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Kuten muutkin taloustieteen alat, rahoitus on
jakautunut kahteen keskenään vuorovaikutuk-
sessa olevaan osa-alueeseen, teoreettiseen ja
empiiriseen tutkimukseen. Rahoitusmarkkinoi-
den tutkimusta leimaava piirre on empiirisen
analyysin huomattava merkitys: hyvin suuri osa
julkaistuista tutkimuksista on ekonometrisia.
Toisaalta ekonometrian piirissä juuri rahoituk-
sen ekonometria on yksi voimakkaimmin ke-
hittyvistä ja aktiivisimmista erikoisaloista.

Rahoituksessa, kuten kansantaloustieteessä
yleensäkin, keskeistä on erilaisten matemaattis-
ten mallien tarkastelu. Rahoituksen ekonomet-
riassa keskitytään yhtäältä tarkastelemaan sitä,
miten hyvin teoreettiset mallit kuvaavat havait-
tujen rahoitusmarkkinamuuttujien, mm. osake-
ja valuuttakurssituottojen sekä korkojen, käyt-
täytymistä. Toisaalta juuri rahoitusmarkkinoi-
den tutkimuksessa keskeisiä ovat myös puh-
taasti tilastolliset mallit, joilla ei välttämättä ole
talousteoreettista perustaa tai yhteys teoriaan
on löyhä. Vaikka empiirinen tutkimus on aina

ollut keskeisellä sijalla rahoitustutkimuksessa,
käytetyt menetelmät olivat vielä runsaat pari-
kymmentä vuotta sitten taloustieteellisessä tut-
kimuksessa käytettyjä yksinkertaisia perusme-
netelmiä, keskeisimpänä lineaarinen regressio-
analyysi. Viime vuosikymmeninä teoreettinen
rahoituksen ekonometrian tutkimus on kuiten-
kin tuottanut hyvin monipuolisen malli- ja me-
netelmävalikoiman, jota myös aktiivisesti käy-
tetään empiirisessä tutkimuksessa. Yhtenä
osoituksena rahoituksen ekonometrian merki-
tyksestä on se, että vuonna 2003 Robert Eng-
lelle ja Clive Grangerille myönnettiin taloustie-
teen Nobelin palkinto juuri näiden menetel-
mien kehittämisestä. Syitä siihen, että menetel-
mällinen kehitys on ollut erityisen nopeaa juu-
ri rahoituksen ekonometriassa, on nähdäkseni
ainakin kolme.

Ensinnäkin rahoituksen teoreettinen tutki-
mus on tuottanut yhä monimutkaisempia mal-
leja, joiden testaaminen tavanomaisin menetel-
min ei kunnolla onnistu. Siten rahoitustutkijoi-
den on täytynyt kehittää uusia ekonometrisia
menetelmiä. Yksi esimerkki tällaisesta menetel-
mästä on ns. yleistetty momenttimenetelmä

1 Virkaanastujaisesitelmä Jyväskylän yliopistossa 29.10.
2003.
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(Hansen, 1982), joka alun perin otettiin käyt-
töön arvopaperien hinnoittelumallien testaami-
sessa ja joka on sittemmin levinnyt myös muil-
le taloustieteen aloille. Toinen esimerkki on
arvopaperien hintojen päivänsisäistä käyttäyty-
mistä tutkiva ns. mikrorakenneteoria, jonka
piirissä kehitettyjen mallien empiirisen testaa-
misen vasta viimeaikainen tiheäfrekvenssisten
havaintoaineistojen saatavuus on mahdollista-
nut. Nämä havaintoaineistot poikkeavat muil-
la taloustieteen aloilla esiintyvistä selvästi ja
edellyttävät sen vuoksi täysin uudentyyppisiä
ekonometrisia menetelmiä, joiden aktiivisin
kehitystyö on parhaillaan meneillään. Yhä pa-
rempien empiiristen menetelmien kehittämi-
nen on hyödyllistä teoreettisen tutkimuksen
kannalta, vaikka teoreetikot eivät tätä työtä
aina kovasti arvostaisikaan. Puutteellisten me-
netelmien käytön on nimittäin usein jälkikä-
teen todettu johtaneen virheellisiin johtopää-
töksiin Pahimmillaan ne on jopa hyväksytty
jonkinlaisiksi ”vallitseviksi totuuksiksi”, joille
on yritetty löytää teoreettisia perusteita. Esi-
merkkinä tästä voisi mainita osaketuottojen
ennustettavuuden. Pitkään hyväksyttiin tulok-
set, joiden mukaan osaketuottoja pystytään en-
nustamaan mm. osinkotuotoilla ja koroilla,
kunnes todettiin, että näiden ennustavien
muuttujien aikasarjaominaisuudet tekevät en-
nustettavuuden testauksessa aikaisemmin käy-
tetyt tavanomaiset menetelmät käyttökelvotto-
miksi (ks. mm. Lanne, 2002 sekä Campbell ja
Yogo, 2003). Viimeaikaiset tulokset ovat jos-
sain määrin ristiriitaisia, joskin on selvää, että
ennustettavuus ei ole yhtä ilmeistä, kuin aikai-
semmin ajateltiin.

Toinen rahoituksen ekonometrian kehitys-
tä vauhdittanut tekijä on se, että rahoitusmark-
kinoita koskevan informaation saatavuus on
viime vuosikymmeninä parantunut huomatta-

vasti. Kaupankäynti tapahtuu nykyään rahoi-
tusmarkkinoilla lähes pelkästään elektronises-
ti, mikä mahdollistaa valtavien tietomassojen
edullisen keräämisen. Esimerkiksi osake-
markkinoilta saatettiin aikaisemmin saada vain
yksi havainto kustakin osakkeesta päivää koh-
ti (päivän viimeisen kaupan hinta, joka edusti
koko päivän hintaa). Nyt voidaan tallentaa
kaikki päivän aikana käydyt kaupat, joita lik-
videimpien osakkeiden tapauksessa on tuhan-
sia. Näin voidaan havaita, miten hinta kehittyy
päivän aikana. Lisäksi käytettävissä on yleensä
kustakin kaupasta muutakin tietoa, kuten vaih-
dettujen osakkeiden määrä, ostaja ja myyjä.
Vielä on epäselvää, miten paljon näin tarkko-
jen tietojen hyväksikäytön mahdollistuminen
todella edistää akateemista rahoitusmarkkinoi-
den tutkimusta. Selvää kuitenkin on, että se on
lisännyt tarvetta ekonometriselle tutkimuksel-
le, sillä tavanomaiset ekonometriset menetel-
mät eivät ole käyttökelpoisia tämäntyyppisissä
havaintoaineistoissa. Tärkein syy tähän on se,
että uusi hintahavainto saadaan vain, kun ta-
pahtuu transaktio. Ongelmana perinteisten
menetelmien kannalta on se, että transaktioi-
den väliin jäävä aika ei ole vakio ja lisäksi tä-
män ajan pituudella itselläänkin voi olla talou-
dellinen tulkinta. Informaatiomäärän kasvun
lisäksi myös tietokoneiden laskentateho on
huomattavasti lisääntynyt, mikä on mahdollis-
tanut usein varsin laskentaintensiivisten mene-
telmien käytäntöön soveltamisen ja edelleenke-
hittelyn.

Ehkä eniten rahoituksen ekonometrian voi-
makkaaseen kehitykseen viime vuosikymmeni-
nä on vaikuttanut se, että rahoitusmarkkinoi-
den vapauttamisen myötä myös markkinoiden
volyymi on voimakkaasti kasvanut. Samalla
entistä parempien menetelmien kysyntä myös
akateemisen tutkimuksen ulkopuolella on li-
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sääntynyt. Rahoituksen ekonometria onkin
poikkeuksellisen kiinteässä yhteydessä markki-
noihin verrattuna muihin ekonometrian osa-
alueisiin. Tämä yhteys ilmenee siinä, että rahoi-
tusmarkkinoilla toimivat instituutiot ottavat
usein nopeastikin akateemisen tutkimuksen
piirissä kehitetyt menetelmät käyttöön. Siten
esitetyt mallit ja menetelmät joutuvat testiin
realistisissa olosuhteissa, mitä muilla taloustie-
teen alueilla ei ainakaan samassa määrin tapah-
tune. Usein myös ideat uusiin menetelmiin ovat
lähtöisin markkinoilta. Esimerkkinä tästä voi-
si mainita rahoitusriskien mittaamisen, johon
liittyvä menetelmäkehitys on lähtenyt liikkeel-
le lähinnä viranomaisten vaatimuksista.

Mainituista kolmesta tekijästä todennäköi-
sesti tiiviit yhteydet rahoitusmarkkinainstituu-
tioiden ja akateemisten tutkijoiden välillä selit-
tävät suurimman osan rahoituksen ekonomet-
rian ripeästä kehityksestä. Se on johtanut sii-
hen, että keskitytään relevantteihin ongelmiin
ja akateemisen tutkimuksen tuloksista saadaan
nopeasti palautetta. Tämä puolestaan synnyt-
tää lisää tutkimusta ja jatkossa toivottavasti en-
tistä käyttökelpoisempia ekonometrisia mene-
telmiä myös rahoitusmarkkinainstituutioiden
käyttöön. Suurelta osin tästä johtunee myös se
edellä mainittu seikka, että juuri rahoituksen
piirissä sovelletaan paljon puhtaasti tilastolli-
sia malleja, joilla ei ole kiinteää yhteyttä teo-
riaan.

Käsittääkseni painopiste rahoitusmarkkina-
tutkimuksessa on jossain määrin todellakin siir-
tynyt varsinaisesta teoreettisten, matemaattis-
ten mallien kehittelystä rahoituksen ekonomet-
riaan juuri sen vuoksi, että tällä alueella on
enemmän ”tilaa” parannuksille, joilla voi odot-
taa olevan myös käytännön merkitystä rahoi-
tusmarkkinoilla. Vielä jokin aika sitten koros-
tettiin voimakkaasti mm. optioiden hinnoitte-

luun soveltuvien matemaattisten mallien kehit-
tämistä kiinnittämättä paljoakaan huomiota sii-
hen, että näiden mallien käytännön toimivuus
riippuu ennen kaikkea siitä, onko malli yleen-
sä yhteensopiva markkinoilla havaittujen hin-
tojen käyttäytymisen kanssa. Vaikka malli olisi
miten elegantti tahansa, sen käyttökelpoisuus
on viime kädessä kiinni keskeisten parametrien
arvoista, joiden luotettavaan estimointiin tar-
vitaan rahoituksen ekonometrian menetelmiä.
Todellisuutta huonosti vastaavat parametrien
arvot tekevät mallin käyttökelvottomaksi, vaik-
ka sen rakenne olisi hyvin perusteltu. Tämän
tiedostaminen on suuresti vaikuttanut rahoi-
tuksen ekonometrisen tutkimuksen kiihtyvään
kasvuun parina viime vuosikymmenenä.

Estimointiriski ja siihen läheisesti liittyvä
malliriski ovat esimerkkejä viimeaikaisista tut-
kimuskohteista, jotka ovat herättäneet kiinnos-
tusta myös rahoitusmarkkinainstituutioissa.
Malliriski syntyy siitä, että tarkasteltava ekono-
metrinen malli ei välttämättä ole oikein spesi-
fioitu. Estimointiriskillä taas viitataan siihen,
että parametriestimaatteihin aina sisältyy esti-
mointivirhe. Esimerkiksi käytettäessä mallia
päätöksenteon pohjana sijoitustoiminnassa,
spesifikaatioon ja estimointiin liittyvien virhei-
den olemassaolo kasvattaa sijoituksen riskiä.
Mm. Figlewski (2002) on korostanut tätä on-
gelmaa myös rahoitusriskien mittaamisen yh-
teydessä. Tämänhetkisten tutkimustulosten
(mm. Bams ym., 2002) mukaan näyttäisi siltä,
että kovin monimutkaisten mallien käyttö ei
välttämättä ole suositeltavaa, jos niiden hanka-
lan rakenteen vuoksi parametrien estimaatit
ovat kovin epätarkkoja. Toisin sanoen yksin-
kertaiseen malliin sisältyy usein pienempi esti-
mointiriski ja se soveltuu näin ollen tähän tar-
koitukseen paremmin, vaikka siihen ei sisältyi-
sikään yhtä tarkkaa kuvausta tarkasteltavien
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rahoitusmarkkinoiden toiminnasta. Toinen ra-
hoitustutkimuksen ja -käytännön alue, jolla es-
timointiriskillä on suuri merkitys, on sijoi-
tusportfolion valinta. Vieläkin oppikirjoissa
tyypillisesti annetaan ymmärtää (mm. Elton
ym., 2003), että eri kohteisiin sijoitettavien
osuuksien estimointi onnistuu havaituista tuot-
tojen aikasarjoista helposti yksinkertaisia pe-
rusmenetelmiä käyttämällä. Viimeaikaisissa
tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu (ks. mm.
Ledoit ja Wolf, 2004), että tällaisiin mene-
telmiin liittyy suuri estimointiriski ja siis virhe-
investointien mahdollisuus. Täten ekonomet-
risten menetelmien kehittelylle on myös tällä
alueella tarvetta.

Ekonometria ja empiiriset sovellukset ovat
siis hyvin keskeisellä sijalla rahoitustutkimuk-
sessa. Rahoitusmarkkinakytkennästä ja siitä
johtuvasta rahoituksen ekonometrian suures-
ta painosta verrattuna teoreettiseen tutkimuk-
seen on ajoittain oltu myös huolestuneita. Äs-
kettäin ilmestyneessä katsausartikkelissaan eko-
nometrikko Adrian Pagan (1996) mm. totesi,
että ”jossain määrin tämä painotus [puhtaasti
tilastollisiin malleihin] johtuu siitä, mikä yleen-
säkin motivoi suurta osaa rahoitustutkimukses-
ta: jos malli toimii ja sillä voi tehdä rahaa, teo-
riaperusta ei ole niin tärkeä”. Tämä on tietysti
totta siinä mielessä, että käytännön työssä so-
veltajien ei kannata rajoittua teoreettisiin mal-
leihin, jotka eivät kykene selittämään markki-
noiden toimintaa riittävän tarkasti, jos käytet-
tävissä on toimivia vaihtoehtoisia ekonometri-
sia malleja. Jossain määrin rahoitusteorian mer-
kitys tosin näyttäisi viime aikoina lisääntyneen
myös soveltavassa tutkimuksessa. Osoituksena
tästä on mm. nopeasti kasvanut ns. empiiris-
ten stokastisten diskonttotekijöiden kirjallisuus
(ks. mm. Rosenberg ja Engle, 2002). Toistai-

seksi nämä mallit eivät ilmeisesti ole käytännön
työssä kovin hyödyllisiä, mutta tutkimuksen ja
rahoitusmarkkinoiden vuorovaikutus ohjannee
kehitystä tälläkin alueella positiiviseen suun-
taan.
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