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Tausta

• Asuntolainan korko koostuu tavallisesti viitekorosta ja 

marginaalista

– Yleisimmät viitekorot Euribor 12, 6 tai 3kk

• Korkojen nousulta voi suojautua korkokatolla

– Maksetaan joko etukäteen tai kuukausittain lisämarginaalia



Tausta

• Korko lasketaan kaavalla 𝑘 = max 𝑟, 0 + Δ, jossa 𝑟 on 

viitekorko ja Δ marginaali

– Nykyiset viitekorot negatiivisia → 𝑘 = Δ



Tavoitteet

• Rakennetaan korkokäyrälle aikaisempaan dataan 

nojaava binomihilamalli

• Määritetään valittujen korkokattovaihtoehtojen nykyarvot

• Arvioidaan, miten seikat kuten korkokaton kesto ja taso 

vaikuttavat lainanottajan kustannuksiin

• Annetaan suositus lainanottajalle edullisimmasta 

vaihtoehdosta



Rajaukset

• 20 vuoden annuiteettilaina

– Kaikki maksuerät yhtä suuria, elleivät korot muutu

• Viitekorkona 12 kuukauden Euribor

• Tarkastellaan vain korkokattoa

– Useat pankit tarjoavat korkoputkea, jossa myös alaraja korolle

• Volatiliteetit estimoidaan historiallisesta datasta



Binomihilamalli

• Siirryttäessä t  →  t + 1 joko korkojen nousu tai lasku 

todennäköisyyksillä q ja 1-q

• Jokainen solmu edustaa 

mahdollista korkotasoa 

tulevaisuudessa

– Esim. ℙ(r2,1) = ℙ(ru) ℙ(rd) = q(1-q)

• r0,0 nykykorko vuodeksi 

eteenpäin



Black-Derman-Toy

• ℙ(ru) = ℙ(rd) = 50%

• Korkotaso jakautunut log-normaalisti

– Ajanhetken n volatiliteetti:

• 𝜎𝑛=
1

2 Δ𝑡
ln

𝑟𝑢

𝑟𝑑

• Malli ennustaa korkoja 

pitkien korkojen tuotto- ja 

volatiliteettikäyrien avulla



Työkalut ja aikataulu

• Toteutus Rstudio ja Matlab

• Aikataulu:

– Aiheeseen tutustuminen ja esittely 02/2022

– Mallin rakentaminen 03/2022

– Työn kirjoitus 02-04/2022

– Tulokset 04/2022

– Viimeistely ja palautus 05/2022
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