvat 0,168 ja 0,138 
välille. Kuten luvussa kuusi estimoidut korrelaatiot osoittivat, myös taulukon 13 
perusteella VIX–indeksi ei sovellu joukkovelkakirjasalkun riskinhallintaan. Sitä 
vastoin osakkeiden ja kiinteistöjen kohdalla lineaarisena regressiona estimoidut 
staattiset suojausasteet ovat merkitseviä yhden prosentin riskitasolla. Selitysas-
teen 𝑅2perusteella VIX–indeksi vaikuttaisi olevan tehokkaampi suojausinstru-
mentti osakkeille kuin kiinteistöille, sillä osakkeiden varianssi näyttää pienenty-
vän enemmän kiinteistöihin verrattaessa. Taulukon 13 perusteella kiinteistöjen 
staattinen suojausaste näyttäisi olevan hieman korkeampi verrattaessa osakkei-
den suojausasteisiin. 
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                      TAULUKKO 13 Omaisuusluokkien ja portfolioiden staattiset suojausasteet 

 
            

Suojattava kohde α   β   𝑅2 
            

Omaisuusluokka      
       RSP 0,022   0,138***   0,56 
  (1,255)   (0,004)     
       RTLONG -0,001  0,001  0 

 (1,206)  (0,003)   
       RREIT 0,018   0,168***   0,27 
  (2,194)   (0,008)     
Portfolio      
       Portfolio 1 0,013   0,086***   0,38 
  (0,944)   (0,003)     
       Portfolio 2 0,013  0,101***  0,35 

 (1,15)  (0,004)   
       Portfolio 3 0,013   0,083***   0,39 
  (0,895)   (0,003)     
       Portfolio 4 0,011  0,067***  0,29 

 (0,87)  (0,003)   
            

 

                                *** tilastollisesti merkitsevä 1%:n riskitasolla, ** tilastollisesti merkitsevä 5%:n riskitasolla, 
                                * tilastollisesti merkitsevä 10%:n riskitasolla 

 

 
S&P 500 –osakeportfoliolle estimoitu staattinen suojauaste on 0,138, mikä asettuu 
melko hyvin linjaan Daiglerin ja Rossin (2006) estimoimien vuosittaisten opti-
maalisten suojausasteiden kanssa. Daiglerin ja Rossin tuloksissa (taulukko 2) on 
havaittavissa selkeä nouseva trendi vuosittaisissa suojausasteissa. Tässä työssä 
estimoitu staattinen suojausaste asettuu aikavälille, joka alkaa lähes heti Daigle-
rin ja Rossin tutkimusaikavälin päätyttyä. Estimoitu staattinen suojausaste S&P 
500 –indeksille kuitenkin osoittaa, että Daiglerin ja Rossin havaitsema nouseva 
trendi ei ole jatkunut viimeisimpien havaintojen perusteella. 

Guobuzaite ja Martellini (2012) estimoivat staattiseksi suojausasteen ar-
voksi EUROSTOXX 50 –portfoliolle VSTOXX–indeksillä suojattaessa 0,20, mikä 
on melko paljon suurempi verrattaessa tämän työn estimaattiin. Ero selittynee 
sillä, että Guobuzaite ja Martellininin tutkimusaikaväli (1999 - 2011) alkaa juuri 
ennen teknokuplan puhkeamista ja päättyy Euroopan velkakriisiin. Toiseksi 
Guobuzaite ja Martellini käyttävät eurooppalaista aineistoa, jolloin vuoden 2011 
velkakriisillä on todennäköisesti ollut suurempi vaikutus eurooppalaisiin osake 
ja volatiliteetti-indekseihin. Tämä on luultavasti nostanut entisestään Guobuzai-
ten ja Martellinin eurooppalaiselle aineistolle estimoimaa staattista suojausas-
tetta. 

Osakkeiden ja kiinteistöjen staattisten suojausasteiden perusteella kiinteis-
töjen suojausaste on hieman suurempi verrattaessa osakkeisiin. Tämä selittynee 
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kiinteistöjen tuottojen, volatiliteetin ja ehdollisen korrelaation rajuimmilla vaih-
teluilla. Nämä suuremmat liikkeet ovat myös todennäköisesti selitys sille, että 
staattinen VIX–suojaus on tehokkaampi osakkeille kuin joukkovelkakirjoille.   

Portfolioille estimoidut staattiset suojausasteet asettuvat välille 0,07-0,10, 
jolloin näiden välillä ei ole kovinkaan suurta eroa.  Myöskään suojauksen tehok-
kuudessa ei vaikuta olevan valtavia eroja, sillä lineaaristen regressioiden selitys-
asteet 𝑅2  ovat 0,29 - 0,39. Tämän perusteella kiinteistöjen mukana olo portfo-
liossa ei näyttäisi vaikuttavan kovinkaan merkittävästi staattisen suojausasteen 
käyttäytymiseen, eikä suojauksen tehokkuuteen.   

7.2 Dynaamiset suojausasteet  

Staattisten suojausasteiden tarkastelun jälkeen empiiristä osiota jatketaan dynaa-
misten suojausasteiden tarkastelulla omaisuusluokille sekä portfolioille. Dynaa-
minen, päiväkohtainen suojausaste muodostetaan omaisuusluokille ja portfoli-
oille luvussa kaksi esitetyn optimaalisen suojausasteen kaavan mukaisesti: 

ℎ𝑖 = −𝜌𝑖𝑡,𝑅𝑉𝐼𝑋
𝜎𝑖𝑡

𝜎𝑡,𝑅𝑉𝐼𝑋
                (19) 

missä 

ℎ𝑖 = Omaisuusluokan/portfolion i dynaaminen suojausaste, 

𝜌𝑖,𝑅𝑉𝐼𝑋 = Omaisuusluokan/portfolion i tuottojen ja VIX–indeksin tuottojen väli-

nen korrelaatio, 

𝜎𝑖 = Omaisuusluokan/portfolion i päivätuottojen keskihajonta, 

𝜎𝑅𝑉𝐼𝑋 = VIX–indeksin päivätuottojen keskihajonta. 

Kaavassa 19 esiintyvät muuttujat on laskettu luvussa kuusi DCC-GARCH(1,1) -
estimaatin yhteydessä, jolloin sijoittamalla nämä muuttujat kaavaan 19 saadaan 
dynaamiset suojausasteet niin omaisuusluokille kuin portfolioille. Taulukossa 14 
on kuvattu dynaamisten suojausasteiden tunnuslukuja omaisuusluokille ja port-
folioille.  
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                  TAULUKKO 14 Dynaamisten suojausasteiden tunnuslukuja 

 
        

  
Kes-

kiarvo 
Max Min Keskihajonta 

          

Omaisuusluokka    

     RSP 0,13 0,52 0,05 0,07 

     RTLONG 0,00 0,08 -0,20 0,02 

     RREIT 0,57 0,94 0,02 0,15 

          
     
Portfolio        

     Portfolio 1 0,18 1,00 -0,02 0,15 

     Portfolio 2 0,20 0,93 0,00 0,14 

     Portfolio 3 0,08 0,31 -0,02 0,05 

     Portfolio 4 0,06 0,26 -0,05 0,04 

          

 

7.2.1 Omaisuusluokkien dynaamiset suojausasteet 

Taulukon 14  perusteella dynaaminen suojausaste on vaihdellut varsin paljon 
jokaisen omaisuusluokan kohdalla. Suurinta vaihtelu on kiinteistösijoitustuoton 
RREIT kohdalla, ja pienintä korkotuoton RTLONG tapauksessa. Dynaamisen 
korrelaation tarkastelu yhdessä staattisen suojausasteen kanssa osoitti, että 
pelkästään joukkovelkakirjoista koostuvan portfolion suojaaminen VIX–
indeksillä ei ole mielekästä. Sen sijaan osakkeiden ja kiinteistöjen suojausasteiden 
tunnusluvut vaikuttavat huomattavasti lupavammilta. 

Taulukon 14 mukaan osakkeiden dynaaminen suojausaste on keskimäärin 
0,13 vaihteluvälin ollessa 0,52 ja 0,05 välillä. Suojausasteen keskihajonta on 0,07, 
mikä on jopa yllättävän pieni luku. Kuviossa 20 on esitetty osakkeiden ja VIX–
indeksin dynaamisen suojausasteen käyttäytyminen yhdessä staattisen 
suojausasteen kanssa. Vuosia 2008 ja 2011 lukuun ottamatta osakkeiden suojaus-
aste on liikkunut melko tasaisessa vaihteluvälissä. Näin ollen myös suojausaste 
käyttäytyy finanssikriisin aikana täysin poikkeuksellisesti. Syy tähän löytyy eh-
dollisten volatiliteettien kuvaajia (Liite A) sekä osaketuottojen ja VIX–indeksin 
tuottojen korrelaatiota (kuvio 13) tarkastelemalla. Vuonna 2008 osakkeiden vola-
tiliteetti kasvoi suhteellisesti erittäin suuriin lukemiin, mikä yhdessä lähes täy-
dellisen negatiivisen korrelaation kanssa heijastuu myös suojausasteeseen. Ku-
vion 20 perusteella vaikuttaisi siis siltä, että osakkeiden ja VIX–indeksin välinen 
suojausaste reagoi korrelaation tapaan erittäin voimakkaasti markkinakriiseihin.  



64 
 
 

 
          KUVIO 20 S&P 500 –ja VIX –indeksin staattinen ja dynaaminen suojausaste 

 
Kuvio 20 näyttää myös selkeästi, miten staattinen ja dynaaminen suojausaste 
eroavat toisistaan tutkimusaikavälillä. Näitä suojausasteita verrattaessa voidaan 
vahvistaa Szadon (2009) ja Warrenin (2012) tulos, jonka mukaan osakeportfoliota 
suojattaessa VIX-instrumenteilla ajoitus nousee erittäin tärkeäksi tekijäksi. Näin 
ollen VIX–suojausta käytettäessä yksinkertainen staattinen suojaus ei todennä-
köisesti ole optimaalisin tapa, vaan suojauksen käyttö vaatii monimutkaisempia 
työkaluja. Tämä johtaisi siten yhtenevään tulokseen Aleksanderin ja Korovilak-
sen (2012) kanssa siitä, että VIX–suojauksen toteutus saattaa olla teknisesti erit-
täin haastavaa.  

Kiinteistötuottojen ja VIX–indeksin tuoton välinen dynaaminen suojausaste 
yhdessä staattisen suojausasteen kanssa on esitetty kuviossa 21. Kuten osakkei-
den kohdalla oli nähtävissä, myös kiinteistöjen dynaamista suojausastetta tarkas-
teltaessa esiin nousee vuosien 2008 sekä 2011 piikit suojausasteessa. Mikäli nämä 
ajanjaksot jätetään tarkastelun ulkopuolelle, staattiseen suojausasteeseen verrat-
taessa dynaaminen suojausaste on myös kiinteistöjen kohdalla käyttäytynyt suh-
teellisen tasaisesti. Selitys vuoden 2008 suurelle suojausasteen kasvulle löytyy 
osakkeiden tapaan todennäköisesti kiinteistöjen ehdollisesta volatiliteetista (Liite 
A), sekä kiinteistö- ja VIX–indeksin tuottojen välisestä korrelaatiosta (kuvio 15). 
Vuonna 2008 kiinteistöjen ehdollinen volatiliteetti yhdessä korrelaation kanssa 
kasvoi suhteessa muuhun aikaväliin nähden erittäin paljon, mikä suojausasteen 
kaavan mukaisesti heijastuu suojausasteen suurena arvona. 

 
            KUVIO 21 Kiinteistöjen staattinen ja dynaaminen suojausaste 
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Kiinteistöjen ja osakkeiden dynaamista suojausastetta keskenään verratta-
essa esiin nousee kiinteistöjen suurempi keskimääräinen suojausaste ja suojaus-
asteen laajempi vaihteluväli. Suurimmillaan kiinteistöjen suojausaste on ollut 
vuonna 2008, jolloin kiinteistösalkun varianssin minimointi olisi vaatinut lähes 
1:1 suhteessa VIX–indeksiä osaksi kiinteistösalkkua.  

Osakkeiden ja kiinteistöjen suojausasteissa näyttäisi tosin olevan hyvin pal-
jon samankaltaisia ominaisuuksia. Kummankin muuttujan kohdalla optimaali-
sen dynaamisen suojausasteen kehitys vuosia 2008 ja 2011 lukuun ottamatta on 
ollut varsin tasaista, mutta varsinkin finanssikriisin aikana suojausaste on käyt-
täytynyt todella poikkeuksellisesti. Tämä antaisikin aihetta suorittaa kiinteistöjen 
kohdalla esimerkiksi Szadon (2009) ja Leen (2012) tapainen tarkastelu, jossa VIX–
indeksin suojaustehokkuutta kiinteistöille tutkitaan ainoastaan finanssikriisin 
ympäristössä. Mielenkiintoinen vaihtoehto olisi myös tutkimusaikavälin pilkko-
minen esimerkiksi kolmeen osaan. Tällöin VIX–indeksin suojausominaisuuksia 
olisi mahdollista tarkastella ennen finanssikriisiä, finanssikriisin aikana sekä fi-
nanssikriisin jälkeen. Tällöin ensimmäinen ajanjakso sisältäisi nousumarkkinan, 
toinen finanssikriisin ja kolmas Euroopan velkakriisin. Tarkasteluaikavälin pilk-
komisen avulla olisi kenties selkeintä nähdä, onko kiinteistöjen dynaamisessa 
suojausasteessa tapahtuva notkahdus vain finanssikriisiin liittyvä ominaisuus. 

Kiinteistöjen suojausasteen voimakkaat muutokset antavat viitteitä siitä, 
että kiinteistösalkun suojaaminen VIX–indeksillä ei ole välttämättä optimaalinen 
vaihtoehto. Finanssikriisin aikana tapahtuva suojausasteen muutos on niin val-
tava, että käytännössä kiinteistösalkun varianssin minimointi olisi vaatinut erit-
täin suuria muutoksia portfolion allokaatiossa. Jos oletetaan, että VIX–suojaus 
olisi toteutettu esimerkiksi VIX–futuureilla, olisi ennen finanssikriisiä kiinteis-
tösalkun varianssin minimointi vaatinut karkeasti yhden futuurisopimuksen 
viittä REIT–osuutta kohden. Vastaavasti finanssikriisin aikana optimaalinen suo-
jausaste olisi kiinteistösalkulle ollut yksi futuurisopimus jokaista REIT–osuutta 
kohden. Lisäksi finanssikriisin aikainen suojausasteen muutos on ollut erittäin 
nopea, mikä entisestään lisää VIX–suojauksen haasteita kiinteistösalkulle. 

Vaikka osakkeiden ja kiinteistöjen dynaamiset suojausasteet näyttäisivät 
graafisesti tarkasteltuna käyttäytyvän samankaltaisesti, erot ovat suojausastei-
den arvoissa varsinkin finanssikriisin aikana suuria. Tämä selittyy kiinteistöjen 
suuremmalla ehdollisella volatiliteetilla (Liite A), millä on suojausastetta kasvat-
tava vaikutus. Sitä vastoin vuoden 2011 Euroopan velkakriisi ei näyttäisi aiheut-
tavan yhtä dramaattista eroa näiden omaisuusluokkien suojausasteiden välillä. 
Tämä on todennäköisesti osoitus siitä, että kiinteistöjen suojausasteen voimakas 
reagointi finanssikriisiin selittyy juuri finanssikriisiin liittyvillä tapahtumilla. 

Aikaisemman tutkimuksen tekemät havainnot osakeportfolion suojaami-
sesta VIX-instrumenteilla soveltuvat myös kiinteistöportfolion suojaamiseen. 
Vertaamalla osakkeiden ja kiinteistöjen dynaamisen suojausasteen käyttäyty-
mistä voidaan tehdä johtopäätös, että Aleksanderin ja Korovilaksen (2011) sekä 
Leen (2012) korostama suojauksen ajoitus nousee kiinteistöjen kohdalla jopa suu-
rempaan rooliin osakkeisiin verrattaessa. Tätä väitettä tukee myös kiinteistö–ja 
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VIX–indeksin tuottojen välinen dynaaminen korrelaatio kuviossa 14 (vertaa esim. 
Szado (2009) sekä Warren (2012)). 

 

 
            KUVIO 22 Korkotuottojen staattinen ja dynaaminen suojausaste 

 
Kuviossa 22 on esitetty korkotuottojen ja VIX–indeksin tuoton välinen dynaami-
nen suojausaste. Kuten taulukosta 14 kävi ilmi, optimaalinen suojausaste on ollut 
keskimäärin nolla ja liikkunut -0,20:n ja 0,08:n välillä. Negatiivinen suojausaste 
tarkoittaa tässä yhteydessä, että VIX-indeksissä tulisi ottaa lyhyt (short) positio. 
Kuten jo korko- ja VIX–indeksin tuottojen välinen korrelaatiotarkastelu osoitti, 
dynaamisen suojausasteen näkökulmasta korkosalkun suojaaminen VIX–indek-
sillä ei vaikuta optimaaliselta vaihtoehdolta. Tämä heijastunee myös jossain mää-
rin portfolioiden suojausasteisiin, sillä tässä työssä jokaisessa tutkittavassa port-
foliossa on varsin suuri korkopaino. 

Edellä tarkastellut omaisuusluokkakohtaiset suojausasteet osoittivat, että 
osakkeiden ja erityisesti kiinteistöjen kohdalla suojausaste on vaihdellut voimak-
kaasti tutkimusaikavälillä. Sitä vastoin joukkovelkakirjojen suojausaste on ollut 
keskimäärin lähellä nollaa. Näin ollen portfolioiden suojausasteet tulevat toden-
näköisesti vaihtelemaan sen mukaan, mikä on portfolion allokaatio osakkeiden, 
kiinteistöjen ja joukkovelkakirjojen välillä. 

7.2.2 Portfolioiden dynaamiset suojausasteet 

Taulukossa 14 esitetyt portfolioiden dynaamisten suojausasteiden tunnusluvut 
tuovat erittäin mielenkiintoisia havaintoja. Kiinteistöjä sisältävien portfolioiden 
1 ja 2 dynaaminen suojausaste on ollut keskimäärin huomattavasti suurempi ver-
rattaessa ainoastaan osakkeita ja joukkovelkakirjoja sisältäviin portfolioihin 3 ja 
4. Kiinteistöjä sisältävien portfolioiden suojausaste on lisäksi vaihdellut erittäin 
suurissa rajoissa, käytännössä nollan ja yhden välillä. Tämä laaja vaihtelu huo-
mataan myös vertaamalla portfolioiden keskihajontoja. 

Kiinteistöjen vaikutus portfolioiden dynaamiseen suojausasteeseen on yl-
lättävä. Vertaamalla portfolioiden 1 ja 2 suojausasteiden tunnuslukuja taulukossa 
14 havaitaan, että portfoliossa 1 dynaamisen suojausasteen vaihtelu on ollut hie-
man voimakkaampaa kuin portfoliossa 2. Tämä on varsin yllättävää, sillä portfo-
liossa 2 kiinteistöjen paino on yli kolminkertainen verrattuna portfolioon 1. Näin 
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ollen jo pieni kiinteistöpaino kasvattaa portfolion keskimääräistä suojausastetta 
ja suojausasteen vaihteluväliä varsin paljon. Kiinteistöjen painon kasvattamisella 
kymmenyksestä kolmasosaan ei näyttäisi olevan yhtä voimakasta vaikutusta, 
sillä portfolion 2 suojausaste on vaihdellut maltillisemmin verrattaessa portfoli-
oon 1.  

Kiinteistöjen vaikutus portfolion suojausasteeseen näkyy kenties parhaiten 
vertaamalla portfolioiden 1 ja 4 suojausasteita keskenään. Portfolion 4 allokaatio 
koostuu 50 prosentin osakepainosta ja 50 prosentin korkopainosta. Portfolion 1 
ja portfolion 4 allokaatiot ovat muuten samat, mutta portfoliossa 1 korkopaino 
on 40 prosenttia ja kiinteistöpaino 10 prosenttia. Jo kymmenen prosentin kiinteis-
töpaino portfoliossa kasvattaa dynaamisen suojausasteen keskimääräistä arvoa, 
vaihteluväliä sekä keskihajontaa todella voimakkaasti. 

Kuviot 23 - 26 esittävät dynaamisen suojausasteen käyttäytymisen kaikille 
neljälle portfoliolle. 

 

 
           KUVIO 23 Portfolion 1 staattinen ja dynaaminen suojausaste 

 
          KUVIO 24 Portfolion 2 staattinen ja dynaaminen suojausaste 
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                      KUVIO 25 Portfolion 3 staattinen ja dynaaminen suojausaste 

 
                      KUVIO 26 Portfolion 4 staattinen ja dynaaminen suojausaste 

 
Portfolioiden suojausasteiden graafinen tarkastelu vahvistaa taulukon 14 havain-
not suojausasteiden käyttäytymiselle. Kiinteistöjen lisääminen osakkeita ja jouk-
kovelkakirjoja sisältävään portfolioon saa suojausasteen vaihtelemaan voimak-
kaasti. Jokaisen portfolion suojausasteelle on yhteistä suojausasteen varsin tasai-
nen käyttäytyminen vuosia 2008 ja 2011 lukuun ottamatta. Kuten omaisuusluok-
kien tapauksessa, myös jokaisen portfolion dynaaminen suojausaste poikkeaa 
varsin paljon staattisesta suojausasteesta. 

Koska kiinteistöjen sisällyttämisellä portfolioon on erittäin suuri vaikutus 
suojausasteen käyttäytymiseen, VIX–indeksillä suojaaminen ei näyttäisi olevan 
mielekästä kiinteistöjä sisältävälle portfoliolle. Portfolion 1 suojausastetta tarkas-
teltaessa voidaan todeta, että esimerkiksi tyypilliselle suomalaisen eläkevakuu-
tusyhtiön salkulle VIX-instrumentit eivät vaikuta riskinhallinnan näkökulmasta 
järkevältä vaihtoehdolta. Toisaalta erikoista on huomata, että kiinteistöjen osuu-
den kasvattamisella kolmasosaan (portfolio 2) ei ole vaikutusta suojausasteen 
tunnuslukuihin. Tämän perusteella vain kiinteistöjen mukanaololla portfoliossa 
näyttäisi olevan merkitystä. 

Vertaamalla portfolioiden 3 ja 4 suojausasteita pelkästään osakkeista koos-
tuvan portfolion suojausasteeseen (kuvio 20), vaikuttaisi siltä, että joukkovelka-
kirjojen sisällyttämisellä portfolioon on suojausastetta pienentävä vaikutus. Li-
säksi vertaamalla portfolioita 3 ja 4 keskenään näyttäisi siltä, että joukkovelkakir-
jojen osuuden kasvattaminen pienentäisi suojausasteen vaihtelua entisestään. 
Tämä on myös intuitiivisesti järkevä tulos, sillä joukkovelkakirjojen suojausaste 
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on ollut tutkimusaikavälillä keskimäärin nolla ja vaihdellut verrattain maltilli-
sesti. 

Kuten edellä todettiin, omaisuusluokkien sekä portfolioiden kohdalla staat-
tiset ja dynaamiset suojausasteet poikkeavat toisistaan varsin paljon. Suurimmat 
poikkeamat osuvat markkinakriisien aikaan, mutta muina aikoina suojausasteet 
näyttäisivät olevan melko lähellä toisiaan. Näin ollen vaikuttaisi siltä, että posi-
tiivisessa markkinaympäristössä staattinen suojaus VIX–pohjaisilla tuotteilla ei 
ole poissuljettu vaihtoehto. Kuten Chen ym. (2003) toteavat, staattisen suojausas-
teen etuna on menetelmän yksinkertaisuus. Toisaalta suojausasteen kiinnittämi-
nen tietylle tasolle estää suojausasteen muuttamisen uusien markkinatapahtu-
mien myötä. Aktiivisen suojauksenkaan käyttö ei poista sitä tosiasiaa, että suo-
jausasteen nostaminen markkinakriisien aikana on erittäin haastavaa ajoituksen 
vaikeuden vuoksi. Kriisit saattavat myös olla lyhyitä, mikä korostaa ajoituksen 
hankaluutta entisestään (Alexander & Korovilas 2012). Lisäksi aktiivisen suo-
jauksen toteuttamiselle on useita vaihtoehtoja, mikä Warrenin (2012) mukaan te-
kee suojauksesta teknisesti haastavaa. 

Pelkkä suojausasteiden vertailu ei luonnollisestikaan vielä kerro suojauk-
sen menestyksestä mitään. Vasta vertaamalla suojaamatonta sekä staattisesti ja 
dynaamisesti suojattua portfoliota tuotto-riski viitekehyksessä saadaan tietoa 
siitä, miten VIX-suojaus soveltuu käytäntöön. Tällöin on kuitenkin muistettava, 
että Daiglerin ja Rossin (2006) tapaan tämä työ käyttää VIX–indeksiä optimaali-
sen suojausasteen tarkastelussa, jolloin esimerkiksi transaktio- ja rullauskustan-
nusten vaikutus jää tarkastelun ulkopuolelle (Alexander & Korovilas 2012). Tä-
män lisäksi on hyvä muistaa, että Goltzin ja Stoyanovin (2012) mukaan eri VIX–
ETN:t sekä VIX–futuurit eivät välttämättä jäljittele VIX–indeksiä täydellisesti. 
Tällä on mahdollisesti vaikutusta niin korrelaatioihin kuin suojausasteisiinkin.  

Tuotto-riski vertailu jokaiselle portfoliolle ja omaisuusluokalle on kuitenkin 
äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys, sillä muun muassa Daigler ja Rossin 
(2006) perusteella myös staattinen suojausaste antaa hyviä tuloksia niin tuoton 
kuin riskinkin näkökulmasta. Erityisesti kiinteistöjen kohdalla tämä tarkastelu 
olisi kiinnostava, sillä tämän työn perusteella kiinteistötuottojen korrelaatio VIX–
indeksin kanssa ja niiden välinen optimaalinen suojausaste saa negatiivisimman 
arvon finanssikriisin aikana. On kuitenkin todennäköistä, että nämä ominaisuu-
det selittyvät finanssikriisin luonteella. Tällöin kiinteistöjen suojaaminen VIX–in-
deksillä rauhallisessa markkinaympäristössä on käytännön kannalta tutkimisen 
arvoinen vaihtoehto.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä työssä tutkittiin VIX–indeksillä suojaamiseen perustuvaa staattisen ja dy-
naamisen suojausasteen käyttäytymistä osakkeille, joukkovelkakirjoille ja kiin-
teistöille sekä näistä muodostetuille neljän eri allokaation portfolioille aikavälillä 
2004 - 2014. Omaisuusluokkien ja portfolioiden ehdolliset volatiliteetit ja korre-
laatiot estimoitiin DCC-GARCH(1,1) –mallin avulla, jonka jälkeen dynaamisen 
suojausasteen käyttäytymistä verrattiin staattiseen suojausasteeseen jokaisen 
omaisuusluokan ja portfolion kohdalla. 

Tyypillisesti VIX–indeksiin perustuvaa suojausta on tutkittu S&P 500 –in-
deksiä käyttäen. Muutamissa tutkimuksissa suojattavaan portfolioon on sisälly-
tetty osakkeiden lisäksi myös joukkovelkakirjoja. Aikaisempi tutkimus on käyt-
tänyt suojausinstrumenttina joko VIX–indeksiä, eri maturiteettisia VIX–futuu-
reita tai VIX-ETP:itä. Tämä työ laajensi VIX–suojauksen aikaisempaa kirjalli-
suutta sisällyttämällä joukkovelkakirjojen lisäksi kiinteistöt osaksi sijoitusportfo-
liota. Kiinteistöjen sisällyttäminen mukaan tarkasteluun on yhtä aikaa perusteltu 
ja mielenkiintoinen valinta, sillä esimerkiksi useiden institutionaalisten sijoitta-
jien portfoliot sisältävät kiinteistöjä. Toisaalta myös viime vuosien alhainen kor-
kotaso on tehnyt joukkovelkakirjat tuoton kannalta vähemmän houkuttelevaksi 
sijoituskohteeksi, mikä todennäköisesti lisää sijoittajien mielenkiintoa muita 
omaisuusluokkia kohtaan. 

VIX–indeksin potentiaali osakeportfolion riskinhallinnassa perustuu osake-
tuottojen ja VIX–indeksin tuottojen väliseen negatiiviseen korrelaatioon (muun 
muassa Aleksander & Korovilas (2011), Deng ym. (2012) ja Warren (2012). Lisäksi 
tuottojen korrelaatio on negatiivisimmillaan juuri markkinaromahdusten aikana, 
mikä tekee VIX–indeksistä erittäin potentiaalisen vaihtoehdon osakkeita sisältä-
vän portfolion riskinhallintaan. Myös tässä työssä vahvistettiin aikaisemman tut-
kimuksen edellä esitetyt havainnot S&P 500 –indeksin ja VIX–indeksin tuottojen 
välisestä korrelaatiosta. Tämän lisäksi kiinteistötuottojen ja VIX–indeksin tuotto-
jen korrelaation välillä havaittiin olevan käytännössä samat ominaisuudet sillä 
eroavaisuudella, että kiinteistöjen korrelaatio oli osakkeisiin verrattuna keski-
määrin vähemmän negatiivinen ja vaihteluväli suurempi osakkeisiin verratta-
essa. Korrelaation perusteella voidaan siis todeta, että VIX–indeksillä on hyvät 
ominaisuudet osakkeita ja kiinteistöjä sisältävän portfolion riskinhallinnassa. 

Ehdollisten volatiliteettien estimointi osoitti, että osakkeiden ja kiinteistöjen 
volatiliteetit käyttäyvät hyvin samankaltaisesti tutkimusaikavälillä. Kuitenkin fi-
nanssikriisin aikana kiinteistöjen volatiliteetti oli osakkeisiin nähden noin kak-
sinkertainen, mikä selittyy todennäköisesti finanssikriisin kiinteistömarkkinoi-
hin liittyvällä luonteella. Näin ollen vaikka kiinteistöt olivatkin vuosina 2004 - 
2014 riskisin omaisuusluokka, selittyy riskisyys todennäköisesti juuri finanssi-
kriisin vaikutuksella. Ehdollisten volatiliteettien estimointien perusteella joukko-
velkakirjojen volatiliteetti oli omaisuusluokista selkeästi matalin. 

Optimaalisten suojausasteiden vertailu osoitti, että niin yksittäisten sijoitus-
kohteiden kuin portfolioidenkin kohdalla staattiset ja dynaamiset suojausasteet 
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eroavat toisistaan paljon. Omaisuusluokkien dynaamisten suojausasteiden ver-
tailun perusteella kiinteistöjen keskimääräinen suojausaste ja suojausasteen vaih-
telu oli omaisuusluokista ylivoimaisesti suurinta. Osakkeiden kohdalla suojaus-
asteet vertautuvat hyvin aiempaan tutkimukseen (esimerkiksi Daigler & Rossi 
(2006)) niin keskimääräisen suojausasteen kuin suojausasteen vaihtelunkin näkö-
kulmasta. 

Kiinteistöjen sisällyttämisellä portfolioon on tämän työn perusteella suo-
jausastetta voimakkaasti kasvattava vaikutus, sillä jo kymmenen prosentin kiin-
teistöpaino vaikuttaa voimakkaasti suojausasteeseen. Sitä vastoin on mielenkiin-
toista huomata, että kiinteistöpainon kasvattaminen portfoliossa kolmasosaan ei 
enää vaikuta merkittävästi keskimääräiseen dynaamiseen suojausasteeseen, eikä 
dynaamisen suojausasteen vaihteluväliin. Kiinteistöt kasvattavat portfolion suo-
jausastetta siksi, että kiinteistöjen ehdollinen volatiliteetti on ollut selkeästi suu-
rinta kolmen omaisuusluokan välillä. Lähempi tarkastelu kuitenkin osoitti, että 
suojausastetta kasvattava vaikutus ulottuu ainoastaan finanssikriisin lähiympä-
ristöön, mikä näyttäisi olevan ainoastaan finanssikriisiin liittyvä ominaisuus. 

Dynaamisen ja staattisen suojausasteen tarkastelu osakkeiden kohdalla 
vahvisti aikaisempien tutkimuksien tuottamat havainnot tulosten käytäntöön so-
veltamisesta. Osakeportfolion suojausasteessa tapahtuvat muutokset ovat varsin 
voimakkaita ja lyhytkestoisia. Tämä aiheuttaa sen, että kysymykset suojauksen 
ajoittamisesta nousevat väistämättä esille (Alexander & Korovilas (2011) sekä Lee 
(2012).) Ajoituksen merkitys johtaa siihen, että osakeportfolion suojaus VIX–in-
deksillä ei ole yksinkertaista, vaan vaatii tehokkaasti toimiakseen teknisempiä 
menetelmiä (vertaa esimerkiksi Szado (2009) ja Warren (2012)). 

Kiinteistöjen suojausasteen tarkastelu osoittaa, että kiinteistöjen suojausas-
teessa on osakkeiden suojausasteeseen verrattaessa samoja piirteitä. Haasteet, 
joita osakeportfolion suojaukseen VIX-indeksillä on esitetty, koskevat myös kiin-
teistöportfoliota. Kiinteistöjen kohdalla nämä haasteet nousevat kenties jopa vah-
vemmin esille, sillä suojausasteen vaihtelu on ollut osakkeisiin nähden huomat-
tavasti voimakkaampaa. Kiinteistöihin sisältyvät haasteet siirtyvät luonnollisesti 
myös kiinteistöjä sisältäviin portfolioihin. 

Vaikka korrelaation perusteella VIX–indeksillä on paljon potentiaalia kiin-
teistöjä sisältävän portfolion suojaukseen, osoittaa dynaamisen suojausasteen 
voimakas vaihtelu sen, että tätä potentiaalia on ollut erittäin vaikea hyödyntää 
vuosina 2004 - 2014. Kuten edellä todettiin, tämä suojausasteen voimakas vaih-
telu selittyy hyvin pitkälle finanssikriisin luonteella, sillä muulla tutkimusaika-
välillä suojausasteen vaihtelu on ollut huomattavasti maltillisempaa. Tämän pe-
rusteella voidaan todeta, että finanssikriisin vuoksi VIX–indeksi ei todennäköi-
sesti ollut optimaalisin valinta kiinteistöjä sisältävän portfolion suojaukseen tällä 
tutkimusaikavälillä. 

Työ nostatti esiin muutamia jatkotutkimuskysymyksiä. Luonnollisin askel 
olisi jatkaa tämän työn tarkastelua vertaamalla niin omaisuusluokkien kuin port-
folioidenkin menestystä tuottojen ja riskien näkökulmasta. Tämä tuotto-riski –
analyysi toteutettaisiin suojaamattomille portfolioille sekä staattisesti ja dynaa-
misesti suojatulle portfoliolle. Tutkimisen arvoista olisi myös suorittaa tarkastelu 
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pilkkomalla tutkimusaikaväli esimerkiksi kolmeen osaan, jolloin finanssikriisin 
voimakasta vaikutusta suojausasteisiin saataisiin tarkasteltua erillisessä osassa. 

Muun muassa Alexander & Korovilas (2011) sekä Lee (2012) ovat verran-
neet VIX–suojausta S&P 500 –indeksin johdannaisilla toteutettuun suojaukseen. 
Olisikin varsin mielenkiintoista yhdistää nämä kaksi suojausstrategiaa osake-
portfoliolle. Tässä strategiassa rauhallisessa markkinaympäristössä osakeportfo-
liota suojattaisiin S&P 500 –indeksin omilla johdannaisilla, sillä esimerkiksi Ale-
xander ja Korovilas (2011) ovat todenneet VIX–futuurien rullauskustannusten 
olevan merkittävästi isommat verrattaessa S&P 500 –futuureihin. Vastaavasti 
hermostuneisuuden lisääntyessä markkinoilla suojaus vaihdettaisiin VIX–futuu-
reihin, jolloin VIX-suojauksen on todettu olevan tehokkaimmillaan.  
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Kuvaajat 
 

 
              Kuvio A.1.a S&P 500 -indeksi 

 
 

         
                       Kuvio A.1.b Vanguard REIT ETF 
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Liite A.1.c Yhdysvaltain 30-vuotisen joukkovelkakirjalainan tuottoindeksi 

 

            Kuvio A.1.d VIX -indeksi 

 
 
 

         
                         Kuvio A.2.a S&P 500 –indeksin päivätuotot 
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              Kuvio A.2.b VREIT –muuttujan päivätuotot 

         
                      Kuvio A.2.c VIX –indeksin päivätuotot 

 
 

         
                  Kuvio A.2.d TLONG-muuttujan päivätuotot 
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           Kuvio A.3.a S&P 500 –indeksin ehdollinen volatiliteetti 

 

 

                 

           Kuvio A.3.b Korkotuoton ehdollinen volatiliteetti 

 

 

             

              Kuvio A.3.c VREIT –muuttujan ehdollinen volatiliteetti 
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            Kuvio A.3.d VIX –indeksin ehdollinen volatiliteetti 
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