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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Markkinariski on merkittävä riskilähde finanssi- ja hyödykemarkkinoilla toimivilla yrityksillä. Markkinariskin estimoiminen riittävällä
tarkkuudella on erittäin tärkeä asia sähkön johdannaismarkkinalla, jossa volatiliteetti on muihin markkinoihin verrattuna hyvin korkea ja
kaupankäyntivolyymit jatkavat kasvamistaan.
Value at Risk (VaR) on yleisimmin käytetty lähestymistapa markkinariskin kvantifioimiseksi. Tämän Pro gradu -työn tavoitteena on tutkia,
kuinka hyvin ns. analyyttiset Value at Risk -menetelmät toimivat sähkön johdannaissalkkujen markkinariskin estimoimisessa. Työn tarkemmat
tavoitteet ovat:
1. Tutkia, miten sähkön johdannaismarkkina eroaa finanssimarkkinoista ja muista hyödykemarkkinoista ja miten nämä eroavaisuudet vaikuttavat
markkinariskin estimointiin sähkön johdannaismarkkinalla
2. Tutkia, mitkä analyyttiset VaR-menetelmät toimivat parhaiten finanssimarkkinoilla ja muilla hyödykemarkkinoilla markkinariskin
estimoimisessa
3. Tutkia, kuinka hyvin analyyttiset VaR-menetelmät toimivat sähkön johdannaissalkun päivittäisen markkinariskin estimoimisessa, ja päätellä
tulosten seuraamukset pohjoismaiselle sähkön johdannaismarkkinalle.
4. Antaa suosituksia siitä, miten markkinariskiä tulisi sähkön johdannaismarkkinalla estimoida.
Sähkö eroaa muista hyödykkeistä siinä, että sähköä ei pystytä taloudellisesti järkevästi varastoimaan pitkiä aikoja. Useat aiemmat tutkimukset
ovat osoittaneet, että todennäköisesti juuri sähkön varastoimattomuus on muovannut sähkön johdannaismarkkinan dynamiikan erilaiseksi kuin
muiden hyödykemarkkinoiden dynamiikan. Tämän työn kirjallisuuskatsaus ja empiirinen osa osoittavat, että pohjoismaisen sähköpörssin
finanssijohdannaisten tuottojakaumat ovat paksuhäntäisiä ja vinoja. Tämä riskifaktoreiden ei-normaalisuus aiheuttaa tiettyjä haasteita
VaR-lukujen estimointiin. Tässä työssä identifioidaan kirjallisuuskatsauksen avulla lupaavimmat analyyttiset VaR-menetelmät ja menetelmiä
verrataan toisiinsa ns. backtestauksella.
Tässä työssä esitetyt backtesting-tulokset ja tilastollinen analyysi ovat sähkön johdannaismarkkinalla sekä toteutustavaltaan että laajuudeltaan
uusia. Työn tulokset osoittavat, että käyttämällä työssä käsiteltyjä VaR-menetelmiä markkinatoimijat aliarvioivat markkinariskiä sähkön
johdannaismarkkinalla. Tätä työtä varten rakennettu MATLAB-toteutus on laajuudeltaan mittava ja kelpaisi sinällään pienen- tai keskisuuren
yrityksen markkinariskin estimoimiseen.
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